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KAYBETTİKLERİMİZ

Av. Musa Özgirginer (957)        04.07.2021
Av. Metin Parlak (940)        05.07.2021
Av. Burhan Tokgöz (1168)        05.07.2021
Av. Burak Özkan (14625)        24.07.2021
Av. Hilal Küey (2037)        29.07.2021
Av. Mehmet Can (1497)        04.08.2021
Av. Necmi Öztürk (997)        05.08.2021
Av. Berrin Altıok (4683)        11.08.2021
Av. Mehmet Egesoy (Sıkıcı) (1265)      21.08.2021
Av. Mustafa Saffet Oktay (1042)       28.09.2021
Av. Erdoğan Öztürker (1700)       13.11.2021
Av. Metin Özkural (893)        12.01.2022
Stj. Av. Ece Baş         27.01.2022
Av. Önder Limoncuoğlu (981)       29.01.2022
Av. Ayten Göktepe Baskın (510)       04.02.2022
Av. Mehmet Hüdai Moral (901)       09.02.2022
Av. Edip Alkan (6612)        23.02.2022
Av. Abdullah İpek (2803)        01.03.2022
Av. Ali Ünal (7296)         02.03.2022
Av. Aydın Özaydın (3972)        14.03.2022
Av. Burcu Kahyaoğlu (7238)       24.04.2022
Av. Yasin Aysan (12544)        24.04.2022
Av. Feti Ün (2275)         13.06.2022
Av. Ahmet Taner Ergin (1721)       29.06.2022
Av. Metin Solak (4658)        27.07.2022
Av. Emine Yıldız Balkan (5386)       02.08.2022
Av. Cezmi Peker (2123)        02.08.2022
Av. İbrahim Kestem ( 3404)       13.09.2022
Av. A. Nazif Erpulat (1276)        20.09.2022
Av. Kamuran Özbaş (3630)         13.09.2022
Av. Mehmet Fatih Doğan (2689)       27.09.2022

Kaybettiğimiz tüm meslektaşlarımızı saygıyla anıyoruz.
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MESLEKTE 50 YIL PLAKETİNİ ALAN MESLEKTAŞLARIMIZ

MESLEKTE 60 YIL PLAKETİNİ ALAN MESLEKTAŞIMIZ

AV. REŞAT YAZAK SİCİL: 1130

AV. EROL TEMELKURAN SİCİL: 1133

AV. A.REZZAN ALAYAT SİCİL: 1134

AV. İHSAN HASKAVUNCU SİCİL: 1135

AV. OKŞAN SEZERER SİCİL: 1137

AV. SAHA İLİMAN SİCİL: 1141

AV. NURAY ALTINBAĞ SİCİL: 1143

AV. RİFAT ÖZER SİCİL: 1147

AV. MUHTEŞEM GÜRSEL SİCİL: 1152

AV. ALİ UĞUR KAFALI SİCİL: 1153

AV. FATMA KARATAŞ SİCİL: 1158

AV. ÜLKÜ GİRGİN SİCİL: 1162

AV. ERSOY DİNÇ SİCİL: 1164

AV. HASAN KARAGÖL SİCİL: 1165

AV. ONUR GÜVEN SİCİL: 1166

AV. HASAN TOKMAK SİCİL: 1167

AV. HÜSNÜ UNGANER SİCİL: 1172

AV. NECAT HÜRTÜRK SİCİL: 1173

AV. LÜTFİ GÜRALP SİCİL: 1174

AV. HALİS KIRIŞMAN SİCİL: 1176

AV. FEVZİ TUTKUĞ SİCİL: 1178

AV. AHMET KASIM SEZGİN SİCİL: 1183

AV. PULAT HÜSEYİN GAGO SİCİL: 1184

AV. ŞEBNEM BURÇ SİCİL: 1188

AV. İLYAS ORAL SİCİL: 1190

AV. MACİT ERTEK SİCİL: 1191

AV. HÜSEYİN DEMİRBAĞ SİCİL: 1203

AV. HASAN SADUN OĞAN SİCİL: 1204

AV. AYTEN SALTABAŞ SİCİL: 1205

AV. MAHMUT CELAL CÜCELOĞLU SİCİL: 1206

AV. İBRAHİM UÇAN SİCİL: 1207

AV. YAŞAR DEMİR SİCİL: 1210

AV. HALUK METİN GENÇTUĞ SİCİL: 1213

AV. ALİM ÖNDER SİCİL: 1214

AV. AKGÜN ONUR SİCİL: 1220

AV. İLHAN TUNCAYENGİN SİCİL: 1221

AV. MEHMET YILDIRAY BİNGÖL SİCİL: 1223

AV. ŞENER BİROL SİCİL: 1224

AV. M.MUSTAFA KARDÜZ SİCİL: 1227

AV. MAİL ALPAY TÜMER SİCİL: 1228

AV. ÖMER ÇEKİRGE SİCİL: 1229

AV. HİKMET VATANSEVER SİCİL: 1230

AV. AHMET DOĞAN TURAN SİCİL: 1231

AV. ERDEM MEÇO SİCİL: 1435

AV. AHMET YILMAZ SİCİL: 1455

AV. MAHMUT ESAT ASLAN SİCİL: 1490

AV. YAVUZ  DÜNDAR SİCİL: 1614

AV. HALİL ALAGÖZ SİCİL: 1886

AV. ÖNDER SELÇUK SİCİL: 1976

AV. AHMET ALEMDAR SİCİL: 2057

AV. SEVİL AKSELİ SİCİL: 2268

AV. SADİYE FİLİZ UÇAR SİCİL: 2507

AV. MEHMET YILMAZ SİCİL: 2648

AV. ŞERAFETTİN ALICIGÜZEL SİCİL: 2654

AV. HATİCE AKÇAKAYA SİCİL: 3607

AV. TAHİR METE SİCİL: 4540

AV. SABRİ COŞKUN SİCİL: 5315

AV. OSMAN ÇALLI SİCİL: 5593

AV. KAZIM AYAYDIN SİCİL: 6275

AV. REŞAT ALİHANOĞLU SİCİL: 6643

AV. VAHİT ÖZSOY SİCİL: 6648

AV. OKTAY ENSARİ SİCİL: 7959

AV. SUAT AYDINER SİCİL: 1699
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MESLEKTE 40 YIL PLAKETİNİ ALAN MESLEKTAŞLARIMIZ
AV.  İLHAN ÖZKAN SİCİL: 2076
AV.  CUMHUR YASLI SİCİL: 2083
AV.  MUSTAFA MAVİLİ SİCİL: 2089
AV.  İLHAN ÇOBAN SİCİL: 2090
AV.  BÜLENT HEKİMOĞLU SİCİL: 2092
AV.  VEDAT YILDIZ SİCİL: 2093
AV.  A.SAVAŞ NOKAY SİCİL: 2097
AV.  GÜLYÜZ HANOĞLU SİCİL: 2098
AV.  LEMAN SELMANİ ÖZTÜRKER SİCİL: 2099
AV.  HALUK ARSLANBAY SİCİL: 2101
AV.  MÜJGAN ADALI SİCİL: 2102
AV.  SEDAT TOPALOĞLU SİCİL: 2106
AV.  ALİ KARADAĞ SİCİL: 2109
AV.  SİBEL BİRGİLİ SİCİL: 2110
AV.  CAFER TÜZÜN SİCİL: 2112
AV.  FİKRİ İŞLER SİCİL: 2115
AV.  CEZMİ PEKER SİCİL: 2123
AV.  ZÜBEYDE ESKİŞEHİRLİ SİCİL: 2124
AV.  HÜSEYİN BÜLENT AKÇALI SİCİL: 2126

AV.  MUSTAFA CENGİZ BİLİR SİCİL: 2130
AV.  SELÇUK ERGÜL SİCİL: 2131
AV.  BİLGE ÖZER SİCİL: 2132
AV.  MERİÇ KAPTAN SİCİL: 2141
AV.  CİHANGİR MARMARA SİCİL: 2144
AV.  H.OLCAY ALTINTAŞ SİCİL: 2145
AV.  ÖZDEMİR SÖKMEN SİCİL: 2151
AV.  YÜKSEL PEKER SİCİL: 2152
AV.  REMZİ AKAR SİCİL: 2155
AV.  MEHMET DÖNMEZ SİCİL: 2157
AV.  MEHMET NUR TERZİ SİCİL: 2161
AV.  KAMİL ERCAN AKDEMİR SİCİL: 2176
AV.  HALDUN GÖRTAN SİCİL: 2178
AV.  ABDULLAH TEZER SİCİL: 2188
AV.  ŞERİF ALİ MERİÇ SİCİL: 2645
AV.  NURCAN ŞENGÜL SİCİL: 2729
AV.  NAİL SERDARLI SİCİL: 4425
AV.  VEYİS ÖZTAŞ SİCİL: 9039

MESLEKTE 25 YIL PLAKETİNİ ALAN MESLEKTAŞLARIMIZ
AV. ŞÖLEN CAN EVİN SİCİL: 5277

AV. HATİCE SİMTEN AKYILDIZ SİCİL: 5415

AV. DURSUN ATA TÜRKGÜLÜ SİCİL: 5460

AV. İBRAHİM EMİR DEĞER SİCİL: 5466

AV. ALTAN BOZDEMİR SİCİL: 5540

AV. BERNA ERGÜN SİCİL: 5543

AV. MURAT YAVUZ KOÇAK SİCİL: 5547

AV. MELEK TANSU SAVAŞÇI SİCİL: 5550

AV. CENK BAĞATUR SİCİL: 5551

AV. ERDİNÇ MUTLU KIRCA SİCİL: 5555

AV. NEDRET İLBULDU SİCİL: 5556

AV. IŞIL SÜALP ÖZDEN SİCİL: 5558

AV. ÖZLEM ALKAN ERTEKİN SİCİL: 5559

AV. İLHAN ERTEKİN SİCİL: 5560

AV. MİTHAT ERDEM SİCİL: 5562

AV. İHSAN KÜRŞAT BİLGİN SİCİL: 5564

AV. ALPAY SELİM DÜZYATAN SİCİL: 5565

AV. GÜL COŞKUN SİCİL: 5566

AV. HALİL KARTAL SİCİL: 5568

AV. YELDA ŞAHİNKANAT SİCİL: 5569

AV. YASEMİN KİBAR SİCİL: 5571

AV. YADİGAR BUDAK SİCİL: 5574

AV. TANER ADEM YORULMAZ SİCİL: 5582

AV. CEMİL ÇELİKCAN SİCİL: 5583

AV. BAHRİ ÖZTÜRK SİCİL: 5589

AV. ASİL ÖZÇELİK SİCİL: 5590

AV. KARTAL ARIKAN SİCİL: 5591

AV. ÖMER GÖKÇE SİCİL: 5594

AV. VURAL OCALI SİCİL: 5598

AV. OYA DURAK KELEŞ SİCİL: 5599

AV. GÖKKAN KOÇAK SİCİL: 5608

AV. HAKAN ÜNAL SİCİL: 5609

AV. ŞAHİN KÜÇÜKSÜSLÜ SİCİL: 5611

AV. YILMAZ ÇİFTÇİ SİCİL: 5615
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AV. İLKER TUNÇ SİCİL: 5616

AV. NUSRET DOĞAN SİCİL: 5617

AV. SİBEL ŞAHİN ENGİN SİCİL: 5618

AV. ÖZCAN TÜRKOĞLU SİCİL: 5621

AV. ÖZLEM ORAL SİCİL: 5622

AV. AYSUN AHMET BALCILAR SİCİL: 5623

AV. ERSİN DUMAN SİCİL: 5627

AV. BAŞAK DEĞİRMENCİOĞLU SİCİL: 5628

AV. MURAT MEŞELİ SİCİL: 5629

AV. NAMIK ÖZDEN SİCİL: 5630

AV. AYLİN SURKULTAY SİCİL: 5632

AV. MURAT FATİH ÜLKÜ SİCİL: 5634

AV. YAŞAR KARBİGAÇ SİCİL: 5636

AV. TÜRKAN KARAKOÇ SİCİL: 5637

AV. MURAT TALAT ÜNLÜ SİCİL: 5638

AV. NACİ ŞEREMET SİCİL: 5639

AV. MEHMET NURİ TOKER SİCİL: 5640

AV. GÜLSÜM SEVİMLİ SİCİL: 5643

AV. AYKUT KORU SİCİL: 5647

AV. AYLA GÜLER UĞURLUBAY SİCİL: 5648

AV. ERTAN TAŞDEMİR SİCİL: 5650

AV. LEYLA ÇİÇEK SİCİL: 5651

AV. AYHAN DENİZ SİCİL: 5652

AV. NURTEN EĞERCİOĞLU SİCİL: 5654

AV. TANER KÜÇÜK SİCİL: 5655

AV. GÜLNUR ERDOĞAN SİCİL: 5656

AV. GONCA ÖZDİK AKDENİZ SİCİL: 5658

AV. MUHAMMED KAHVECİ SİCİL: 5661

AV. AV.ARZU BAKIR ÖZTUNÇ SİCİL: 5662

AV. ÇİĞDEM ÇİÇEKÇİ ERCAN SİCİL: 5664

AV. TİMUR KAYA SİCİL: 5665

AV. ANIL SELEK SİCİL: 5668

AV. ELÇİN KURT SİCİL: 5670

AV. MERVE SALEBÇİOĞLU WILLIAMS SİCİL: 5671

AV. YELDA TOPUZ KARDAŞ SİCİL: 5673

AV. NEVAL KALENDER SİCİL: 5674

AV. AYSUN ERGİN ESEN SİCİL: 5675

AV. NESLİHAN KURTULUŞ SİCİL: 5678

AV. MEHMET FERHAT ZEYDAN SİCİL: 5680

AV. ERCAN ÖZGÜR SİCİL: 5681

AV. GÜLCAN TANER SİCİL: 5682

AV. YİĞİT MEHMET ÖZDEN SİCİL: 5684

AV. HÜSEYİN ONUR TAŞDEMİR SİCİL: 5685

AV. İBRAHİM ATİLA SİCİL: 5686

AV. SELAHATTİN KÖSE SİCİL: 5687

AV. MEHMET ALİ ÖZPINAR SİCİL: 5688

AV. İSA KAYA SİCİL: 5691

AV. EMİNE ÇİLELİ ARİK SİCİL: 5692

AV. HAKAN ŞİMŞEK SİCİL: 5693

AV. METE SAYIN SİCİL: 5696

AV. HALİL İBRAHİM KARAAĞAÇ SİCİL: 5698

AV. S.ASLI TURGUT SİCİL: 5700

AV. YAŞAR BULUTTEKİN SİCİL: 5701

AV. MEHMET KAYA SİCİL: 5702

AV. HÜLYA FAKI SİCİL: 5703

AV. EBRU ÖZKAN SİCİL: 5706

AV. ÖZLEM DÖNMEZ SİCİL: 5707

AV. SİBEL COŞKUN SİCİL: 5708

AV. GÜLSÜM CAN ÖNGÜÇ SİCİL: 5709

AV. ÖZLEM ÜLVAN SİCİL: 5716

AV. MUKADDER UÇAN SİCİL: 5717

AV. NEŞEM BATUR SİCİL: 5718

AV. MURAT SEVENGÜL SİCİL: 5719

AV. DENİZ ULUKÖSE CEYLAN SİCİL: 5721

AV. IŞIL YILMAZ KUGU SİCİL: 5723

AV. FİGEN AYTOK SİCİL: 5724

AV. ÖYKÜ KÖSEOĞLU SİCİL: 5725

AV. İBRAHİM ÇELİK SİCİL: 5727

AV. ÖZLER KILIÇDAĞI SİCİL: 5733

AV. ERDAL BENİCE SİCİL: 5736

AV. YAKUP GÜL SİCİL: 5738

AV. AYLİN ASLAN SİCİL: 5740

AV. BİRSEN YEŞİM DEMİRKALE SİCİL: 5741

AV. ÖMER YILDIRIM SİCİL: 5742

AV. ZÜBEYDE MELTEM ÜSTÜN SİCİL: 5743

AV. ERKAN HORUZ SİCİL: 5744

AV. RABİA ÖZLEN BULDU SİCİL: 5746

AV. ŞULE ARSLAN HIZAL SİCİL: 5747

AV. GÜZİN ŞENGÜN SİCİL: 5749

AV. FİGEN GÜNEYİ SİCİL: 5750

AV. CEMAL PEKER SİCİL: 5752

AV. MEHMET FATİH TOKSAL SİCİL: 5753
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AV. FUNDA KARAKÖSE SİCİL: 5754

AV. GÖKHAN YURTSEV SİCİL: 5756

AV. YÜKSEL ÇETİNGÖZ SİCİL: 5757

AV. UĞUR ONAY SİCİL: 5760

AV. MEHMET KEMAL ERSOY SİCİL: 5761

AV. UFUK KARAOĞLU SİCİL: 5762

AV. GÖNÜL ÖZEN SİCİL: 5763

AV. SELDA ORHAN SİCİL: 5766

AV. BURCU DALGIÇ YILMAZ SİCİL: 5767

AV. ŞEVKET ARDA TAVAS SİCİL: 5769

AV. OĞUZHAN CABAK SİCİL: 5771

AV. İMREN SÜNER GENÇER SİCİL: 5774

AV. İLKNUR GİRENGİR SİCİL: 5775

AV. SIDIKA FİLİZ KANER SİCİL: 5776

AV. ELÇİN SANCAR SİCİL: 5778

AV. KAĞAN ÖZEL SİCİL: 5779

AV. YÜCEL ALTUN SİCİL: 5780

AV. EREN İLHAN GÜNEY SİCİL: 5781

AV. GÜNER AYDIN SİCİL: 5786

AV. BETÜL KARAHAFIZ SİCİL: 5789

AV. AYŞE ÇAKICI SİCİL: 5790

AV. TÜLİN GENİŞCAN ÖZALTIN SİCİL: 5791

AV. HALUK PEYDAHLIOĞLU SİCİL: 5794

AV. FARUK ÖKTEM SİCİL: 5795

AV. KADİR YÜCEL SİCİL: 5796

AV. YELİZ SÜZEK SİCİL: 5799

AV. İBRAHİM ÇANKAYA SİCİL: 5802

AV. İLKER VARLI SİCİL: 5805

AV. HASAN BÜLENT GÜVENÇALAN SİCİL: 5806

AV. AYŞE YEŞİM YAVUZ SİCİL: 5808

AV. İLKER KABA SİCİL: 5810

AV. NİLÜFER ŞİMŞEK SİCİL: 5811

AV. ALİ ARSLAN SİCİL: 5812

AV. ENGİN GÜVENÇ SİCİL: 5813

AV. ESİN ŞİMŞEK SİCİL: 5814

AV. NİLGÜN UZUN YILDIZ SİCİL: 5816

AV. FARUK KIRCA SİCİL: 5817

AV. HÜSEYİN KAHRAMAN SİCİL: 5819

AV. TUBA NİĞDE SİCİL: 5822

AV. AHMET SALİH GÜRSOY SİCİL: 5825

AV. GÜLSEREN SÖNMEZ SİCİL: 5826

AV. KENAN MALKOÇO SİCİL: 5830

AV. BÜLENT ECEVİT NADAS SİCİL: 5834

AV. NURETTİN BORA MÜRK SİCİL: 5842

AV. İSMAİL KANTAR SİCİL: 5846

AV. SERHAT ERKMENOĞLU SİCİL: 5848

AV. LEVENT KAPLAN SİCİL: 5849

AV. AYŞE DOĞAN SİCİL: 5850

AV. YASEMİN BÜYÜKGÜN BAVBEK SİCİL: 5852

AV. MİRAL FİLAZİOĞLU SİCİL: 5853

AV. ERDEM ŞAHİN SİCİL: 5854

AV. HAKAN YAZICI SİCİL: 5855

AV. DERYA MERCANOĞLU SİCİL: 5856

AV. OLCAY ORAL SİCİL: 5858

AV. SİMFER BİÇİCİ SİCİL: 5859

AV. HÜSEYİN ALİ ÜSTÜNDAĞ SİCİL: 5860

AV. FIRAT SEREZLİ SİCİL: 5862

AV. DİLDEN GÖKSOY SİCİL: 5864

AV. SALİH EKİZLER SİCİL: 5865

AV. BİRSEN ÇELİK SİCİL: 5867

AV. ÖZLEM DÖĞERLİOĞLU IŞIKSUNGUR SİCİL: 5868

AV. MUSTAFA FERHAT TOTUK SİCİL: 5890

AV. MEHMET KOZAN SİCİL: 5915

AV. FUNDA ÖZSOY SİCİL: 6135

AV. AYŞENUR EFE SİCİL: 6155

AV. FİRDEVS TURAN ÇİKA SİCİL: 6243

AV. MUSTAFA CEM ANADOLU SİCİL: 6265

AV. EDİP ALKAN SİCİL: 6612

AV. ZERRİN KÖKTÜRKSUVARLI DENİZ SİCİL: 6813

AV. SERKAN CENGİZ SİCİL: 6989

AV. SEMRA ÖZKÜRKÇÜLER SİCİL: 7641

AV. EBRU ZEYNEP BATIER SİCİL: 7776

AV. MUTLU KOMPİL YALDIZ SİCİL: 8169

AV. NURAY YUMUŞAKER SİCİL: 10124

AV. GAYE ÇAĞAN TÜRKGÜLÜ SİCİL: 10131

AV. SERHAT KÜRKAN SİCİL: 10290

AV. GÜRSEL YILDIZ ÇARDAK SİCİL: 12247

AV. RESUL PEYMAN SİCİL: 12328

AV. FERİT CÖHCE SİCİL: 12789

AV. SERBÜLENT ÖZAVCİ SİCİL: 13532

AV. ALİ ŞUR SİCİL: 14694
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“GİDERAYAK 
Giderayak işlerim var bitirilecek, 
                                                    giderayak. 
Ceylanı kurtardım avcının elinden 
ama daha baygın yatar ayılamadı. 
Kopardım portakalı dalından 
ama kabuğu soyulamadı. 
Oldum yıldızlarla haşır neşir 
ama sayısı bir tamam sayılamadı. 
Kuyudan çektim suyu 
ama bardaklara konulamadı. 
Güller dizildi tepsiye 
ama taştan fincan oyulamadı. 
Sevdalara doyulamadı. 
Giderayak işlerim var bitirilecek, 
                                                    giderayak.” 
Nazım Hikmet 
 
 Sevgili meslektaşlarım merhaba;  

 Bir önceki çalışma raporuna “Bitmedi daha sürüyor o kavga ve süre-
cek, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!” diyerek giriş yapmıştım. İki yıl demeye-
ceğim bu kez çünkü dört yıldır birlikteyiz. Gece bazen, bazen sabah, günün öğle 
vaktinde ya da başka herhangi bir saatinde beraber olabilmenin, yan yana yü-
rüyebilmenin, birlikte mücadele etmenin, ihtiyaç anında bir araya gelebilme-
nin güzelliği, mutluluğu ve onurunu taşıyorum başkanlık görevim sonlanırken. 
 
 Bilmelisiniz ki ; bu çalışma raporu da genel kurullarımızı çalmaya, seçmen irade-
sini yok saymaya, demokrasiyi askıya almaya çalıştıkları tarihten bu yana aradan geçen 
bir buçuk yılda ortaya koyduğumuz kolektif iradenin, komisyonlarda omuz omuza çalı-
şan tüm meslektaşlarımızın ortaya koyduğu karşılıksız ve özverili çaba ve emeğin ürünü. 
 
 İlk dönemin ardından sorumluluğumuzun arttığının, bütün meslektaşlarımızın 
ve daha da ötesi tüm demokratik kamuoyunun bakışlarının İzmir Barosuna dönük oldu-
ğunun farkındalığıyla hareket ettik. Mücadele çıtasını her seferinde daha yukarı taşıma 
çabasıyla, hem meslek sorunlarında  hem de ülkedeki demokrasi, hukuk devleti ve yar-
gı bağımsızlığı mücadelesinde mihenk taşı olmaya, umudu sürekli kılmaya çalıştık. Ne 
mutlu ki ; verdiğimiz sözleri tutabilmiş, 2018-2020 döneminde yönetim kurulunda yer 
alan arkadaşlarımızla oluşturduğumuz çıtayı daha da yukarı taşımayı başarabilmişiz. 
 
 İzmir Barosunda Cumhuriyet değerleri ve laiklikten, insan haklarından, de-
mokrasiden, hukuk devletinden ve en önemlisi avukatlıktan, avukatlardan, baro-
lardan yana kurduğumuz barikatı daha da tahkim ederek ; tüm saldırıların karşı-
sında “Vazgeçmeden, Biat etmeden, Teslim olmadan” mücadele etmeyi sürdürdük. 
 
 Gurur duyduğumuz ; “Ver Elini” diyerek çıktığımız yolda “Sen Olmadan Olmaz” çağ-
rımıza kulak veren, daha önce farklı gruplara oy vermiş olsalar bile mücadelemizdeki sa-
hiciliğin, içtenliğin, samimiyetin farkında olan tüm meslektaşlarımızın görüş ayrımı gözet-
meksizin desteğini kazanmış olmak,  daha da büyük bir sorumluluk yükledi omuzlarımıza. 
 

Sunuş
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 Büyük ya da küçük tek adamlara, faşizm arayışlarına, çeteleşmiş iktidar anlayışına, 
hukuk tanımazlığa karşı çıkarken en önemli desteğimiz, siz İzmir Barosu üyeleri idiniz. 
 
 Hak ihlallerine karşı hukuksal süreçlerde, bilgi güçtür diyerek çıktığımız yolda gerçek-
leştirdiğimiz eğitim çalışmalarında, her güzel işte ve mesleki dayanışmada hep birlikte olduk. 
 
 İzmir Barosunun gücünü oluşturanın; nitelikli avukat kadrosu, komisyonlarda 
canla başla çalışan arkadaşlarımız olduğunu, asıl alkışı mutfakta çalışanların hak ettiği-
ni hiç unutmadık. Mutfakta çalışanlara şükranla, serviste bir kusurumuz olduysa affola. 
 
 TBB’nin başındaki küçük tek adam anlayışına son vermek konusunda-
ki sözümüzü yerine getirmiş olmak ve hem avukatlar hem de yurttaşlar için tek 
adam lobutlarının devrilebilir olduğunu gösterebilmek, bu sürecin belirleyi-
ci parçalarından biri olabilmeyi başarmak en büyük mutluluklarımızdan oldu. 
 
 Kolaycılığa ve popülizme hiçbir zaman prim vermeden, yaptığı-
mız her şeyde, evimiz olduğunu bildiğimiz İzmir Barosu ve ailemiz olduğu-
nu bildiğimiz İzmir Barosu üyelerinin menfaatlerini ön planda tuttuk. Har-
canan her bir kuruşu sizlerden emanet aldığımızın bilinciyle hareket ettik.  
 
 Koltukları değil, görevleri sevdik. Koltuklara değil, görevlere tutunduk. Daya-
nışmayı artırdık, yönetim kurulumuzu tüm meslektaşlarımızın ulaşabileceği kadar ya-
kın tuttuk. Çünkü kederde ve sevinçte ortak olmak, aile olmanın bir sonucudur ve biz 
tüm İzmir Barosu üyeleri bu ailenin birer parçası olmakla her zaman gurur duyduk. 
 
 Yeni bir genel kurulun eşiğindeyken açıkça söyleyebilirim ki; sonuçlarından hiç kork-
madan, hiçbir muktedirin karşısında eğilip bükülmeden; meslektaşlarımızın, baromuzun 
ve ülkemizin aydınlık geleceğini birbirinden ayırmadan, birini ötekine terk etmeden, diken-
siz bahçe isteyenlerin bahçesinde hakikatın dikeni olmanın doyumsuz hazzını yaşıyoruz. 
 
 Ortaya koyduğumuz bu samimi, sahici ve içten mücadele anlayışı; Cumhuriyet de-
ğerleri ve laiklik mücadelesini yaşanabilir bir geleceğin ayrılmaz parçası sayan, hak ve 
özgürlükleri önemseyen, bulunduğu coğrafyaya, mağdurun kimliğine değil, mağduriyetin 
kendisine odaklanan mücadele pratiği; sesi olmayanın sesi, sözü olmayanın sözü olma 
çabasının gerçekliği; hiçbir ayrım yapmaksızın tüm dezavantajlı grupların hak savunu-
culuğunu üstlenmenin onuru; 114 yıllık bir geçmişe sahip İzmir Barosunda hangi görüş-
ten olursa olsun, dünyaya nereden bakarsa baksın, tüm meslektaşlarımızı bir araya ge-
tiren dinamizmle şekillendi. Bunu başarabilmek ise bizim için bir övünç kaynağı oldu.  
 
 Size yakışmaya, İzmir Barosuna yakışmaya, İzmir’e yakışmaya çalıştık. 
Yürüdüğümüz yolda bizi yalnız bırakmadığınız, bizi güçlü, mücadeleyi daim kıl-
dığınız için, sizinle birlikte çalışabildiğim için büyük bir mutluluk duyuyorum. 
 
 Bugün ortaya çıkan sonuçta payı olan tüm meslektaşlarımıza, ama öncelikle ve 
özellikle başka bir ülke, başka bir hukuk, başka bir avukatlık mücadelesinde büyük bir 
özveriyle görev yapan, birlikte çalışmaktan onur duyduğum ve birlikte çalışmayı  şans 
saydığım tüm yönetim kurulu üyelerine ve her çalışmanın görünmez kahramanı baro 
emekçilerine sonsuz bir şükranla, geçmişi bugüne ve bugünü yarına bağlayabilmek için;     

 Evet “Giderayak işlerim(iz) var bitirilecek, giderayak. Ceylanı kurtardım avcının 
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elinden ama daha baygın yatar ayılamadı. …” çünkü “daha bitmedi o kavga sürüyor ve 
sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek.” 
 
 Desteğiniz ve varlığınız için şükranla, sevgiyle ve dostlukla… 
 
 Avukat Özkan YÜCEL 
 İzmir Barosu Başkanı

Sunuş
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BÖLÜM 2
BARO ORGANLARI
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BARONUN KURUMSAL YAPILANMASI İÇİNDE 
YER ALAN ORGANLAR

İzmir Barosu Temmuz 2021 - Ekim 2022
BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU

AV. ÖZKAN YÜCEL
BAŞKAN

AV. YAKUP GÜL
GENEL SEKRETER

AV. MİRAY SAYMAN
ÜYE

AV. ELÇİN 
KILINÇER OT

ÜYE

AV. HÜSEYİN YILDIZ
SAYMAN

AV. MEHMET BARAN
SELANİK

ÜYE

AV. ŞEFİKA 
YILDIRIM SERT

ÜYE

AV. DENİZ YILMAZER
ÜYE

AV. PERİHAN ÇAĞRIŞIM 
KAYADELEN CİVANŞAN

BAŞKAN YRD. 

AV. AYŞE KAYMAK
ÜYE 

AV. SİNAN BALCILAR
ÜYE
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AV. CENK DİLMEN
ÜYE

AV. SİBEL ÜNLÜ 
HASDEMİR

AV. DİNÇER DİKMEN
ÜYE

AV. SEFA YILMAZ

AV. MEHMET ÖZER 
ŞENTÜRK

ÜYE

AV. TÜRKAN KARAKOÇ AV. SERKAN CENGİZ

AV. GAMZE ŞİMŞEK
KATİP ÜYE

AV. ERCAN DEMİR

DENETLEME KURULU’NDA GÖREV ALAN 
MESLEKTAŞLARIMIZ

DİSİPLİN KURULU’NDA GÖREV ALAN 
MESLEKTAŞLARIMIZ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DELEGELERİ

AV. BURCU ECE GÜLER

AV. CANAN ARICI
BAŞKAN

AV. CANSU BİLDİRİCİAV. ZÖHRE DALKIRAN

Baro Organları
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İZMİR BAROSU İLÇE TEMSİLCİLERİ

ALİAĞA  AV. YAVUZ AKTAŞ

BAYINDIR   AV. SEVİLAY KANTARCIOĞLU

BERGAMA   AV. GÜRSEL ÖZTAŞ

ÇEŞME   AV. NADİRE EROL

DİKİLİ   AV. FULYA ŞENDUR

FOÇA     AV. NUR YILMAZ

KARABURUN  AV. ASLI KILIÇ

KARŞIYAKA  AV. MAHMUT MAVİGÜL

KEMALPAŞA  AV. AHMET BURAK TATAR

KINIK   AV. ORHAN TAPARLI

KİRAZ   AV. SEZAYİ KEPCEN

MENDERES   AV. ESİN BAYSAL YILDIRIM

MENEMEN   AV. EGEMEN EGE

ÖDEMİŞ   AV. NURAN ARTAGAN

SEFERİHİSAR  AV. IRMAK DEĞERLİ

SELÇUK   AV. CEMAL ÇELİKEL

TİRE    AV. SAMİ GÖRÜŞÜK

TORBALI   AV. SEMİHA MEMİŞ SARAÇ

URLA    AV. DİĞDEM DERİ İRTEM
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İZMİR BAROSU DİVAN, MERKEZLER VE 
KOMİSYONLARDAN SORUMLU 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 Görev Paylaşımı

 2021-2022 çalışma dönemi için 14.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu’nun ilk toplan-
tısında yaptığı görev paylaşımında; Başkanlık Divanı oluşturulmuş, Av. Perihan Çağrışım 
Kayadelen  Civanşan Başkan Yardımcısı, Av. Yakup Gül Genel Sekreter, Av. Hüseyin Yıldız 
Saymanlığa oy birliği ile seçilmiştir.

MERKEZLER

Adli Yardım

Av. Deniz Yılmazer      
Av. Miray Sayman   
Av. Mehmet Baran Selanik  

Atatürk Araştırma Merkezi

Av. Deniz Yılmazer   
Av. Hüseyin Yıldız

Avukat Hakları Merkezi

Av. Hüseyin Yıldız   
Av. Sinan Balcılar   

CMK

Av. Perihan Çağrışım Kayadelen Civanşan  
Av. Mehmet Baran Selanik  
 

Çocuk Hakları Merkezi

Av. Mehmet Baran Selanik  
Av. Elçin Kılınçer Ot   
Av. Deniz Yılmazer    

İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi

Av. Ayşe Kaymak   
Av. Sinan Balcılar    

İşçi Avukatlar Merkezi

Av. Ayşe Kaymak   
Av. Şefika Yıldırım Sert   

Baro Organları
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Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi

Av. Perihan Çağrışım Kayadelen Civanşan  
Av. Elçin Kılınçer Ot   
Av. Şefika Yıldırım Sert   

Staj Eğitim Merkezi

Av. Elçin Kılınçer Ot   
Av. Şefika Yıldırım Sert

Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri

Av. Perihan Çağrışım Kayadelen Civanşan 
Av. Şefika Yıldırım Sert

Bilişim Hukuku Komisyonu

Av. Ayşe Kaymak   
Av. Miray Sayman  

Cezaevi Komisyonu

Av. Mehmet Baran Selanik  
Av. Hüseyin Yıldız 
Av. Perihan Çağrışım Kayadelen Civanşan 

Engelli Hakları Komisyonu

Av. Deniz Yılmazer     
Av. Miray Sayman   

Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu

Av. Miray Sayman   
Av. Hüseyin Yıldız   

Genç Avukatlar Meclisi

Av. Sinan Balcılar    
Av. Hüseyin Yıldız   

Göç ve İltica Komisyonu

Av. Ayşe Kaymak   
Av. Yakup Gül    

Hayvan Hakları Komisyonu
Av. Deniz Yılmazer   
Av. Şefika Yıldırım Sert   

İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu

Av. Hüseyin Yıldız   
Av. Sinan Balcılar 
  

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu

Av. Perihan Çağrışım Kayadelen Civanşan 
Av. Sinan Balcılar   
Av. Şefika Yıldırım Sert   

Kamu Avukatları Komisyonu

Av. Hüseyin Yıldız   
Av. Deniz Yılmazer   

Kent ve Çevre Komisyonu

Av. Şefika Yıldırım Sert   
Av. Sinan Balcılar   
Av. Hüseyin Yıldız   

Kişisel Verileri Koruma Hukuku Komisyonu

Av. Ayşe Kaymak

Av. Elçin Kılınçer Ot
  

Kültür ve Sanat Komisyonu

Av. Elçin Kılınçer Ot   
Av. Deniz Yılmazer   
Av. Yakup Gül    

LGBTİ + Hakları Komisyonu

Av. Mehmet Baran Selanik  
Av. Şefika Yıldırım Sert   

Sağlık Hukuku Komisyonu

Av. Yakup Gül    
Av. Perihan Çağrışım Kayadelen Civanşan 

Spor Komisyonu

Av. Mehmet Baran Selanik  
Av. Elçin Kılınçer Ot   
Av. Hüseyin Yıldız   

KOMİSYONLAR
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Stajyer Avukatlar Komisyonu

Av. Şefika Yıldırım Sert   
Av. Mehmet Baran Selanik  
Av. Elçin Kılınçer Ot

Tahkim Komisyonu

Av. Hüseyin Yıldız   
Av. Elçin Kılınçer Ot   

Ticaret Hukuku Komisyonu

Av. Hüseyin Yıldız

Tüketici Hakları Komisyonu

Av. Perihan Çağrışım Kayadelen Civanşan 
Av. Elçin Kılınçer Ot 

 

Uluslararası ilişkiler Komisyonu

Av. Hüseyin Yıldız   
Av. Sinan Balcılar   

Yasa Komisyonu

Av. Hüseyin Yıldız   
Av. Deniz Yılmazer   

Yayın Kurulu

Av. Elçin Kılınçer Ot   
Av. Ayşe Kaymak   

Baro Organları
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Abdullah BAŞ
Aysel AK
Asya DOĞAN
Aylin VATAN
Aylin ÖZSOY
Aydın SEVER
Ayşe Menekşe TEKİN
Baran ÇELİKDEMİR
Betül SARI
Buse ÇANGIR
Buse UTKU
Bülent YALÇIN
Celil TÜZ
Deniz DURAN ÇOLAK
Dilek ÖNVURAL
Emel GÜNER CANTAŞ
Erdinç DİNÇEL
Fatma TÜRKMEN
Feride UYSAL
Gökhan FİLİZ
Gökçe GÜNÇAVDI
Hamit AKIN
Halil CAN
Hayal SÖNMEZ CİVELEK
İstem BAKOĞLU
İdris DURNA
Kenan ÇOBAN
Koray USANMAZ
Mahmut ÇETİNKAYA
Mehmet BAKIR
Murat BAYIR
Mustafa KEMAL KÖSEOĞLU
Mehmet MODA
Nurhayat YENER
Oğuzhan MUSTAFAOĞLU
Özden GÜLTEKİN
Özgür SEVİNÇ
Özlem GÖRÜR
Özlem KORKMAZ
Özkan METİN
Öner TARIM

BARO PERSONELİ
Av. Devrim CENGİZ AYGÜN....................................İnsan Hakları Merkezi Sorumlu Avukatı
Av. Emre DURUKAN.............................................Avukat Hakları Merkezi Sorumlu Avukatı
Av. Şenol KARAASLAN................................................Adli Yardım Servisi Sorumlu Avukatı
Doğan GÜNGÖR........................................................................................Yazı İşleri Müdürü
Mehmet YAVUZ  (Hukukçu)...............................................................................CMK Müdürü
Nihal NAMLI.................................................Muhasebe Birimi’nden Sorumlu  Mali Müşavir

Öznur USANMAZ
Özgün YILDIRIM
Özlem ŞENER YENİYURT
Petek MURATSU
Pınar YILDIRIM
Sabri Durul ESMER
Sedef ERKİLMEN
Süleyman SUBAŞILI
Şeyda GÖRGÜLÜ TUFAN
Şebnem KAPLAN
Tolga KAHRAMAN
Tuğba YILMAZ
Umut Firat GEÇGİL
Yaşa Semih KURU
Yeşim Bekcan KAYALI
Yasemin DOĞAN
Yaşariye SUBAŞILI
Yüksel ALP
Yiğit YURDAKUL
Zeynep KÜKREK
 
TBB Sosyal Yardımlaşma Fonu Yetkilisi

Minay ATAK
 
Sağlık Ekibi

Dr. Saim NARİN
Dt. Esin BAYCAN
Hemşire Aysel YORULMAZ
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BÖLÜM 3
YÖNETİM KURULU KARARLARI
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İZMİR BAROSU YÖNETİM KURULU 2021-2022 DÖNEMİ

İzmir Barosu 2021-2022 dönemi ilk toplantısını İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu sonra-
sında 14.07.2021 tarihinde gerçekleştirmiştir. 

2021-2022 döneminde 57 Yönetim Kurulu toplantısı yapmış ve toplam 8352 gündem mad-
desi ile toplanmıştır. 

                       2021 2022       
Yönetim Kurulu Gündem Gelen Evrak Sayısı:        1065            1462         

İZMİR BAROSU BAŞKANLIK DİVANI 2021-2022 DÖNEMİ

2021-2022 döneminde 54 Başkanlık Divanı toplantısı yapmış ve toplam 2232 gündem 
maddesi ile toplanmıştır. 

Başkanlık Divanı Gündem Gelen Evrak Sayısı : 2021      2022 

1- Dava Açma Duyuruları            : 118          193
2- Vasi, Kayyım, Tereke Temsilcisi Talebi    : 502          678
3- Başkanlık Divanı Gelen Dilekçe Sayısı     : 309          432
     TOPLAM  : 929         1303
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Yönetim Kurulu Kararları
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Yönetim Kurulu Kararları
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Yönetim Kurulu Kararları
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Yönetim Kurulu Kararları
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Yönetim Kurulu Kararları
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BÖLÜM 4
FAALİYETLER
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CUMHURİYET DEĞERLERİ VE 
LAİKLİK KONULARINDAKİ 

ÇALIŞMALAR
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Gericiliğe Karşı Mücadelemizi Kararlılıkla Sürdüreceğiz

 “Softa sınıfının din simsarlığına izin verilmemelidir. Dinden maddi menfaat temin 
edenler iğrenç kimselerdir. İşte biz bu duruma karşıyız ve buna müsaade etmiyoruz.” 
Mustafa Kemal Atatürk 
 
 
 Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesinin hilafında yıllar boyu 
din simsarlığına verilen tavizlerin açık bir sonucu olan 15 Temmuz darbe girişiminin be-
şinci yıl dönümünde yaşamını kaybetmiş tüm yurttaşlarımızı saygıyla anıyor, benzeri va-
kaların yaşanmaması için gericiliğe ve yobazlığa karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdü-
receğimize tüm halkımız önünde bir kez daha söz veriyoruz.
 
 

İzmir Barosu Başkanlığı

 Ülkemiz üzerinde yapılan emperyalist planların ortadan kaldırıldığı; Kurtuluş Sa-
vaşı öncesi ülkeye hakim olan gerici ve antidemokratik anlayışın terk edildiği ve çağdaş 
cumhuriyet yolunda büyük bir adımın atıldığı Lozan Antlaşması’nın 98. yılını kutluyoruz.
 
 Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni Lozan Antlaşması ile tüm dünyaya kabul ettiren 
başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarını saygı ve 
minnetle anıyoruz. 
 
 Egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu, özgür, bağımsız, demokratik bir hu-
kuk devleti için her gün daha çok çalışmamız gerektiğinin bilinciyle İzmir Barosu olarak 
laik cumhuriyetin kazanımlarını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.
 
 Saygılarımızla.
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Cumhuriyet Değerleri ve Laiklik Konularındaki Çalışmalar
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 Ülkemiz işgal altındayken bağımsızlık mücadelesinin ateşinin Anadolu’da adım 
adım yakılmasına öncülük eden 

 Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde toplanarak kurtuluşa giden yolda 
manda ve himayenin kabul edilmeyeceği ve istiklalden başka bir amacın olamayacağı ira-
desinin ortaya koyulduğu 

 Sivas Kongresi’nin  102. yıldönümünü kutluyoruz. 

 Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törene 
katılarak Atatürk Anıtı’na İzmir Barosu çelengi-
ni sunan Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde halkımızın 
emperyalizme ve işgalcilere karşı yürüttüğü 
Kurtuluş Savaşı’nın zafere ulaştığı; bağımsız-
lık özlemiyle çıkılan yolda demokratik, laik bir 
hukuk devletinin temellerinin atıldığı 9 Eylül 
1922’nin 99. yıl dönümünü coşkuyla kutladık-
larını ifade ederek, “İzmir’in kurtuluşuyla ba-
ğımsız ve özgür Türkiye’nin temelleri atılmıştır” 
dedi.

İzmir’in Kurtuluşunun 99. Yılını Coşkuyla Kutluyoruz
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 Bugün ülkeyi yönetenler hangi öyküyü anlatırlarsa anlatsınlar;  biz istibdatın, bağ-
nazlığın, adam kayırmacılığın, bilim karşıtlığının, kadın düşmanlığının kol gezdiği uzun 
asırlar sonunda, tüm bu olumsuz birikimin ortaya çıkardığı kadrolar eliyle memleketin 
emperyalist paylaşıma açıldığını, düşman işgaline uğradığını hiç unutmadık. 

 Yüzyılların getirdiği bu olumsuz tabloya karşı çıkan ve işbirlikçi saray rejimine rağ-
men bağımsızlık savaşımızı başarı ile sonuçlandıranlar, bu ülkenin aydınlık zihinli insan-
larıydı.
 
 Bugün de o günlerin benzerini yaşıyoruz. Maruz kaldığımız demokrasi krizi, saray 
tahakkümünce yönetilen; hukuku, insan haklarını, çağdaş değerleri, uluslararası toplu-
mun eşit ve çağdaş bir üyesi olmayı reddeden anlayışın ürünüdür.
 
 Bizler, İzmir Barosu üyesi avukatlar olarak, bu mücadelemizi her geçen gün ar-
tırarak sürdürmeye kararlıyız. İzmir Barosu flamaları ile Cumhuriyet Meydanı’ndayken, 
“Umudumuzsunuz, vazgeçmeyin.” diyen yurttaşlara, çocuklarımıza, meslektaşlarımıza, 
Cumhuriyete verilmiş bir sözümüz var, Mustafa Kemal Atatürk’e verilmiş bir sözümüz 
var : Cumhuriyet değerlerinden ve laiklikten hiçbir koşulda, hiçbir zorun etkisi altında 
vazgeçmeyeceğiz! Bu değerleri savunmaya, bu değerleri yaşatmaya, bu değerlere sahip 
çıkmaya sonuna kadar devam edeceğiz!

Mustafa Kemal Atatürk’e Verilmiş Bir Sözümüz Var

 İzmir Barosu geleneksel hale ge-
tirdiği “Cumhuriyet Kokteyli”ni, Baro Bah-
çe’de yaptı. Çok sayıda meslektaşımızın 

katıldığı kokteylde konuşan İzmir Barosu 
Başkanı Av. Özkan Yücel, “Yurttaşlara ve-
rilmiş bir sözümüz var, meslektaşlarımıza 
verilmiş bir sözümüz var, Cumhuriyet’e ve-
rilmiş bir sözümüz var, Mustafa Kemal Ata-
türk’e verilmiş bir sözümüz var: Cumhuri-
yet değerlerinden ve laiklikten asla ve asla, 
hiçbir koşulda, hiçbir zorun etkisi altında 
vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

Cumhuriyet Değerleri ve Laiklik Konularındaki Çalışmalar
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Cumhuriyet Korteji’nde İzmir Barosu’na Büyük İlgi

 Cumhuriyetimizin 98. yılı dolayısıyla düzenlenen törenlere bu yıl da coşku 
hakimdi. Çok sayıda meslektaşımızın “Sözümüz Var: Cumhuriyeti Koruyacağız” 
yazılı pankart ardında cübbeleriyle katıldığı Cumhuriyet Korteji’nde İzmir Barosu 
her zaman olduğu gibi yurttaşlarımızdan yoğun bir ilgi gördü. Kortejde bir açıkla-
ma yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, bugünkü Türkiye’nin koşulları-
nın da Osmanlı Devleti’ni teslimiyetin ve işgalin kucağına atan, Kurtuluş Savaşı’nın 
başlamasına sebep olan koşullarla neredeyse aynı olduğunu ifade etti. Devam-
la “Cumhuriyetin temel değerleri büyük bir saldırı ve büyük bir kuşatma altında. 
Buna karşı mücadele etmek hepimizin, bu ülkenin aydınlık yurttaşlarının borcu. 
İzmir Barosu olarak bu borcun farkındayız ve bir sözümüz var: Cumhuriyeti koru-
yacağız” dedi.
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Atamızı Özlem, Saygı ve Minnetle Anıyoruz
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Uğur Mumcu’yu Şiirler ve Şarkılarla Andık

 Araştırmacı Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 29’uncu yılında Uğur Mum-
cu Kültür Merkezi’nde İzmir Barosu ve Bornova Belediyesi tarafından ortak düzenlenen 
bir etkinlikle anıldı. 

 İzmir Barosu Türk Halk Müziği Korosu’nun da sahne aldığı “Uğur Mumcu’yu Şiir-
lerle Şarkılarla Anıyoruz” etkinliğine İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyeleri Av. Elçin Kılın-
çer Ot, Av. Deniz Yılmazer ile Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve İzmir Millet-
vekili Sevda Erdan Kılıç da katıldılar.  

 Gecede, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu Yönetmeni Hakan Taner Yıldırım, Uğur 
Mumcu’nun savunduğu değerleri anlatan “Sesleniş” şiirini seslendirdi. Şiir dinletisinin 
ardından başlayan İzmir Barosu Türk Halk Müziği Korosu konseri ilgiyle izlendi.

 Gecede konuşma yapan İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Elçin Kılınçer Ot, 
şunları söyledi: “Değerli meslektaşımız Uğur Mumcu’yu katledilişinin 29’uncu yılında 
sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. İzmir Barosu olarak ülkede yaşanan tüm olumsuz ko-
şullara rağmen, umutla, demokrasi insan hakları ve özgürlükler için mücadelemizi her 
zaman sürdüreceğiz.”
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Barolardan Ortak Açıklama:

 Barolar, Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kur-
tuluş için ilk adımı attığı, bağımsızlık mücadelesini başlattığı, bağımsızlık ve milli ege-
menlik mücadelesinin sembolü olan Samsun’da, Atatürk Anıtı’na iki şahıs tarafından 
urgan bağlandığını ve urganın araç ile çekilerek Atatürk Anıtı’nın yıkmaya çalışmaları 
üzerine ortak bir açıklama yayınladılar. 

 “Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesin-
de kahramanca yer almış silah arkadaşlarını rahmet ve sonsuz bir min-
netle anıyor, yapılan saldırıyı Barolar ve avukatlar olarak esefle kınıyor, 
menfur saldırıyı gerçekleştirenlerin hak ettikleri en ağır cezayı almaları 
için yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.” denilen 
açıklamanın tamamına kodu okutarak ulaşabilirsiniz.

Medeni Kanunu’muzun Kazanımlarından Vazgeçmiyor ve Yürürlüğe 
Girişinin 96. Yılını Kutluyoruz

 17 Şubat 1926 yılında kadınların hak mücadelesi ile Türk Medeni Kanunu’nun kabul edil-
mesi, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin, çağdaş ve laik hukuk 
devleti olması yolunda yapılan en büyük devrimlerdendir. 
 
 Kadınlara ilk kez evlenme, boşanma, miras, malvarlığı gibi konularda erkeklerle eşit hak-
lar tanıyan Türk Medeni Kanunu’muz toplumsal cinsiyet eşitliği yolunda atılan en önemli adımlar-
dan biridir. 
 
 Son günlerde kamuoyunda bir algı oluşturulmaya çalışılmakta; yoksulluk nafakasına ve 
aile arabuluculuğuna ilişkin düzenlemeler yapılacağından bahisle, gerici ve erkek egemen politi-
kalarla, kadınların kazanılmış haklarına göz dikilmekte; kadınları özgür ve eşit bireyler olmaktan 
uzaklaştıracak düzenlemelerle Türk Medeni Kanunu yok sayılmaya çalışılmaktadır. 
 
 Kadınların 96 yıl önce Türk Medeni Kanunu ile elde ettikleri kazanımlardan vazgeçmiyor 
ve Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin 96. yılını kutluyoruz.

Cumhuriyet Değerleri ve Laiklik Konularındaki Çalışmalar
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Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı… 
Bayramımız Hepimize Kutlu Olsun.

KÜÇÜĞÜM, DAHA ÇOK KÜÇÜĞÜM… 

“ İnsanın anavatanı çocukluğudur.”  Epictetus

 Çocukluk çağlar boyunca çeşitli şekillerde algılanmış, çocuklar zaman içinde kültür-
den kültüre farklılık gösteren uygulamalarla karşı karşıya kalmıştır. İnsanın değerli oldu-
ğunu kabul eden düşünce çocuk hakları kavramının da gelişmesini sağlamış, uluslararası 
düzeyde hukuk kurallarına dönüştürmüştür.

 Türkiye, 1989 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, oy birliği ile kabul edi-
len Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi 1995 yılı başında onaylamıştır. 

 18 yaşından küçük olan herkesin çocuk olduğunu kabul eden bu Sözleşme’ye Taraf 
Devletler; ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal kö-
ken, mülkiyet, engellilik, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin, her 
çocuğun yaşama ve gelişme hakkına sahip olduğunu, onların yüksek ve öncelikli yararının 
üstün tutulacağını, kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkı 
bulunduğunu kabul etmişlerdir.

 Anayasa’mızda ve Çocuk Koruma Kanunu’muzda da güvence altına alınan bütün bu 
haklar ne yazık ki açıkça ihlal edilmektedir.

 Çocukların çevre hakları doğrudan yaşama ve gelişme haklarıyla ilişkilidir. Kısa dö-
nemli ekonomik çıkarlar ve rant politikalarıyla şekillenen uygulamalarla etkilerini somut 
olarak hissettiğimiz kimyasal kirlilik, iklim krizi gibi temel çevre sorunlarının ekolojik ve 
toplumsal sonuçları bütün çocuklar, hatta henüz doğmamış olanlar için büyük bir tehdit 
oluşturmaktadır.

 Dünya Sağlık Örgütü’nün ( WHO ) 2017 tarihli, “Geleceğimi Kirletme” isimli raporuna 
göre 2012’deki çocuk ölümlerinin % 26’sının ve 5 yaş altı çocukların hastalık yükünün % 
25’inin   nedeni  hava kirliliği, yetersiz  hijyen ve kimyasallardır. Bu etkiler her yıl 5 yaşın 
altındaki 1,5 milyon çocuğun ölümüne sebep olmaktadır. 

 İzmir’in Çernobil’i olarak bilinen Gaziemir’deki eski kurşun ve döküm fabrikasın-
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da rastgele etrafa atılmış radyoaktif çubuklar ve toprakta çok miktarda kurşun atığı tespit 
edilmesine rağmen, 15 yıldır güvenlik önlemi alınmamış, atıklar kaldırılmamış, yerleşim 
alanı ve okul başka bir yere taşınmamıştır.

Çocuklar oynuyordu 

Kurşun Tepe’de

Kanatları uçurtma

Rüzgardan havalı

Toprak kendinden ağır

“Kendiliğinden”  tasalı…

 İzmir Barosu olarak eğitim konusunda da durumun iç acıtıcı olduğu görmekteyiz.

 Covid 19 salgını özellikle kırılgan gruplarda okulu terk etme oranında bir artışa se-
bep olmuştur. Eğitim özelleştirilip fırsat eşitliği ortadan kaldırılmış, ekonomik gücü yeterli 
olmayan çocuklar imam hatiplere mahkum edilmişlerdir.

 Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı ile çeşitli dini dernek ve vakıflarla 
“işbirliği” protokolleri yaparak uygulamaya geçirmesi, okulları eğitim kurumları olmaktan 
çıkararak, çocukların eşit, laik ve bilimsel eğitimden yararlanmalarını engellemiştir.

 Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürlüğü’nce okuldaki kız ve erkek öğren-
cilerin oturma düzeni ile ilgili,  karma eğitime ve cinsiyet eşitliğine aykırı olarak  yapılmış 
olan müdahale ne yazık ki ilk değildir.

 Milli Eğitim Bakanlığı Başkanlığı’nda, 1-3 Aralık 2021’de toplanan 20. Milli Eğitim 
Şura’sında, okul öncesi öğretimde din eğitimi önerisi kabul edilmiştir. Yine Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na bağlı Müftülük kuran kurslarıyla 4-6 yaş çocuklara din dersleri verilmektedir.  
Alınan karar ve uygulamalar erken yaşta din eğitiminin çocuklarda korku, kaygı ve güven-
sizlik gibi olumsuz etkiler yaratabileceğini öngören pedagojik kurallara ve çocuğun üstün 
yararı ilkesi ile katılım hakkına aykırıdır.

 “Küçüğüm, daha çok küçüğüm”

Bu yüzden bütün korkularım”

 Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı…

“Erken kalkın Çocuklar.”

 İzmir Barosu olarak korkmadan büyüyüp serpileceğiniz, kendinizi gerçekleştirece-
ğiniz, küçücük ellerinizle sadece, “mutluğun resmini” çizeceğiniz bir dünya için, var gücü-
müzle mücadele etmeye devam edeceğiz. 

 Bayramınız hepimize kutlu olsun.
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23 Nisan’da Söz Çocuklarda İdi

 İzmir Barosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, yaşları 12 ile 14 
arasında değişen 24 çocukla birlikte “Şimdi Söz Çocuklarda” adı verilen çalıştayı düzen-
ledi.

 Üç oturumdan oluşan çalıştayda, çocuklar; kendilerinin ve akranlarının sorunları 
ile bu sorunlara dair çözüm önerilerini tartıştılar. Çalıştayın tüm oturumlarında İzmir Ba-
rosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi meslektaşlarımız kolaylaştırıcı oldu.

 Çalıştayın ilk oturumunda Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer 
alan yaşam hakkı, eğitim hakkı, oyun ve dinlenme hakkı, ifade özgürlüğü, katılım hakkı, 
ayrımcılık yasağı, temiz bir çevreye sahip olma hakkı, özel yaşama ve haklara saygı gös-
terilmesi hakkı vd. haklar, interaktif yöntemlerle konuşuldu. Çocuklar; bu oturumda hak 
ihlali kavramını, çocuk hakları konusunda devletin, ailenin ve toplumun yükümlülükleri 
ile başvuru yerlerini öğrendi.

 Çalıştayın ikinci oturumunda çocuklar, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleş-
mesi’nde yer alan temel ilkeler olan yaşama, hayatta kalma ve gelişme ilkesi, ayrım gö-
zetmeme ilkesi, çocuğun üstün yararı ilkesi ve katılım ilkesi şeklinde dört farklı konunun 
odakta olduğu gruplarda, çocuk haklarına ilişkin güncel sorunları ve çözüm önerilerini 
tartıştı. Her grupta yer alan bir raportör ise tartışılanları bildirgeye dönüştürmek üzere 
not aldı.

 Çalıştayın son oturumunda ise bütün gruplar bir araya gelerek odaklandıkları ko-
nuya ilişkin belirledikleri sorunları ve çözüm önerilerini birbirleriyle paylaştılar. Çocuk 
Hakları Merkezi’nden sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Deniz Yılmazer, katılım belge-
lerinin verilmesinin ardından çalıştaya katı-
lan tüm çocukları ve kolaylaştırıcı olan mes-
lektaşlarımızı tebrik ederek başarılar diledi. 
Aynı zamanda destekleri için Harmandalı 
Kültür Sanat Derneği’ne, Konak Belediye-
si Çocuk Hakları Komisyonu’na ve TIAFI’ye 
(Uluslararası Yardımlaşma ve Entegrasyon 
Derneği) teşekkür etti.

 Çalıştayın sonuç bildirgesi daha sonra 
kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşılacaktır.

Cumhuriyet Değerleri ve Laiklik Konularındaki Çalışmalar
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Emperyalizme başkaldırının ve bağımsızlık 
mücadelesinin sembolüdür 19 Mayıs. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün saraya karşı durup yoksul 
ancak inançlı halkımızla birlikte filizlendirdiği umu-

dun 103. yılında; yolunda ilerleyen gençlerimizin aynı 
ateşle yandığına şahidiz. 

Bugün; yozlaşmış saray rejimine karşı 
tüm genç ruhlar, bir aradayız.



51

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
Yıldırım Satranç Turnuvası Tamamlandı

 İzmir Barosu tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı Yıldırım Satranç Turnuvası 18 Mayıs 2022 günü İzmir Barosu’nda gerçekleştiril-
di. 
 
 
 Türkiye Satranç Federasyonu lisansına sahip İzmir Barosu’na kayıtlı avukatların 
katılabildiği turnuvada Av. Cankut Emiroğlu şampiyon olurken, Av. Burçin Tolunay ikinci, 
Av. Murat Acar ise üçüncü oldu. Dereceye girenler kupa ve madalyalarını turnuva hakem-
leri ve İzmir Barosu yönetim kurulu üyesi Av. Elçin Kılınçer Ot’tan aldılar.   
 
 
 Turnuvada teknik destek veren Firdevs Kömürcüoğlu, Hasan Karaköse ve Eneshan 
Tekin’e teşekkür ederiz.

Cumhuriyet Değerleri ve Laiklik Konularındaki Çalışmalar
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
Streetball Turnuvası Yapıldı

 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Baro-
muza kayıtlı meslektaşlarımızın katıldığı “Streetball Turnuvası” düzenlendi.

 Meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği turnuvada, İzmir Barosu Kadın Basket-
bol Takımı oyuncuları Av. Cansu Tevattepe, Av. Sena Uzun, Av. Öykü Yıldırım, Av. Pelin 
Karakuş, Av. Sedef Yıldırım, Stj. Av. Duygu Toksoy ve Yaren Aydemir’in katılımıyla kendi 
aralarında yaptıkları maçlarda birincilik ve ikincilik derecelerini elde ettiler.

 Erkeklerde 14 takımın yarıştığı turnuvada; şampiyon, Av. Efekan Narlı, Av. Efe Bakı 
ve Av. Atılgan Çamurcuoğlu’ndan oluşan “Golden Case Takımı” oldu. Av. Onur Gedikli, Av. 
Enes Rasim Karaçam, Av. Cem Yanmaz, Av. Halim Şirinbaş ve Av. Mert Kaya’dan oluşan 
“Tema Takımı” ikinci; Av. Özgür Emek, Stj. Av. Oğuz Kaan Değirmenci, Stj. Av. Alperen 
Safa Ekici, Stj. Av. Ertuğrul Çamlıbel’den oluşan “Stajyerler Takımı” üçüncü oldu.

 Dereceye giren takım oyuncuları, madalyaları ile kupasını yönetim kurulu üyeleri 
Av. Şefika Yıldırım Sert ile Av. Elçin Kılınçer Ot’tan aldılar. 

 Turnuvada görev alan, İzmir Gençlik ve Spor Müdürlüğü İl Temsilciliği’ne bağlı il 
temsilcisi ve hakemlerimiz Faysal Aydemir, İsmet Güneş, K. Giray Esen, Ö. Ömür Turhan, 
Ebru Aydın ve Gökhan Yaz’a desteklerinden ötürü teşekkür ederiz.
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Laikliğin Ne Olduğunu Hiç Anlamamışsınız!

 Büyük kırmızı puntolarla basın açıklaması olduğunu belirttiğiniz, yine kendinizce önemli 
bulduğunuz yerleri kırmızıya boyadığınız, Baromuzu hedef aldığınız metni okuduk. 

 Kusura bakmayın ama bizi hiç dinlememiş, laikliğin ne olduğunu hiç anlamamışsınız.

 Laikliği itikatınıza göre eğip bükerek tüm inançlara eşit mesafede durulması gereken ad-
liyelerde; mescidler, kurslar açarak yarattığınız mahalle baskısına tepkimiz.

 Kınadığımız;  veliler ya da çocukları değil, adliye binasında Kuran kursu açan sizlersiniz.

 Din sömürüsü yaparak, darbecilikle suçlayarak halkla bizi karşı karşıya getirmeye çalışı-
yorsunuz. Başaramazsınız.

 Bu halk; haksız, hukuksuz, zorba ve dayatmacı zihniyete kimin sahip olduğunu çok iyi bilir. 
Biz hiç darbeci olmadık. Darbeciliği, kendinizde ve tabi olduğunuz zihniyette arayın.

 Sizin kural, hukuk tanımazlığınızın aksine, bizim bağlı olduğumuz evrensel hukuk ilkeleri; 
sizin siyasal İslam özleminize karşı, cumhuriyet değerlerimiz var.

 Şunu da hatırlatalım  adınızın başında Cumhuriyet Başsavcılığı olunca, suç işleme özgür-
lüğünüz olmuyor.

 Suç işleyen herkes gibi, sizler de elbet yargılanacaksınız.

Bu Suçun da Hesabını Verecek, Bağımsız Yargıdan Kaçamayacaksınız!

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mesajına göre “Ankara Adliyesi’nde görev yapan ha-
kim, cumhuriyet savcısı ve personel ile çocukları için adliye merkez bina mescidinde 27 Haziran 
tarihinden itibaren Kur-an Elifbası, Sureler ve Dini Bilgiler kursu açılacak”mış. 

 “Hükümet, vatandaşları içinde çeşitli dinlere mensup unsurlar bulunan ve her din mensu-
bu hakkında adil ve tarafsız tutum ve davranışta bulunmaya ve mahkemelerinde vatandaşları ve 
yabancılar hakkında eşit adalet uygulamakla vazifelidir.” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün göster-
diği yolun tam aksine yani. 

 Söz konusu mesajda “kursun kadın - erkek, kız çocuk - erkek çocuk ayrı ayrı” düzenlene-
ceği açıkça belirtilmiş üstelik. 

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı umursamasa da mevcut Anayasamıza göre Türkiye Cum-
huriyeti Devleti hala demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mesajla duyurduğu söz konusu kurs, başta laiklik il-
kesi olmak üzere devrim kanunlarının ve cinsiyet özelinde eğitim birliği kanununun açık ihlalidir.

 AKP iktidarı boyunca halkı kutuplaştıran, devletin tarafsızlığına gölge düşüren, laiklik il-
kesini her adımda çiğneyerek kamu yönetimini ve özellikle yargıyı cemaatlerin eline teslim eden 
anlayışın bugün yine AKP yargısı tarafından Anayasayı ihlal etmek suretiyle sürdürüldüğüne tanık 
oluyoruz  

 Cumhuriyetin temel niteliklerine ve devrim kanunlarına aykırı her türlü fiile sebep olanla-
rın, tarafsız bir yargının kurumsallaştığı ilk anda bağımsız mahkemeler önünde hesap verecekle-
ri gerçeğini bugün kendilerine hatırlatıyoruz. 

 Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel özelliği olan laiklik ilkesini ödün vermeksizin 
savunmaya devam edeceğiz. 

 Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 

İzmir Barosu Başkanlığı

Cumhuriyet Değerleri ve Laiklik Konularındaki Çalışmalar



İzmir Barosu Çalışma Raporu / 2021 - 2022

54

Türkiye’nin Aydınlık Yarınları Ancak Demokrasinin, Hukuk Devletinin 
ve Laikliğin Korunması İle Mümkündür.

 Türkiye’nin aydınlık yarınları ancak demokrasinin, hukuk devletinin ve laikliğin korunması 
ile mümkündür. Darbeler ve darbe teşebbüsleri Türkiye’yi daha da karanlığa sürüklemektedir.
 
 15 Temmuz gerici darbe teşebbüsü kadar gerici zihniyeti ile toplumu dizayn etmek için 
darbe teşebbüsünü fırsata çevirmeye çalışan siyasi iktidar da ülkemizin demokratikleşmesi yo-
lundaki en büyük engeldir. 
 
 15 Temmuz gerici darbe teşebbüsü ve sonrasındaki süreçte siyasi iktidarın ülkeyi OHAL 
KHK’leri ile yönetmesi sürecinde demokratik kurumlar ve toplumsal muhalefet yıkıma uğratıl-
mak istenmiştir.
 
 Başta yargı erki olmak üzere devletin tüm kurumları işlevsizleştirilmiş; niteliğe, liyakate 
önem vermeyen kesimler devlet kademelerinde söz sahibi olmuşlardır.
 
 İzmir Barosu olarak demokrasiden, hukuk devletinden ve laiklikten yana sürdürdüğümüz 
mücadelemizi ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık dönemde daha kararlı şekilde sürdürmek-
teyiz. Artık süreç ülkemizin demokratik kurumlarının yeniden inşasıdır ve ülkemizde darbelere, 
darbe teşebbüslerine, bunlardan medet umanlara ve faydalananlara yer olmayacaktır.
 
 Ülkenin genel veya yerel yönetiminde seçmen iradesini hiçe sayan her türlü askeri veya 
sivil darbenin karşısında, demokratik laik hukuk devletinden yana taraf olma kararlılığıyla 15 
Temmuz gerici darbe teşebbüsünde yaşamlarını yitiren tüm yurttaşlarımızı saygı ile anıyoruz.

Lozan, Emperyalist Planlara Karşı Bağımsızlığın, 
Gerici ve Antidemokratik Anlayışa Karşı 

Çağdaş Cumhuriyete Giden Yolun Başlangıcıdır

Lozan, emperyalist planlara karşı bağımsız-
lığın, gerici ve antidemokratik anlayışa karşı 
çağdaş cumhuriyete giden yolun başlangıcıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti’ni tüm dünyaya kabul etti-
ren ve 99 yıldır bağımsız olarak yaşadığımız bir 
ülkeyi bize bırakan Mustafa Kemal Atatürk ve 
Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını saygı 
ve minnetle anıyoruz. 

İzmir Barosu olarak; özgür, bağımsız, demok-
ratik bir hukuk devletini var etmek ve laik cum-
huriyetin kazanımlarını korumak için mücade-
leden vazgeçmeyeceğiz. 

Saygılarımızla. 

İzmir Barosu Başkanlığı
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30 Ağustos’un 100. Yılı Kutlu Olsun

 İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ve Başkan Yardımcısı Av. Perihan Çağrışım 
Kayadelen, Büyük Zafer’in 100. yılında Cumhuriyet Meydanında yapılan törene katıldılar.

  30 Ağustos’un yıl dönümünde bir kez daha Anadolu için yarını var eden, bağımsızlık 
ve özgürlüğün, emperyalist güçlere karşı kurtuluşun mimarlarını; öncelikle Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin tüm neferlerini minnet ve saygıyla 
anıyoruz.

Cumhuriyet Değerleri ve Laiklik Konularındaki Çalışmalar
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İzmir’in Kurtuluşunun 100. Yılı Kutlu Olsun
 Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel İz-
mir’in kurtuluşunun 100. yılında Cumhuriyet 
Meydanında Atatürk anıtına İzmir Barosu 
çelengini sundu.

 Hasan Tahsin’den 9 Eylül’e, kurtuluş 
mücadelemizin ilk kıvılcımından kurtuluşa, 
mücadelenin ve özgürlüğün güzel kenti İz-
mirimizin düşman işgalinden kurtulduğu, 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları-
nın önderliğinde ve yoksul halkımızın büyük 
bir fedakarlıkla hep birlikte verdiği var oluş 
mücadelesinin başarıyla sonuçlandığı 9 Ey-
lül 1922, İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını bir 
kez daha kutluyoruz.
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Sivas Kongresi’nin 103. Yıl Dönümünü Kutluyoruz

 Demokratik laik bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulması yolunda ülkemizin gelece-
ğinde karar hakkının başka bir devlete bırakılmayacağının, manda ve himayenin kesinlikle redde-
dileceğinin kararlaştırıldığı, işgalcilere karşı Anadolu’da başlatılan tam bağımsızlık mücadelesi-
nin mihenk taşlarından olan 
Sivas Kongresi’nin 103. yıldönümü kutluyoruz. 

 Emperyalist güçlere karşı direnişi Anadolu’da kongrelerle başlatan, halkıyla birlikte ba-
ğımsızlık mücadelesini yürüten Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı’nın kahramanla-
rını saygı ile anıyoruz.

Cumhuriyet Değerleri ve Laiklik Konularındaki Çalışmalar
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HUKUK DEVLETİ VE DEMOKRASİ 
KONULARINDAKİ ÇALIŞMALAR
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Suruç İçin Adalet Mücadelemiz Sürecek

 20 Temmuz 2015 tarihinde, barış ve kardeşlik için yola çıkan yüzlerce genç, siyasi iktidar 
tarafından korunan, desteklenen IŞİD çetelerinin saldırısına uğramış; 33 genç yaşamını yitirirken 
yüzlercesi yaralanmıştır.
 
 
 Katliamın 6. yıl dönümünde başta siyasi sorumlular olmak üzere gerçek sorumlular hala 
yargı önüne çıkarılmamıştır. 
 
 
 Adil ve etkin bir yargılama ile tüm gerçek sorumlular açığa çıkarılıp yargılanıncaya kadar 
Suruç için adalet mücadelesinin bir parçası olacağımızı tekrar ediyor, yaşamını yitirenleri saygı 
ve özlemle anıyoruz.

Ayrımcılığa ve Irkçılığa Karşı Barıştan ve İnsan Onurundan Yana Taraf 
Olmaya Devam Edeceğiz

 Son günlerde basında Afyon, Ankara ve Konya’da yurttaşlarımızın Kürt kimlikleri ve Kürt-
çe konuşmaları nedeniyle ırkçı saldırılara uğradıkları haberleri yer almaktadır. Yine siyasi ikti-
darın ve emperyalist güçlerin savaş politikaları sebebiyle ülkemize gelmek zorunda kalan mül-
tecilere karşı da sosyal medyada ırkçı söylemler gelişmekte, günlük hayatta da ırkçı saldırıların 
arttığı gözlenmektedir.

 Bugün mülteciler uluslararası düzlemde pazarlık konusu yapılmakta, siyasi iktidar insan 
onurunu hiçe sayarak mülteciler üzerinden ekonomik fırsatçılık yapmaktadır. Siyasi iktidarın 
mülteciler/göçmenler/sığınmacılar için geliştirdiği bir politika maalesef bulunmadığından, mül-
teciler ırkçı saldırılarla karşı karşıya kalmaktadır. 

 Irkçılık, ülkemizde, evrensel hak ve özgürlükler açısından bir sorun haline gelmiştir.

 Siyasi iktidarın şovenist ve ırkçı söylemleri, failler için uyguladığı cezasızlık politikası baş-
ta yaşam hakkı olmak üzere ağır insan hakkı ihlallerine davetiye çıkartmaktadır. 

 Toplumsal barışı ortadan kaldıran eylem ve söylemlerden vazgeçilmesi şarttır. Irkçılığın 
toplumun huzurunu, insanların yaşamlarını sona erdirmesine müsade edilmemelidir. 

 Kişilerin kimlikleri ve dilleri nedeniyle uğradıkları saldırıların ivedi olarak soruşturulma-
sı, soruşturmaların şeffaf bir biçimde yapılması; temel hak ve hürriyetler temelinde bir mülteci 
politikasını geliştirilmesi, yurtta ve dünyada barış politikasının sürdürülmesi gerekmektedir. 

 İzmir Barosu olarak ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı barıştan ve insan onurundan yana taraf 
olmaya, demokratik hukuk devletini savunmaktan vazgeçmemeye devam edeceğiz. 

 Saygılarımızla. 

Nefret ve Irkçılığa Karşı Yaşamı ve Barışı Savunmaktan 
Başka Çözüm Yok

 Konya Meram’da 12 Mayıs’ta ırkçı saldırıya uğrayan Kürt vatandaşlarımız, 30 Temmuz ak-
şamı daha önce kendilerine saldıranlar tarafından katledilmiştir. 

  Bu saldırıları münferit olaylar olarak görmek mümkün değildir. Göz göre göre meydana 
gelen ırkçı saldırının asıl failleri, nefret söylemleri ve ırkçı yaklaşımlarla halkları karşı karşıya 
getiren, nefret suçu işlemeye azmettiren anlayıştır. Yargı,  uyguladığı cezasızlık politikası ile bu 
suçların işlenmesine ihmali davranışlarıyla çanak tutmaktadır.  

Hukuk Devleri ve Demokrasi Konularındaki Çalışmalar
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 “Canımız için endişe ediyoruz.” diyen bir aileyi yaşatamayan devlet, katliamın faillerini en 
kısa sürede yargı önüne çıkarmalıdır.  

 Nefrete ve ırkçılığa karşı yaşamı ve barışı savunmaktan başka çözüm yok. Tüm sorumlu-
ların açığa çıkarılarak yargılanması için olayın takipçisi olacağımızı duyurur, saldırıda yaşamını 
yitirenlerin yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

İzmir Barosu’ndan TBMM’ye Altındağ’da 
Yaşananlar Araştırılsın Çağrısı

 İzmir Barosu, TBMM’de grubu bulunan partilerin grup başkan vekilleri ile TBMM İnsan 
Haklarını Araştırma Komisyonu Başkan ve üyelerine yaptığı başvuruyla, Ankara’nın Altındağ İl-
çesi’nde başta Suriyeliler olmak üzere yabancılara yönelik kitlesel eylemleri gerçekleştirenler 
ile eylemlerin önlenmesinde, sonlandırılmasında, faillerin yakalanmasında ihmali bulunan kamu 
görevlilerinin araştırılmasını istedi. 

 Siyasi Söylemler Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını Tırmandırıyor 

 Siyasi söylemlerin, ırkçılık ve yabancı düşmanlığını tırmandıran en önemli nedenlerden 
biri olduğu ifade edilen başvuruda “2021 yazı itibari ile bir kısım siyasetçi ve yerel yöneticilerin 
Suriyelilere ve diğer yabancılara karşı ötekileştiren söylemleri nedeniyle şiddet eylemlerindeki 
artışı ve yaşanan hak ihlallerini üzülerek izlemekteyiz.” denilerek Altındağ’da insanların can ve 
mal güvenliğine yönelen eylemler öncesinde gerekli tedbirlerin alınmamış olmasının ve saatler-
ce süren evlerin taşlanması, dükkanların, araçların kırılıp dökülmesi gibi eylemlere karşı güven-
lik güçlerince yeterli müdahalenin yapılmamış olmasının kaygı uyandırıcı olduğu dile getirildi.

 Cezasızlık Kitlesel Linç Eylemlerinin Yayılmasına Neden Olabilir

 6-7 Eylül, Maraş, Çorum ve Sivas katliamlarının anımsatıldığı başvuruda, suç işlenmesine 
karşı kayıtsız kalınmasının, yeni suçların işlenmesini cesaretlendireceği ve kitlesel linç eylem-
lerinin yayılmasına neden olabileceği ifade edildi. Sığınmanın bir lütuf değil hak, gerek Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası gerekse Uluslararası Sözleşmeler gereğince sığınmacıların can ve mal 
güvenliğini koruma görevimiz olduğu ifade edilen başvuruda Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde başta 
Suriyeliler olmak üzere yabancılara yönelik kitlesel eylemleri gerçekleştirenler ile eylemlerin 
önlenmesinde, sonlandırılmasında, faillerin yakalanmasında ihmali bulunan kamu görevlilerinin 
araştırılması, saldırılardan etkilenenlerin güvenliğinin sağlanması ve zararlarının giderimi talep 
edildi. 

Tire’de Toprakları İçin Direnen Köylülerin Yanındaydık

 İzmir’in Tire İlçesi’nde, Büyükkale ve Küçükkale köyleri yakınındaki Kartal Dağı’nda iş-
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letilmek istenen mermer ocağıyla ilgili ÇED toplantısı köylüler ve çevre örgütlerince gösterilen 
tepki üzerine yapılamadı. 

 Köy meydanında toplanan köylüler ve çevre örgütleri, “Havama, suyuma, toprağıma do-
kunma!” ve “Direne direne kazanacağız!” sloganları attı. 

 Eyleme katılan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, rant için çevrenin talan edildiği 
günler yaşandığını ifade ederek “Üç beş şirketin çıkarları uğruna doğamız, ağaçlarımız, ormanla-
rımız, yaşam alanlarımız talan ediliyor.” dedi. Hiç alınmamış raporların alınmış gibi gösterilerek, 
yalan yanlış belgeler düzenlenerek, mermer ocağı için izin alınmaya çalışıldığını ifade eden Av. 
Özkan Yücel, “Burada bulunan insanlar; doğasına, toprağına, havasına, suyuna sahip çıkan insan-
lar bizim gerçek değerlilerimiz…Şuna her zaman inandık: Doğa, ranta kurban edilemez. Bu ta-
lanın karşısında her zaman yurttaşları bulacaksınız, bunun karşında her zaman İzmir Barosu’nu 
bulacaksınız, bunun karşısında her zaman mücadeleyi bulacaksınız. Mücadelenin her alanında, 
her anında, sizinle beraber olmaya İzmir Barosu olarak söz veriyoruz. Ne gerekiyorsa birlikte 
yapmaya, açılacak davalarda size destek olmaya söz veriyoruz.” dedi.

Hukuk Devleri ve Demokrasi Konularındaki Çalışmalar



İzmir Barosu Çalışma Raporu / 2021 - 2022

62



63

Hukuk Devleri ve Demokrasi Konularındaki Çalışmalar



İzmir Barosu Çalışma Raporu / 2021 - 2022

64

Kaybettiklerimizi de Sorumluları da Unutmayacağız!

 

 Bir yılı geride bıraktığımız İzmir Depremi’nde acılarımız hala taze. İzmir Barosu olarak 
kaybettiğimiz meslektaşlarımızı, ailelerini ve yurttaşlarımızı anmak üzere Baro Bahçe’de bir 
araya geldik. Burada gerçekleşen anmada konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “bir 
depremin arkasına saklanıp kar hırsını, denetimsizliği ve çarpık kentleşmeyi yok saymaya çalı-
şıyorlar” dedi. Açılan ceza davaları olduğunu bununla birlikte gerçek sorumluların tam olarak 
yargı karşısına çıktığını söylemenin mümkün olmadığını ifade eden Av. Özkan Yücel, “Bu elbette 
sembolik bir anma. Çocuklarımızı kaybettik, eşlerimizi kaybettik, kardeşlerimizi kaybettik, mes-
lektaşlarımızı kaybettik. İstiyoruz ki bu son olsun. Yeniden böyle acılar yaşanmasın. Ama görünen 
o ki ders çıkarılmış değil. Hem onları, hem bize bu acıları yaşatanları unutmayacağız” dedi. Bütün 
sorumluları yargı karşısına çıkarmak için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade eden Av. 
Özkan Yücel, “Ne zaman ki sorumlulardan hesap sormak mümkün olur işte, o zaman içimiz biraz 
olsun soğuyacak” dedi. 

 Baro Bahçe’de yapılan anmadan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından depremde 
yaşamlarını yitiren yurttaşlarımız anısına yapılan anıta karanfiller bırakıldı. 

 Akşam saatlerinde ise İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri 30 Ekim Deprem Anıtı önünde 
bir araya geldiler ve anıta mumlar bıraktılar. Rant politikalarına karşı mücadele mesajı verilen 
anmada konuşan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, “İnsani koşullarda insanca yaşanabilir ko-
nutlar istiyoruz.  Bunun için mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Depremde yitirdiğimiz 
canların sorumluları yargı önünde hesabını verene dek mücadelemiz sürecek.” diye konuştu.
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Tahir Elçisiz 6 Yıl…

 

 
 Korumaya çalıştığı dört ayaklı minare şahittir ki, Diyarbakır Baro Başkanı Av. Tahir Elçi, 28 
Kasım 2015 tarihinde silahlı saldırı ile katledildi. 

 Katillerinin bulunmadığı, Diyarbakır Barosu’nun zorlamasıyla açılan davanın ise halen so-
nuçlandırılmadığı altı yıl geçti aradan.

 Kaybımızın 6. yılında  Diyarbakır Barosu önünden Dört Ayaklı Minare’ye yapılan yürüyüş 
sonrasında, Tahir Elçi son konuşması ile bir kez daha seslendi katılanlara.

 Daha sonra Elçi’nin mezarı karanfillerle bezendi.

 Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel ile yönetim kurulu üyelerimiz Av. Ayşe Kaymak, Av. Şe-
fika Yıldırım Sert ve Av. Elçin Kılınçer Ot’un katıldığı anmada bir konuşma yapan Türkan Elçi ko-
nuşmasında yer alan şu satırlarla tüm katılımcıların adalet beklentisini dile getirdi:

 “Karşımızda beton duvar. Dünyanın boşluğuna bağırır gibi adaletin sağır kulağına 6 yıldır 
bağırıyoruz. 

 Bizi duyan kim?

... 

 Bilinsin ki dirliğimize, huzurumuza, kardeşliğimize, umutlarımıza karanlık ellerin sıktığı 
kurşunların enkazı altında kalan sadece etimiz, kemiğimiz, çocukluğumuz, geçmişimiz, toplum-
sal hafızamız değil, aynı zamanda adaletin kendisidir. 

 Adaleti diriltmek de hukuku uygulayanların yegane görevidir.

 Hukukun uygulayıcıları olan yargıçların hiçbir etki altında kalmadan yerde masumca ya-
tan bir vatandaşın hesabını sormak gibi bir zorunluluklarının olduğu bugün yine hatırlanmalıdır.

 Makamlarını, mevkilerini hukukun kudretiyle muhkemleştirenler bunu iyi bilmelidirler ki 
viraneye dönmüş tarumar bahçemizde onlardan adalet istemek ne ricamızdır ne de onların adalet 
tesis etmesi bize bir lütuftur.

 Bunu onlardan talep etmek ve beklenti içinde olmak, bizim en doğal vatandaşlık hakkımız-

dır.”
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İzmir Barosu Olarak 
Ülkemizin Demokratik Yarınlarının Teminatı Öğrencilerin Yanındayız.

 Bugün Ankara’da, temel haklarından olan barınma ve eğitim için barışçıl toplantı ve gös-
teri yürüyüşü ile ifade özgürlüklerini kullanmak isteyen öğrenciler kolluk tarafından gözaltına 
alınmışlardır.

 Devlet, ücretsiz barınma imkanı tanımadığı öğrencilere nezarethaneyi reva görmektedir.

 Öğrencilere işkenceye varacak şekilde fiziki müdahalede bulunulması kabul edilemez.

 Haksız ve hukuksuz yere gözaltına alınan öğrencilerin ivedilikle serbest bırakılması, öğ-
rencilere ücretsiz barınma ve eğitim imkanı tanınması gerekmektedir.

 İzmir Barosu olarak ülkemizin demokratik yarınlarının teminatı öğrencilerin yanındayız.

Siyasi Sorumluların Tümüyle Devre Dışı Bırakıldığı 
Yargılama Süreçlerinin Adıdır “Hayata Dönüş” Operasyonu

 Bizzat Devlet tarafından 1000 personel aracılığıyla her türlü ağır silah, otomatik tüfekler, 
gaz ve sis bombaları, iş makineleri kullanılarak, yangınlar çıkarılarak kendi ülkesinde, kendi ce-
zaevlerine yönelik gerçekleştirilen ve 32 kişinin katledilmesine sebep olan saldırının, 

 Geç başlayan ve yıllarca sürüncemede bırakılan soruşturmaların, 

 Zamanaşımı ve benzeri yollarla sürdürülen cezasızlık politikalarının, 

 Siyasi sorumluların tümüyle devre dışı bırakıldığı yargılama süreçlerinin adıdır “Hayata 
Dönüş” operasyonu… 

 Akan kan ve ölümler, tüm sorumluların ellerine bulaşmıştır.

Karanlıktan, Halkın Hakları Gasp Edilerek Çıkılamaz
 İktidarın akıl hocaları bir süredir ağır ekonomik bunalım gerekçesiyle OHAL ilan edilebile-
ceğini dillendirmeye başladı. Biz biliyoruz ki, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizin sorum-
lusu, insanları açlığa ve yoksulluğa terk eden ve bir avuç insanı zenginleştiren, halkı değil rantı 
seçen politikalarıyla; siyasi iktidardır. 

 Bugün yaşanan ekonomik krizin temel nedenlerinden birinin de ülkemizde kalıcı hale ge-
len OHAL uygulamaları, demokrasi karşıtı tutum, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının ya-
saklanması, yargının bağımlı hale getirilmesi olduğu unutulmamalıdır. 

 Siyasi iktidarın halkı içine soktuğu karanlıktan, halkın haklarını gasp ederek çıkılacağına 
yönelik önermeler akıl dışı önermelerdir. Bu karanlıktan çıkışın tek yolu OHAL ilanı değil, demok-
ratik değerlerin ve temel hakların kullanımının yeniden tesis edilmesidir. 

 Bu nedenle, krizin sorumlularına sınırsız bir hareket alanı tanıyacak OHAL uygulamaları-
na değil, demokratik hukuk devletinin yeniden inşasına ve daha çok özgürlüğe ihtiyaç vardır. 

 OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK… 

 Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.

İzmir Barosu Başkanlığı
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Maraş 43 Yıldır Adaletini Arıyor

 43 yıl önce Türkiye tarihinin kanla yazılmış kara sayfalarına biri daha eklendi. 120 yurtta-
şımız ile onların avukatlıklarını üstlenen Av. Ceyhun Can, Av. Halil Sıtkı Güllüoğlu ve Av. Ahmet 
Albay, devlet destekli faşist çeteler ile dinci gericilerin saldırılarıyla katledildi. 

 Bu saldırıların failleri demokrasi, hukuk devleti ve laiklik ilkesini umursamayan; yurt-
taşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hiçe sayan, çatışmalardan medet uman derin devlet ve 
siyasal iktidarlardır. 

 1980 faşist darbesi ve siyasi iktidarların cezasızlık politikasıyla failler ödüllendirildikçe, 
bu kanlı kara sayfalara yenileri eklendi. 

 Bu ülkenin namuslu ve dürüst insanlarının cezasızlık ve nefret suçlarına karşı yürüttükle-
ri mücadele desteklenmeyip sorumluların cezalandırılması sağlanmadıkça, acılarımız dinmeye-
cek.  

 Maraş Katliamında vefat eden yurttaşlarımızı ve onları savunurken öldürülen meslektaş-
larımızı saygıyla anıyoruz.

İzmirli Avukatlar Yurttaşlara İnsan Hakları Bildirgesi Dağıttılar

 İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, yönetim kurulu üyeleri Av. Şefika Yıldırım Sert, 
Av. Elçin Kılınçer Ot ve İzmir Barosu üyesi avukatlar, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 
ilanının 73. yılı dolayısıyla Karşıyaka Çarşı ve Kemeraltı’nda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 

dağıttılar.   

 Baskıya Karşı Umudu Büyütmek İstiyoruz  

 Yurttaşlara haklarını hatırlatan ve onların yaşadıkları hak ihlallerinde başvuru mekaniz-
malarının anlatıldığı etkinlikte konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, İnsan Hakları Ev-
rensel Beyannamesi’nin 73. yılında ülkemizde insan haklarının hiçe sayıldığı, özgürlüklerin rafa 
kaldırıldığı bir dönemin yaşandığını ifade ederek “Daha dün sokak röportajı yapanlar gözaltına 
alınıp ev hapsine tabi tutuldular. Bu ifade özgürlüğünde geldiğimiz noktayı gösteriyor. Protesto 
haklarını kullanmak, kendilerini ifade etmek için Ankara’ya giden öğrenciler sokaklarda sürük-
leniyorlar. Sürekli bir baskı, tahakküm ve yok sayma anlayışı mevcut.” dedi. Buna karşı umudu 
ve mücadeleyi büyütmek istediklerini ifade eden Av. Özkan Yücel “Belki de sokak röportajlarını 
yapan biz oluruz. Belki de öğrencilerle birlikte duruşmalara giren biz oluruz. Nerede ne zaman 
hakkı yenen bir insan varsa onların yanında olmayı kendimize bir borç biliyoruz. İzmir Barosu 
olarak mücadeleyi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. Vazgeçmeyeceğiz.” dedi.
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Fıtrat Facialar Değil, Kâr Hırsınızdır!
 Henüz Soma’nın yaraları sarılmamışken, Kınık’ta Polyak Madencilik’e ait bir maden oca-
ğında meydana gelen metan parlamasında çok sayıda çalışanın yaralandığı kamuoyunun bilgisin-
dedir.

 Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimiz olmakla birlikte, bu husus sorumlula-
rın tespiti ve ardından işletilecek yargısal süreçlerde rehavete yol açmamalı, olaya ilişkin soruş-
turma büyük bir titizlik, ciddiyet ve şeffaflıkla yürütülmelidir.

 Biz, faciaların fıtrattan değil, ihmalden kaynaklandığını biliyoruz!

 Biz, Soma’da ortaya konan cezasızlık halinin, rantçıları daha da pervasızlaştırdığını biliyo-
ruz!

 Biz artık teselli değil,  hiç facia yaşanmasın istiyoruz!

 Şirketlerin kazancı değil; maden emekçilerinin yaşamı öncelensin istiyoruz!

 Yaralanan tüm maden çalışanları ile yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Dev-
letin asli görevinin, maden emekçilerinin yaşam hakkına sahip çıkmak olduğunu yineleyerek, fa-
ciaların meydana gelmesine sebep olan tüm sorumluların  yargı önünde hesap vermesini bekli-
yoruz.
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Ucuz Enerji Kullanımı Herkesin Hakkıdır!

 31.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 
10706, 10707, 10708 ve 10709 sayılı Kurul Kararlarıyla Elektrik Üretim Anonim Şirketi ( EÜAŞ) 
tarafından 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak aktif elektrik enerji satış tarifesinde deği-
şiklik yapılmış olup tüketim bedellerine fahiş oranda zam yapılmıştır.

 Elektrik tarifesinde yapılan düzenleme gerek Anayasa’nın 2., 10. ve 167. maddelerine ge-
rekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesine açıkça aykırıdır.

 Anayasa’nın 2. maddesine göre: “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma 
ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirti-
len temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”

 Anayasa’nın 10. maddesine göre: “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek fıkra: 
07/05/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama 
geçmesini sağlamakla yükümlüdür.”

 Anayasa’nın 167. maddesine göre: “Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasa-
larının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya 
anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler.”

 AİHS’nin 14. maddesine göre: “Bu Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlan-
ma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir 
azınlığa mensupluk, servet, doğum veya herhangi başka bir durum bakımından hiçbir ayrımcılık 
yapılmadan sağlanır.”
 EPDK; 31.12.2021 tarihli 10707 sayılı Kurul Kararında “ mesken alçak gerilimli tek za-
manlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kwh tüketim miktarına kadar ( aylık 150 
kilovat/saat) olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanmasına” şeklinde bir düzenlemenin 
yapılmasına karar vermiş; 31.01.2022 tarihinde ise aylık 150 kilovat olan aylık tüketim miktarı 
Cumhurbaşkanının kararı ile 210 kilovata çıkarılmıştır.

 4 kişilik bir aile için en az aylık 230 kilovatlık bir elektrik tüketim miktarının düzenlenmesi 
yine özellikle çoğu kentlerimizdeki ailelerin geniş aile kategorisinde yer aldıkları da göz önünde 
bulundurulduğunda bu hususta da bilimsel ve teknik çalışmalar sonucu kademeli geçişlerin ya-
pılması elzemdir. EPDK tarafından yapılmış olan tablolardaki hesaplamalar hiçbir bilimsel veri 
ve analiz içermeksizin hazırlanmış olup bu hesaplama tablolarına dayanılarak kademeli elektrik 
tarifelerinin düzenlemesi hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

 Enerjinin ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir olması temel bir insan hakkı 

olduğu gibi enerjinin adil ve herkese ucuz bir şekilde ulaştırılması da Sosyal Devletin en temel 
görevidir.
Barolar hizmet üreten, hiçbir ekonomik çıkarı olmayan ve Anayasa’nın 129. maddesinde kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak belirtilen; avukatlar ise Avukatlık Kanunu’nun 1. 
maddesi uyarınca kamu hizmeti gören, Ceza Kanunu tanımıyla da yargı görevini yürüten kişiler-
dir. Yapılan zam sonrası avukatlık bürolarına; barolarımızın tesislerine, yerleşke ve binalarına 
gelen elektrik faturalarının fahiş olduğunu da açıkça belirtmek isteriz.

 Biz aşağıda imzası bulunan barolar olarak elektrik enerjisine yapılan fahiş orandaki bu 

zam miktarının karşısında yer aldığımızı, zammın vatandaşlarımız için daha hakkaniyetli bir sevi-
yeye indirilmesinin takipçisi olacağımızı ve bu süreçte tüm hukuki yollara başvuracağımızı kamu-
oyuna saygıyla duyururuz.
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“Aslında Hiçbir Şey Yasa Dışı Değildi, Çünkü Artık Yasa Diye Bir Şey 
Yoktu.”

 Son günlerde yaşananları bir hukuk örgütünün penceresinden değerlendirince ortaya çı-
kan tablo vahim :  

 Gece yarısı ev basıp yakalama yapmak,  

 Yargıya talimat vermek,  

 Dini alanlarda nefret söylemi kullanmak ve hedef göstermek,  

 “Dil koparmak” gibi linç terimleri sarf etmek,   

 Bir atasözünden suç türetmek,  

 Yurttaşı baskı altına alıp korkutmak için yargıyı kullanmak…  

 Tüm bunlar, totaliter bir anlayışın ürünüdür ve hukuksuzdur.   

 İfade özgürlüğü, demokratik bir toplumun temelidir. Ülkemizde de olduğu gibi baskıcı re-
jimlerin tümü bireylerin özgürce düşünmesini ve bu düşüncelerini ifade etmelerini istemezler.

 Üretmeyen, susan ve itaat eden bir toplum hayali kuran siyasi iktidar, Sedef Kabaş ve Se-
zen Aksu üzerinden toplumu dizayn etme çabasını sürdürmektedir. 

 İktidarın dilinin kemiği, hukuk tanımazlığınızın sınırı olmayabilir; ama, biz hukuktan yana 
taraf olmayı seçiyoruz.

  İzmir Barosu olarak, sanata ve basın özgürlüğüne yönelik bu gerici saldırılara karşı temel 
hak ve özgürlükleri savunmakta ısrar edeceğiz.
  
 Saygılarımızla.
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Barışçıl Toplantı Hakkı Engellenemez

 Muş Barosu’na bağlı iki avukat meslektaşımız 12.02.2022 tarihinde gözaltına alınmış, 
13.02.2022 tarihinde adliyeye sevk edilen avukat meslektaşlarımızdan biri tutuklanmış, diğeri ise 
adli kontrolle serbest bırakılmıştır. 

 Muş Barosu avukatlarının sorgusu sonrasında kolluk görevlilerinin adliye içinde müda-
fiilik üstlenen avukatların görüntüsünü almasına tepki olarak 14.02.2022 tarihinde Muş Adliyesi 
önünde yapmak istediği basın açıklaması Muş Valiliği’nin yasaklama kararı gerekçe gösterilerek 
engellenmiş ve Muş Barosu Başkanı Av. Kadir Karaçelik’e basın açıklaması yaptırılmamıştır. 

 Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı Anayasa’nın 34’üncü maddesinde düzen-
lenmiştir. Anılan maddenin birinci fıkrasına göre, “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve sal-
dırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir”. 

 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesi de barışçıl toplantı özgürlüğünü düzen-
lemiştir. Buna göre, “1. Herkes asayişi bozmayan toplantılar yapmak, dernek kurmak, ayrıca çı-
karlarını korumak için başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve sendikalara katılmak haklarına 
sahiptir”.

 Muş Barosu’nun basın açıklaması yapmasının yasaklanması Anayasa’nın 13. maddesine 
açıkça aykırıdır. Anayasanın 13. maddesine göre; “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunul-
maksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak ka-
nunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin 
ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” 

 Yine yasaklama kararı barışçıl toplantı hakkının kullanımına müdahale etmek için yeter-
li ve somut gerekçeler içermemektedir. Henüz kullanılmayan bir temel hakka ilişkin önceden 
soyut çıkarım ve beklentilerle, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına dolayısıyla ifade 
özgürlüğüne yapılan sistematik müdahale demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bir 
müdahale olarak değerlendirilemez.

 Muş Barosu 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’na tabi bir kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşudur. 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 76. ve 95. Maddelerinde Barolara hukukun üstün-
lüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak görevi ve 
yetkisi verilmiştir. Bugün Muş’da engellenen basın açıklamasıyla Muş Barosu’nun görev yapması 
engellenmiştir. Bu durum demokratik toplum değerleriyle bağdaşmayan ve dolayısıyla kabul edi-
lemez bir tutumdur. 

 Biz aşağıda imzası bulunan Barolar olarak Muş Barosu’nun yasalardan kaynaklanan gö-

revini yapmasının engellenmesini kınıyor, Muş Valiliği’ne Muş Barosu’nun görevini yapmasını en-
gellemeye yönelik ihlallerini sona erdirme çağrısında bulunuyoruz.

Savaş; Ölüm, Yıkım ve Yoksulluktur! Barış, Hemen Şimdi!
 Bedelini her zaman sivillerin ödemek zorunda kaldığı savaşlar; ölüm, yıkım ve yoksulluk-
tan başka bir şey getirmez. 

 İnsan haklarına saygılı bir dünyada birlikte yaşamak ancak barış ile mümkündür. Birleş-
miş Milletler Kurucu Sözleşmesi uyarınca da tüm üye devletler, uluslararası nitelikteki uyuş-
mazlıklarını barış, güvenlik ve adaleti tehlikeye düşürmeyecek biçimde, barışçıl yollarla çözmek 
zorundadırlar. 

 Dünya halkları, ölümle sınanmak ve acı çekmek zorunda bırakılmamalı; halklar arasına 
düşmanlık tohumları eken, sivillerinin yaşamlarını ve yaşam alanlarını tehdit eden politikalar ye-
rine barışta ısrar edilmelidir. 

 Daha fazla ölüme yol açmadan, barış, hemen şimdi.
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İşkenceyi (S)aklamayın!
 Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Ferhan Yılmaz isimli kişinin işkence ile 
öldürüldüğü iddiaları 13.04.2022 tarihinde sosyal medyaya yansımış ve birçok milletvekili tarafın-
dan dile getirilmiştir. 

 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yapmış olduğu açıklamada Ferhan Yılmaz’ın rahat-
sızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve hastanede kalp durması nedeniyle hayatını kaybettiği belir-
tilmiş; Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da ölü muayenesinde, müteveffanın bedeni üzerinde tıbbi 
müdahale esnasında oluşabilecek semptomlar dışında bir ize rastlanmadığını açıklamıştır. 

 Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Ferhan Yılmaz’ın hastanede yattığı sırada çekilen 
fotoğraf ve videolarında kendisinin yüzünde darp cebir olduğu düşünülen izler, morluklar ve şiş-
likler olduğu görülmektedir.

  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamaları, 
bu görüntülerle çelişmektedir.  

 İşkence; sadece muhatabına değil, insan onuruna yönelik bir saldırıdır. İşkenceye ilişkin 
en ufak bir iddianın; ivedi olarak, bağımsız, tarafsız ve kamuoyunun denetimine açık bir şekilde 
soruşturulması gerekmektedir. 

 Ülkemizde son dönemde işkence vakalarına ilişkin iddiaların arttığı gözlenmektedir. İk-
tidar; İnsan haklarına saygılı demokratik bir hukuk devleti olma ilkesinden giderek daha fazla 
uzaklaşmakta, İçişleri Bakanı söylemleriyle işkenceyi meşrulaştırılmakta, yargı tarafından iş-
kence aklanmaktadır. Devlet, imkanlarını işkenceyi olağanlaştırmak için değil, işkencenin orta-
dan kaldırılması ve faillerinin cezalandırılması için kullanmalıdır. 

 İzmir Barosu olarak, Cumhuriyetimizin Anayasa madde 2’de sayılan niteliklerini savun-
makta ısrar edeceğiz. Tüm kamuoyunu mağduru kim olursa olsun işkenceye karşı durmaya, yet-
kili makamları işkence iddialarını etkin şekilde soruşturmaya ve faillerini cezalandırmaya çağırı-
yoruz.
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Türkiye’nin Yargılama Yetkisinin Devredilmesi 
Egemenlik Hakkı İhlalidir

 Türkiye’de işlenen bir suç ile ilgili yargılama yetkisinin hangi saikle olursa olsun başka bir 
ülkeye devredilmesi egemenlik hakkının ihlalidir. 

 TCK’nin 8. maddesinin açık hükmüne rağmen kamuoyunda Cemal Kaşıkçı cinayeti olarak 
bilinen davanın, dosyasının Suudi Arabistan’a gönderilmesi ve Türkiye’de yargılamanın sonlandı-
rılması; yargının işleyemez hale geldiğinin yeni bir göstergesidir.

 İktidar, iç siyasette yargıyı toplumsal muhalefete karşı bir sopa olarak kullanırken dış 
siyasette de pazarlık unsuru haline getirmiştir.

 Yargının içine düşürüldüğü bu karanlık dönemden bir an önce kurtulması, ülkemizin ve 
halkımızın geleceği için elzemdir. Bu kurtuluş da yine yargı mensuplarının cesaretleri ile müm-
kündür.

 AİHM kararlarının uygulanmadığı, mahkeme kararlarının siyasi iktidar tarafından yazıldı-
ğı bu totaliter rejime karşı, hukuk devleti ve demokraside ısrar etmekten başka çaremizin olma-
dığını görmüş bulunmaktayız.

 Yargının kurucu unsurlarından olan bizler, hukuk devletinin yeniden inşası noktasında 
üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiriyoruz.gellemeye yönelik ih-
lallerini sona erdirme çağrısında bulunuyoruz.

İzmir Barosu Gezi için Sokaktaydı

 

 İzmir Barosu; Gezi Davası’nda verilen skandal kararın hemen ardından, gece baro binası 
önünde kararı protesto etti. 

 Bir araya gelen Avukatlar ve İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, “Her Yer Taksim Her Yer 
Direniş”, “Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz”, “Bu Daha Başlangıç, Müca-
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deleye Devam” sloganları attı. 

 İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, yaptığı konuşmada “hukuk adına, demokrasi adı-
na, insan hakları adına, özgürlükler adına bir utanç gününü daha sonlandırıyoruz.” dedi. Verilen 
mahkumiyet kararlarının hukuka aykırı delillere, varlığı ispatlanamayan tanıklara dayandırıldı-
ğını ifade eden Av. Özkan Yücel, “Bugün verilen mahkumiyet kararının , hukukla ilgilisi yok. Ka-
rar;  bu ülkede özgürlük isteyen, demokrasi isteyen, hukuk devleti isteyen insanların baskı altına 
alınmasıyla, onları umutsuzluğa sevk etmekle ilgili bir davanın sonunda verildi ama ben size açık 
söyleyeyim; asla vazgeçmedik, asla teslim olmadık, asla biat etmedik ve etmeyeceğiz.” dedi. 

 Gezi Milyonlarca İnsanın Özgürlük Çığlığıydı 

 Gezi’nin bir davaya indirgenemeyecek kadar büyük olduğunu dile getiren Av. Özkan Yü-
cel “Gezi bu ülkenin umudu, milyonlarca insanın özgürlük çığlığı. Bugün hala Gezi’de o ağaç-
lar dimdik duruyorsa; bu, milyonlarca insanın sokakta olmasıyla, milyonlarca insanın bu zulme, 
bu karanlığa karşı çıkmasıyla mümkün olmuştur. Hiçbir mahkeme kararı, hiçbir mahkumiyet bu 
konudaki mücadeleyi yok saymaya, değersizleştirmeye, bu konudaki çabayı ortadan kaldırmaya 
yetmeyecek.” ifadelerini kullandı. 

 “Gezi hiçbir zaman kişilerle bağlı olmadı çünkü Gezi, bu ülkenin yurttaşlarının özgürlük 
ve demokrasi feryadı, özgürlük ve demokrasi mücadelesi oldu.” diyen Av. Özkan Yücel, sözlerine 
şöyle devam etti: “Elbette bugün, tıpkı sizden öncekiler gibi, atanmış mahkemelerde mahkumiyet 
kararları verebilirsiniz. Ama bilin ki  bu kararların altına imza atanlar, bu talimatları verenler, 
yargıyı bağımlı hale getirenler; mutlaka ve mutlaka bunun hesabını verecekler. Suçsa söyleye-
yim: Gezi’de ben de sokaktayım. İnanıyorum ki burada bulunan herkes sokaktaydı. Gezi’de hepi-
miz direnişteydik. Direnmeye de devam edeceğiz. Biz Geziciyiz, onlar gidici.” 

 Gezi Onurumuzdur, Yargılanamaz 

 Emek ve Demokrasi Güçleri adına kısa bir konuşma yapan Aykut Akdemir ise bugünün, ik-
tidarın düzenlediği senaryonun altında imzası olanlar için bir utanç günü olduğunu ifade ederek, 
“Yarın bunun hesabı sorulur. Emek ve Demokrasi Güçleri olarak bir kez daha sesleniyoruz;  Gezi 
onurumuzdur, yargılanamaz.” dedi.
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 Biz Hekimliği Saraydan Almadık

 İzmir Tabip Odası’ndan Dr. Fatih Sürenkök, Gezi’nin doktorları oldukları için yargılandık-
larını ifade ederek “Gezi, Türk Tabipler Birliği’nin ve iyi hekimliğin mücadele alanıydı.” dedi. Gezi 
sonrası bakanlığın, hekimlerin acil müdahale yapamayacaklarına ilişkin bir yasa çıkardığını dile 
getiren Sürenkök “Yapıyoruz çünkü biz hekimliğin diplomasını saraydan almadık.” dedi. 

 İktidarın Yargı Eliyle Yarattığı Bu Zulümden Korkmuyoruz 

 Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu üyesi Av. Ercan Demir ise “İzmir Barosu olarak, 
başından sonuna Gezi direnişinin içindeydik. Bu tutuklamalara; insani, hukuki ve vicdani olarak 
seyirci kalmamız  mümkün değil. Gezi yargılamalarını belki kitlesel bir duruşla engelleyememiş 
olabiliriz ama hepimiz bunun parçasıysak; artık cezalandırma ve tutuklama karşısında, arkadaş-
larımızın yanında, mücadelenin içinde olmamız gerekiyor. Taksim Dayanışması üyesi arkadaşla-
rımızın tutuklanması dışında; Gezi mücadelesinde yer alan herkesi, arkadaşlarımızı, bu mücade-
leye yeniden çağırmak zorundayız. İktidarın yargı eliyle yarattığı bu zulümden korkmadığımızı, 
Can Atalay’ın haykırdığı gibi haykıracağız” ifadelerini kullandı.
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Tarihin Hükmü Yürürlüktedir

 Kirli siyasi emelleriniz uğruna yargıyı araç haline getirdiğiniz ve bu yolla tüm muhalifleri, 
“kral çıplak”  diyen herkesi susturmayı hedeflediğiniz yalnızca malumun ilamı. 
 
 Ne yaparsanız yapın, bağımlı mahkemelerinizin değil tarihin hükmü yürürlüktedir. Ve bu 
hüküm, halkın ve yurdun özgürlüğüdür. 
 
 Cezaevindeki tüm siyasi tutuklular derhal serbest bırakılmalı, siyasetçiler hapishanelerle 
tehdit edilmemelidir.
 
 Sır döküldü, yaratmak istediğiniz koyu karanlıkta faşizmin yüzü daha net seçilir oldu. 
 
 Tehditlerinize, aba altından sopa göstermelerinize aldırmıyoruz. Bir kez daha sesleniyo-
ruz: KRAL ÇIPLAK!
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Sanattan Korkmayın! Sanat Özgürleştirir

 Kirli siyasi emelleriniz uğruna yargıyı araç haline getirdiğiniz ve bu yolla tüm muhalifleri, 
“kral çıplak”  diyen herkesi susturmayı hedeflediğiniz yalnızca malumun ilamı. 
 
 Ne yaparsanız yapın, bağımlı mahkemelerinizin değil tarihin hükmü yürürlüktedir. Ve bu 
hüküm, halkın ve yurdun özgürlüğüdür. 
 
 Cezaevindeki tüm siyasi tutuklular derhal serbest bırakılmalı, siyasetçiler hapishanelerle 
tehdit edilmemelidir.
 
 Sır döküldü, yaratmak istediğiniz koyu karanlıkta faşizmin yüzü daha net seçilir oldu. 
 
 Tehditlerinize, aba altından sopa göstermelerinize aldırmıyoruz. Bir kez daha sesleniyo-
ruz: KRAL ÇIPLAK!

Halktan Korkuyorsunuz. Korkun!

 Gezi olaylarının yıldönümünde, polis şiddeti bu kez görevlerini yapan basın mensuplarını 
doğrudan hedef aldı. 

 Danıştay tarafından iptal edilen görüntü alma yasağına ilişkin genelge ve şimdi de meclise 
sevk edilen kanun teklifi, siyasi iktidarın asıl niyetinin yaşanan hukuksuzlukları halktan gizlemek 
olduğunu açıkça gösteriyor. 

 Anlaşılan odur ki siyasi iktidar, genel seçimlere beş kala yeni bir sansür girişiminin peşin-
dedir.

 Söz konusu kanun teklifi ile ihdas edilmek istenen yeni suçun; halkın siyasi iktidar aley-
hine söz söyleme, eleştirme ve haber alma alanı olan sosyal medyayı da kontrol altına almayı 
hedeflediği açıktır. 

 Kamuoyunda Dezenformasyon Yasası olarak bilinen düzenleme ile getirilmek istenen suç; 
açıklık ve belirlilik ilkelerine aykırı, subjektif ve yanlı uygulamalara izin verecek bir anlatım içer-
mektedir. Bu haliyle yasalaşması durumunda her türlü düşünce açıklamasının bu madde kap-
samında suç olarak değerlendirilmesi ve halkın haber alma özgürlüğü ile ifade özgürlüğünün 
sonunu getirmesi kaçınılmazdır. 

 Yani siyasi iktidar, yaptığı eylem ve işlemlerin bilinmesini önlemek için basına şiddet uy-
gulanmasına göz yumuyor, ifade özgürlüğünü ve bilgiye erişimi kısıtlamak istiyor. 

 Oysa demokratik toplum, düşünce ve düşünceyi özgürce ifade edebilme, eleştirme özgür-
lükleri temeli üzerinde yükselir. İfade özgürlüğü, toplumdaki aydınlanmanın, ilerlemenin loko-
motifidir.

 İzmir Barosu; demokratik laik hukuk devletinin korunmasında, karanlıktan kurtulduğu-
muz günlerin inşasında, demokrasinin ve insan haklarının yanındadır.

 Halk tarafından seçilen halkın vekillerini; temel hak ve özgürlükleri geriye götüren, kısıt-
layan/ortadan kaldıran yasaları yapmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.

 Siyasi iktidara sesleniyoruz: Halktan korkuyorsunuz. Korkun! Çünkü evrensel hukuk ilke-
lerine aykırı emir ve talimatları verenler ile bu emir ve talimatlara uyanlar, er geç yargı organları 
önünde hesap vereceklerdir.
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 “Camide içki içtiler, camiye ayakkabılarıyla girdiler, görüntüleri önümüzdeki cuma yayın-
layacağız” açıklamasının üzerinden tam 9 yıl ya da başka bir ölçüyle tam 468 hafta geçti. Er-
doğan’ın beyanlarından bu yana geçen süre zarfında söz konusu görüntüler yayınlanmadığı gibi 
kendisini açıkça yalanlayan ve “Ben camide içki içen görmedim, din adamıyım yalan söyleyemem” 
diyen müezzin, cami imamı ve müftü görevden alındı, iş yerlerinden sürüldü. 

 Gezi davalarında beraat eden hak savunucuları ise kurgu mahkemelerde aynı suçlama-
larla defalarca yargılanarak onlarca yıl hapis cezasına mahkum edildiler. Baskı ve zulme karşı 
toplumsal tepkinin bir yansıması olan Gezi, iktidar medyasının ve kamu gücünün tüm olanakları 
kullanılarak halk nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışıldı. 

 Bugün gelinen noktada Erdoğan, 468 haftadır ispatlayamadığı iddialarını tekrar ederek 
geriye dönük çarpıtılmış tarih yazımına yeni bir sayfa eklemiş bulunuyor. Bu vakanüvisçi gelenek, 
gücü elinde tutanın söylediği sözü tarih sanan arkaik bir anlayışın ifadesidir. 

 Açıkça ifade etmek isteriz ki, Gezi’ye katılan yurttaşlara “sürtük” diyecek kadar seviyesiz-
leşen bir dil, en hafif tabiri ile her davranışıyla toplumumuza örnek olmaya çalışan Mustafa Kemal 
Atatürk’ün oturmuş olduğu Cumhurbaşkanlığı makamına yapılmış bir hakarettir. 

 Erdoğan’ın kadın bedeni üzerinden ifade ettiği ayrıştırıcı ve düşmanlaştırıcı dilin en başta 
- Gezi’ye katılmış ya da katılmamış olsun- milyonlarca kadın yurttaş tarafından asla kabul edil-
meyeceğini biliyoruz.  

 Halkın kürsüsü olan meclis çatısı altında alenen küfür edebilecek bir seviye, Türkiye Cum-
huriyeti’nin demokrasi geleneğinin tek adam yönetimi altında ne denli zedelenebileceğini tüm 
toplumumuza göstermiş durumdadır. 

 Bizler, İzmir Barosu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri olarak bir kez daha “Hepimiz Gezi-
deydik” diyor; şikayetçi olmak isteyen tüm meslektaşlarımızı, cumhurbaşkanının hakaret içeren 
sözleri nedeniyle toplu halde suç duyurusunda bulunmak üzere 07.06.2022 tarihi saat 12.00’de 
İzmir Adliyesi C Blok önüne çağırıyoruz. 
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İzmir Barosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında 
Suç Duyurusunda Bulundu

 

 

 İzmir Barosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, partisinin meclis grup toplantısında kullandığı 
ifadeler hakkında suç duyurusunda bulundu.

 İzmir Adliyesi C Blok kapısı önünde bir açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan 
Yücel, “Kendisini ülkenin sahibi sanıyor. Kimse ses çıkarmayacak, kimse itiraz etmeyecek, kimse 
karşı çıkmayacak sanıyor. Bizi hain, vandal, eşkiya, terörist, çürük ya da sürtük sananlara üzücü 
bir haberimiz var; biz, bunların hiçbiri değiliz, biz halkız, halkın kendisini ve mücadelesini temsil 
ediyoruz. Hiçbir şansınız yok, gideceksiniz. Biz Gezi’ciyiz siz gidici…” dedi.

 Avukatlığın bir direnme mesleği olduğundan hareketle suç duyurusunda bulunma kararı 
aldıklarını ifade eden Av. Özkan Yücel, “Bulundukları mevkiden güç alarak her şeyi yapabilecek-
leri ve söyleyebileceklerini sanıyorlar; ama, bu ülkede hiçbir mevki, konum, yer; yurttaşına ha-
karet etme hakkı vermez. Eğer öyle olursa, burada olduğu gibi yurttaşlar gereken cevabı vermek 
için bir araya toplanırlar. Az mı sanıyorsunuz sayımızı, merak etmeyin, çığ gibi artacaktır. Yalnız 
İzmir’de değil, Türkiye’nin dört bir yanında Gezi’ciler; bu ülkede özgürlükleri kısıtlayanlara, bu 
ülkenin demokrasisine ihanet edenlere karşı, yani gerçek hainlere, gerçek vandallara, gerçek 
eşkiyalık edenlere karşı mücadele etmeyi sürdürecek. Bu, bizim boynumuzun borcudur çünkü 
biz avukatız. Asla vazgeçmeyeceğiz bu mücadeleden. Hain, vandal, terörist, eşkiya, çürük ya da 
sürtük değiliz; biz halkız. Bunu aklınıza, kafanıza yüreğinize böyle yazın. Hiçbir zaman vazgeçme-
yeceğiz.” dedi.

Bu Suçun Da Hesabını Verecek, 
Bağımsız Yargıdan Kaçamayacaksınız!

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mesajına göre “Ankara Adliyesi’nde görev yapan ha-
kim, cumhuriyet savcısı ve personel ile çocukları için adliye merkez bina mescidinde 27 Haziran 
tarihinden itibaren Kur-an Elifbası, Sureler ve Dini Bilgiler kursu açılacak”mış. 

 “Hükümet, vatandaşları içinde çeşitli dinlere mensup unsurlar bulunan ve her din mensu-
bu hakkında adil ve tarafsız tutum ve davranışta bulunmaya ve mahkemelerinde vatandaşları ve 
yabancılar hakkında eşit adalet uygulamakla vazifelidir.” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün göster-
diği yolun tam aksine yani. 

 Söz konusu mesajda “kursun kadın - erkek, kız çocuk - erkek çocuk ayrı ayrı” düzenlene-
ceği açıkça belirtilmiş üstelik. 

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı umursamasa da mevcut Anayasamıza göre Türkiye Cum-
huriyeti Devleti hala demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mesajla duyurduğu söz konusu kurs, başta laiklik il-
kesi olmak üzere devrim kanunlarının ve cinsiyet özelinde eğitim birliği kanununun açık ihlalidir. 



81

Laikliğin Ne Olduğunu Hiç Anlamamışsınız!

 Büyük kırmızı puntolarla basın açıklaması olduğunu belirttiğiniz, yine kendinizce önemli 
bulduğunuz yerleri kırmızıya boyadığınız, Baromuzu hedef aldığınız metni okuduk. 

 Kusura bakmayın ama bizi hiç dinlememiş, laikliğin ne olduğunu hiç anlamamışsınız. 

 Laikliği itikatınıza göre eğip bükerek tüm inançlara eşit mesafede durulması gereken ad-
liyelerde; mescidler, kurslar açarak yarattığınız mahalle baskısına tepkimiz.

 Kınadığımız;  veliler ya da çocukları değil, adliye binasında Kuran kursu açan sizlersiniz. 

 Din sömürüsü yaparak, darbecilikle suçlayarak halkla bizi karşı karşıya getirmeye çalışı-
yorsunuz. Başaramazsınız. 

 Bu halk; haksız, hukuksuz, zorba ve dayatmacı zihniyete kimin sahip olduğunu çok iyi bilir. 
Biz hiç darbeci olmadık. Darbeciliği, kendinizde ve tabi olduğunuz zihniyette arayın. 

 Sizin kural, hukuk tanımazlığınızın aksine, bizim bağlı olduğumuz evrensel hukuk ilkeleri; 
sizin siyasal İslam özleminize karşı, cumhuriyet değerlerimiz var. 

 Şunu da hatırlatalım  adınızın başında Cumhuriyet Başsavcılığı olunca, suç işleme özgür-
lüğünüz olmuyor. 

 Suç işleyen herkes gibi, sizler de elbet yargılanacaksınız.

Basına ve Kamuoyuna

“Göğü kucaklayıp getirdim sana
Kokla
Açılırsın…”

1969’da Stonewall ayaklanmalarının hemen ardından LGBTİ+ haklarını destekleme amaçlı 3 ga-
zete ve dünyanın pek çok yerinde dernekler kurulduğu gibi bugün de sayısız yayın, sivil toplum 
örgütü, film, tiyatro ve eylemle direnişini çağdaş gruplardan aldığı güçle sürdüren LGBTİ+ varlığı, 
en çok da kendi direnişini yaşatarak bu mücadeleyi sürdürmektedir.

Gerici grupların, iktidarın, gücü elinde tutanların, mahalle bekçilerinin, erk sevdalılarının, top-
lumsal cinsiyet rollerini dayatan patriyarkanın nefretine inat ; rengarenk varoluşun kabulünün 
ısrarındayız.

Nazi toplama kamplarında vurulan siyah ve pembe üçgen damgaları da Stonewall’da yaşananlar 
da

12 Eylül döneminde trenlere bindirilerek gerçekleştirilen sürgünler de

İran’daki ve diğer pek çok gerici ülkedeki infazlar da

 AKP iktidarı boyunca halkı kutuplaştıran, devletin tarafsızlığına gölge düşüren, laiklik il-
kesini her adımda çiğneyerek kamu yönetimini ve özellikle yargıyı cemaatlerin eline teslim eden 
anlayışın bugün yine AKP yargısı tarafından Anayasayı ihlal etmek suretiyle sürdürüldüğüne tanık 
oluyoruz .

 Cumhuriyetin temel niteliklerine ve devrim kanunlarına aykırı her türlü fiile sebep olanla-
rın, tarafsız bir yargının kurumsallaştığı ilk anda bağımsız mahkemeler önünde hesap verecekle-
ri gerçeğini bugün kendilerine hatırlatıyoruz.

 Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel özelliği olan laiklik ilkesini ödün vermeksizin 
savunmaya devam edeceğiz.

 Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
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Ülker Sokak da

Esat-Eryaman da

Bornova Sokağı da

kayıplarımız da

sesiniz de

sessizliğiniz de

işkence uygulayan ve LGBTİ+’ları yıllardır yaşadıkları yerlerden sürgün etmek için adını kitaplara 
yazdırmış kolluk güçleriniz de “hafıza”mızda. 

Bu hafızanın onlara bıraktığı mirası Boğaziçi, ODTÜ, Çanakkale, Antep, İstanbul, Datça ve muhte-
mel diğer şehirlerdeki onur haftalarına yönelik yasaklama kararlarıyla, barışçıl protesto hakkını 
kullananlara uygulanan işkence ve cezalandırma politikalarıyla, nefret söylemleriyle sahiple-
nenlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve tarafı olduğumuz 
uluslararası sözleşmeler tarafından korunan temel hak ve özgürlükleri savunmayı sürdüreceğiz.
Avukatlık Kanununun 76 ve 95. maddelerinde düzenlendiği gibi amaçlarından biri de insan hak-
larını savunmak ve korumak olan barolar için şimdiye kadar geç kalınmış koca bir adım olsa da 
LGBTİ+ Hakları komisyonunu kuran ilk baro olmanın gururu ile sesleniyoruz: İzmir Barosu olarak 
bu onurlu yürüyüşün yanındayız.

Valilik Açıklaması Gerçeği Yansıtmıyor. Avukata Erişimin 
Engellendiği Rutin Faaliyet Olamaz!

 Dün gece geç saatlerde İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde bulunan yabancıla-
rın başlattığı protesto görüntüleri basına yansımıştır. 

 Baromuza yabancıların protesto başlattığı ve bina önüne çok sayıda itfaiye aracı ve ambu-
lansın  geldiği bilgisi ulaşmıştır. 

 Baro başkanlığımızca bu kaygı verci görüntüler üzerine ivedilikle olaya müdahale edilmiş, 
kurum müdürü ve vali yardımcısı ile görüşülmüş, merkeze girişi engellenen avukatların sabah 
saat 8.30 itibariyle kuruma alınacaklarına dair sözlü beyan alınmıştır. 

 Ne var ki kurum önünde beklemekte olan avukatların müvekkilleriyle görüşme talepleri 
söz veri len saat geçmiş olmasına rağmen keyfi şekilde engellenmeye devam etmektedir.  

 Bugün İzmir Valiliği tarafından merkezdeki olayların yabancıların çıkardığı bir kargaşadan 
ibaret olduğu; yangın, ölüm ya da yaralanma durumunun söz konusu olmadığı, kurumun rutin 
faaliyetine devam ettiği açıklaması yapılmıştır. 

 Avukatların kuruma alınmadığına ilişkin kesin bilgilere rağmen valilikçe yapılan bu açık-
lamanın gerçeği yansıtmadığı tartışmasızdır. Avukata erişimin engellendiği rutin faaliyet olamaz. 

 Bu nedenle söz konusu valilik açıklaması başta baromuz olmak üzere diğer tüm bağımsız 
kurumlarca teyide muhtaçtır. 

 Harmandalı Geri Gönderme Merkezi İzmir Barosu’nun yıllardır yaptığı  tüm çağrılara rağ-
men hak ihlallerinin sürekli olarak yaşandığı bir kurum hüviyetini sürdürmekte ısrar etmektedir. 
Bu uyarıların dikkate alınmaması neticesinde geçtiğimiz yıl yabancı uyruklu bir genç kurumda 
yanarak can vermiştir. Benzeri acı durumların bir daha yaşanmaması için başta İçişleri Bakanlığı 
ve Göç İdaresi Başkanlığı olmak üzere tüm yetkili kurumları geri gönderme merkezlerini baro-
ların habersiz ve hazırlıksız denetimine açmaya, yabancıların anayasamızdan kaynaklanan başta 
yaşam hakkı olmak üzere tüm temel hak ve özgürlüklerine saygı göstermeye, rutin faaliyetine 
devam ettiği iddia edilen kuruma avukatların girişine ivedilikle izin vermeye, yaşanan ihlallerde 
sorumluluğu olan kamu görevlileri hakkında etkin bir soruşturma başlatmaya davet ediyoruz.



83

Barolardan Ortak Açıklama
Erzincan İliç’teki Altın Madeni Derhal Kapatılmalıdır

 21 Haziran Salı günü saat: 02.45’te Erzincan İliç İlçesi Çöpler Mevkii’nde uluslararası bir 
şirket tarafından işletilen altın madenine siyanür taşıyan boru hattında meydana gelen patlama 
sonrasında, yaklaşık 20 ton siyanür solüsyonunun Fırat Nehri ve Keban Baraj havzasına bulaştığı, 
siyanürlü suların Fırat Nehri üzerinde kurulan İliç Barajına da ulaştığına yönelik tespitler; tüm 
kamuoyunda büyük bir endişeye yol açmaktadır.

 Olay nedeniyle İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, sızıntı 
sebebiyle Bakanlık tarafından da şirkete 16 milyon 441 bin TL idari para cezası kesildiği açıklan-
mıştır.

 Deprem riski altında olan bölgede herhangi bir jeolojik hareketlilik olmamasına rağmen 
boruların patlaması, riskin büyüklüğünü ve denetimsizliği ortaya koymakta; madende altın ayrış-
tırma işlemine hala, 24 saat aralıksız devam edilmesi nedeniyle de adeta yeni felaketlere davetiye 
çıkarılmaktadır.

 Başka illerimizde de benzer vakalar yaşanmış olmasına rağmen şirketler her defasında 
bu duruma aldırış etmeden üretime devam etmekte, kapasite artırımı için başvuru yapabilmekte-
dir.

 Olayın seyri bizce Çernobil’i andırmaktadır! Tehlike sadece İliç ilçesi ile sınırlı olmayıp ba-
rajlara kimyasal sızma ihtimali bir gerçekliğe dönüşmüşse, tüm Güneydoğu Anadolu bölgemiz ve 
ortadoğu, doğrudan tehdit altında demektir. Erzincan dışında 20’ye yakın ilde tarımsal alanların 
da bu felaketten etkileneceği aşikardır.

 En büyük altın rezervinin bulunduğu ilçede gerekli tedbirler alınmadan, arıtma tesisleri 
kurulmadan, 2010 yılından beri siyanür ile altın çıkarılmakta; altın arama sahası, doğanın yanı 
sıra sağlığımızı da tehdit etmektedir. Böyle devam ederse, çok yakın zamanda ülkemizde temiz 
tatlı su bulamayacağız.

 Altın uğruna tarımsal ve yaşamsal önemi haiz yaşam kaynaklarımızdan vazgeçmemeli, 
doğamızı çok iyi korumalıyız.

 Su kaynaklarının zehirlenmesi, biyoçeşitliliğin yok edilmesi, sağlıklı gıdaya erişimin im-
kansızlaşması, hava, toprak kirliliği gibi birçok zarar ve ihlale yol açan felaket karşısında hiçbir 
canlı zarar görmeden; maden şirketinin ruhsatı iptal edilerek, altın arama faaliyetleri derhal dur-
durulmalıdır.

 Biz aşağıda imzası bulunan barolar; bu ülkenin hepimize, en çok da bizden sonraki ne-
sillere ait olduğunun bilinciyle, Ekolojik yıkımların toplum sağlığında yarattığı tahribatlara karşı 
mücadelemizi yükselterek, rant için ülkenin dört bir yanının yok edilmesine izin vermeyeceğiz.

 Kamuoyuna saygıyla bildiririz.
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Suruç Katliamda Yaşamını Yitirenleri Saygı ve Özlemle Anıyoruz
 Kardeşçe, barışcıl bir yaşam örmek çabasındaki yüzlerce gencin; 20 Temmuz 2015 tari-
hinde, siyasi iktidarın bilgisi ve koruması altında, IŞİD çetelerince gerçekleştirilen bombalı saldı-
rıya uğraması sonucu 33’ü yaşamını yitirmiş, çoğu yaralanmıştır. 

 Katliamın üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen etkin bir soruşturma ve kovuşturma yürütül-
memiş, katliamın siyasi ayağı araştırılmamıştır.

  Ülkemizin aydınlık geleceğinin emanet edildiği gençlerimizi; katliamlardan, karanlıktan, 
adaletsizlikten koruyacağız. 

 Suruç yargılamasında gerçek sorumluların hesap vermesi, davanın etkin ve adil şekilde 
yürütülmesi için adalet mücadelesini sürdüreceğiz. 

 Katliamda yaşamını yitirenleri saygı ve özlemle anıyoruz.
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Türkiye’nin Aydınlık Yarınları Ancak Demokrasinin, Hukuk Devletinin 
ve Laikliğin Korunması İle Mümkündür.

 Türkiye’nin aydınlık yarınları ancak demokrasinin, hukuk devletinin ve laikliğin korunması 
ile mümkündür. Darbeler ve darbe teşebbüsleri Türkiye’yi daha da karanlığa sürüklemektedir. 

  15 Temmuz gerici darbe teşebbüsü kadar gerici zihniyeti ile toplumu dizayn etmek için 
darbe teşebbüsünü fırsata çevirmeye çalışan siyasi iktidar da ülkemizin demokratikleşmesi yo-
lundaki en büyük engeldir.  

  15 Temmuz gerici darbe teşebbüsü ve sonrasındaki süreçte siyasi iktidarın ülkeyi OHAL 
KHK’leri ile yönetmesi sürecinde demokratik kurumlar ve toplumsal muhalefet yıkıma uğratıl-
mak istenmiştir. 

  Başta yargı erki olmak üzere devletin tüm kurumları işlevsizleştirilmiş; niteliğe, liyakate 
önem vermeyen kesimler devlet kademelerinde söz sahibi olmuşlardır. 

  İzmir Barosu olarak demokrasiden, hukuk devletinden ve laiklikten yana sürdürdüğümüz 
mücadelemizi ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık dönemde daha kararlı şekilde sürdürmek-
teyiz. Artık süreç ülkemizin demokratik kurumlarının yeniden inşasıdır ve ülkemizde darbelere, 
darbe teşebbüslerine, bunlardan medet umanlara ve faydalananlara yer olmayacaktır. 

  Ülkenin genel veya yerel yönetiminde seçmen iradesini hiçe sayan her türlü askeri veya 
sivil darbenin karşısında, demokratik laik hukuk devletinden yana taraf olma kararlılığıyla 15 
Temmuz gerici darbe teşebbüsünde yaşamlarını yitiren tüm yurttaşlarımızı saygı ile anıyoruz.

Tüm Alevi Toplumuna En İçten Geçmiş Olsun Dileklerimizi Sunuyoruz
 Ankara’da bulunan Şah-ı Merdan Cemevi, Türkmen Alevi Bektaşi Derneği, Tuzluçayır De-
mokratik Alevi Derneği, Ana Fatma Cemevi, Gökçebel Köy Derneği ve Batıkent Serçeşme Ceme-
vi’ne saldırıda bulunulmuştur. Söz konusu saldırıda bir kadın dernek çalışanı bıçakla yaralanmış, 
bir başka yurttaşımız ise ibadet için bulunduğu cemevinde başından darbe alarak hastaneye kal-
dırılmıştır. 

 Ankara Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada “yapılan çalışmalar ne-
ticesinde, her üç olayı da A.O.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli kısa sürede 
yakalanarak gözaltına alınmıştır” açıklamasını yapmıştır. 

 Alevi yurttaşlarımız için yılın en önemli günlerinden olan Muharrem ayının ilk günü ger-
çekleştirilen saldırı açık bir provokasyon girişimidir. Türkiye toplumunun aydınlık yüzü olan Alevi 
toplumu üzerinden uyandırılmaya çalışılan toplumsal infial halini Maraş’tan, Çorum’ dan, Malat-
ya’dan, Sivas’tan hatırlıyoruz. Açıkça ifade etmek isteriz ki her türlü ayrımcı uygulamaya karşın 
eşit yurttaşlık talebinden asla ödün vermeyen, barışçıl yapısıyla laik ve demokratik Türkiye Cum-
huriyeti’nin en büyük destekçisi olan Alevi yurttaşlarımıza yönelik söz konusu organize saldırı-
ların sorumluları bu saldırıları fiilen işleyen kişiler kadar onlara göz yuman ve sırtını sıvazlayıp 
cesaretlendiren siyasiler ve kamu görevlileridir. 

 Meydanlarda Alevileri yuhalatan, tüm haklı taleplere karşın Cemevlerine yönelik eşit mu-
amele isteklerini yok sayan, Sivas davasının zamanaşımına uğramasını “hayırlı olsun” diyerek 
karşılayan söz konusu zihniyet, yıllardır kullandığı dil ve sürdürdüğü siyaset ile dün yaşanan sal-
dırıların zeminini hazırlamıştır. Dolayısıyla saldırıyı yapanlar kadar bu saldırılara yol gösterenler 
de olayın asli sorumlusudurlar.

 Dün yaşanan elim olaylardan sonra tüm toplumumuzu itidalli olmaya, adli makamları sal-
dırıyı yapan kişi veya kişilerle beraber bu saldırının arkasında bulunan tüm unsurları ortaya çı-
karmaya, iktidarı ise geçmişten bugüne Alevi toplumuna yönelik sürdürdüğü ayrımcı siyaseti bir 
an evvel terk ederek bu toprakların yüz akı olan Alevilerin başta din ve ibadet özgürlüğü olmak 
üzere tüm temel hak ve özgürlüklerini derhal güvence altına almaya davet ediyor; söz konusu 
alçakça saldırıdan ötürü zarar gören yurttaşlarımız başta olmak üzere tüm Alevi toplumuna en 
içten geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.
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İzmir Barosu, Gülşen’in Yanındadır
 “Elimi de  kolumu da bağla hadi
 Bir odaya bir ömür hapset hadi
 Becerebilirsen zaptet hadi”

 Sanatçı Gülşen tutuklandı. Bugün.   

 Aylar önce verdiği bir konserde söylediği ve ardından özür dilediği sözler için.   

 Biliyoruz, bahane üretiyorsunuz.   

 Güya ahlakçılığınızın; kadınları, Lgbti+ leri hapsetmeye çalıştığı karanlığa, son dönemde 
çıktığı her konserde cevap veren Gülşene karşı düşman hukuku uyguluyorsunuz. Biliyoruz.  

 Kendiniz dışında hiç kimsenin yaşam tarzına tahammül edemediğinizi, Gülşen’in varoluşu 
ile size meydan okumasını kaldıramadığınızı ve ifade özgürlüğü kapsamındaki sözlerden suç ya-
ratmaya çalıştığınızı da çok iyi biliyoruz.  

 Aylardır kadınlığı, anneliği ve ahlakı üzerinden yaptığınız her türlü saldırıya karşı diren-
mesini hazmedemiyorsunuz.   

 Baskılar, yasaklar, cezalarla, toplumun kutuplaştırılmasına; sanatın her alanına yapılan 
müdahalelere, yasaklara, zorbalara, bu hukuk garabeti kararı verenlere karşı İzmir Barosu, Gül-
şen’in yanındadır.
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Yargı Sahiden Bağımsızmış!
 
 HAKİM VE SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞINA

 Sayın Kurul Üyeleri; 

 Gülşen için verilen tutuklama kararının ardından kamuoyunda oluşan tepki nedeniyle 26 
Ağustos’ta yaptığınız açıklamanın mürekkebi henüz kurumadı. 

 Anayasa’nın 138. maddesine atfen “Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasa’ya, 
kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.” mi demiştiniz açıkla-
mada; hatırlıyor musunuz? 

 Bir de “Kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel basın organlarının yargı bağımsızlığına 
saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale içeren, hâkimlere emir ve talimat niteliği taşı-
yan her türlü eylem ve söylemden kaçınması Anayasal zorunluluktur.” diye de parmak sallamayı 
ihmal etmemiştiniz sanki. 

 Anlaşılan o ki, bu söyledikleriniz yalnız bizim için geçerli. Bir partinin ilçe başkanını tutuk-
lamaya sevk eden savcı ve tutukluluğa itirazı reddeden yargıç için Anayasa madde 138 işlemiyor 
olmalı.

 Bir hakim ile bir savcıyı, yaz kararnamesi ile görevlendirildikleri Karaburun’dan alıp ver-
dikleri karar nedeniyle 4 ay süreyle Siverek’e geçici görevle ve derhal başlama talimatıyla gön-
dermiş olmanızın da hakim savcı teminatı açısından bir açıklamasını bulursunuz muhakkak.

 Rica etsek, bizim hiç unutmadığımız ama sizin yalnızca muhalif sesleri bastırmak için kul-
landığınız Anayasa’nın 138. maddesini bir kez de bu olay sebebiyle açıklar mısınız kamuoyuna?

 Biz, ekte hakim savcı teminatına ilişkin bölümleri de içeren Anayasa’nın tam metnini belki 
elinizde yoktur diye size gönderiyoruz. Ancak bundan mutluluk değil bağımsız yargı adına hicap 
duyduğumuzu da bilmelisiniz.

 Eki : 1 adet Anayasa

Engel; Mehmet Eres’in Değil, Yargı Sisteminin
 
 Mehmet ERES 20 yaşında, otizmli birey. Merkez çalışanları tarafından uygulanan şiddet 
sonucunda hayatını kaybedene dek, adı “bakım merkezi” olan bir yerde kalıyordu.

 Mehmet ERES öldü. Bakım merkezi tarafından, önce doğal ölüm olarak kayıtlara geçirildi 
ölümü. Olaydan neredeyse üç ay sonra ailenin ısrarıyla kamera görüntüleri ortaya çıkmasa “nor-
mal” ölüm olarak kalacaktı kayıtlarda. İşkence delilleri dosyada olmasına rağmen failler serbest.

 Eğitime, sosyal hayata ve adalete erişimde diğer vatandaşlarla eşit haklara sahip özel ge-
reksinim sahibi bireylerin sağlık ve yaşam hakkının bu denli kolay ve acımasızca ihlal edildiğini 
görmek, hepimizin vicdanını rahatsız ediyor. 

 Bu olayın münferit olmadığını biliyoruz. Yeni Mehmet ERESler olmasın, yeni ölümler ya-
şanmasın diye bakım merkezlerinde denetimlerin sıklaştırılması, yalnız eylemi gerçekleştirenle-
rin değil, eyleme göz yuman, denetlemeyen, saklayan tüm faillerin etkin bir soruşturma sürecin-
den sonra cezalandırılması gerekmektedir.

 Çünkü engel, Mehmet ERES’e ait değil.

 Engel; yargı sisteminin kendisinde.

 Engel; işkenceyi görmeyen yargı pratiğinde.
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 Engel; yeterli tedbirleri almayan, denetimleri ihmal eden siyasi anlayışta.

 Engel; zihinlerde…

 İzmir Barosu; Mehmet ERES’in şüpheli ölümüne dair devam eden yargılamanın her aşa-
masını yakından takip edecektir.

 Meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.



89

AVUKATLIK VE BAROLAR 
HAKKINDAKİ ÇALIŞMALAR



İzmir Barosu Çalışma Raporu / 2021 - 2022

90



91

Yeni Adli Yıl İzmir Adliyesi’nde Düzenlenen Törenle Başladı

 Yeni Adli Yıl İzmir Adliyesi’nde yapılan törenle başladı. İzmir Barosu adına Baro 
Başkanımız Av. Özkan Yücel ve İzmir Adliyesi adına İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil 
Erkut Güre ile İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur tarafından Atatürk Anıtı’na 
çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu.
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 İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mes-
lektaşlarımız, yargı mensupları ve adliye çalışanlarının katıldığı törende konuşan İzmir 
Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, şunları söyledi:

 Yargı camiasının tamamı adliyelerin ev sahibiyiz. Biz burada adaletin tecellisi için 
mücadele ediyoruz, elbirliği ile mücadele ediyoruz, hep beraber mücadele ediyoruz.

 Önem veriyoruz çünkü hepinizin bileceği bir söz var: “İstiklal, istikbal, hürriyet 
her şey adaletle kaimdir.” Mustafa Kemal Atatürk böyle diyor. Mademki her şey adaletle 
kaim, o zaman sormak gerekmez mi, adalet nasıl kaim olacak? Asıl üzerimize düşen ada-
leti kaim kılmak, adaleti var etmek, adaleti görünür kılmak değil mi?

 Her adli yılı sonsuz temennilerle açıyoruz; ama, sonuna geldiğimizde çoğunlukla 
bakıyoruz ki,  bir hüsran yaşamışız. Elbette ki bağımsız yargı adaleti kaim kılacak, elbette 
ki savunma dokunulmazlığı adaleti kaim kılacak, elbette ki hakkaniyet ve vicdan adaleti 
kaim kılacak ve bizler yargı mensupları olarak tam da bunların tesis edilmesi için müca-
dele etmek zorundayız. Üzülerek söylemem gerekiyor, son dönemlerde yapılan bir araş-
tırma yargıya olan güvenin yerle yeksan olduğunu gösteriyor. Bir dönemin en saygın, en 
güvenilen kurumları arasında yer alan yargı mekanizması maalesef yurttaşların gözünde 
o güveni yitirmeye başlamış, bir erozyon yaşıyor.

 “Kötülüğün yolu yakındır kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alın teri ve vicdanı 
koymuştur Tanrı. Ve Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.” 
diyordu Platon yüzyıllar öncesinden seslenirken. Maalesef yargı bağımsızlığı adına umut-
suz ve karanlık bir dönemi yaşıyoruz demiştim. Bu güven kaybı yetmezmiş gibi temsilcisi 
olduğum savunmaya yönelik de bir saldırı ile karşılaştık geçtiğimiz yıl. Savunma maka-
mının bölünmesi ve siyasallaştırılması adına atılan bir adım vardı. Neyse ki meslektaş-
larımız bu adımı, çıkan kanuna rağmen, boşa çıkardılar. Unutmamak gerekir ki güçlü bir 
savunma, güçlü avukatlık, güçlü barolar Türkiye’nin demokrasisinin, hukuk devletinin ve 
insan haklarındaki gelişmesinin teminatıdır, tarih boyunca böyle olmuştur, böyle olmaya 
da devam edecektir.

 Peki bu içinde bulunduğumuz olumsuz koşullardan çıkmak için ne yapacağız? 
“Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkin-
lerin aydınlıktan korkmasıdır.” diyordu, Platon bir başka sözünde. Yüzyıllar öncesinden 
“Güneşi görmek istiyorsan gölgeden çık.” diye sesleniyordu bir başka düşünür. Marx da 
diyordu ki, “Başkalarını özgürleştirebilmek için önce kendimizi özgürleştirmeliyiz.” İşte 
tam da buradan başlamak zorundayız. Yargı mensupları olarak, yargının bütün ayakları 
olarak kendimizi özgürleştirmek konusunda yola çıkmadan, mücadele etmeden, yargı ile 
ilgili sorunları çözmek mümkün değil. Binalar yapabiliriz. Binaları çok güzel bilgisayar-
larla donatabilir, binalara çok sayıda personel alabiliriz. Ama yargı bağımsızlığını tesis 
etmediğimiz sürece bunların hepsi makyaj olarak kalacaktır.

 Avukatlar olarak iliksiz ve cepsiz bir cübbe giyiyoruz. Anlamını hepiniz bilirsiniz, 
hiçbir gücün, hiçbir muktedirin, hiçbir menfaatin karşısında eğilmemenin temsilidir giy-
diğimiz cübbeler. Biz avukatlar bu cübbenin onuruna yaraşır bir şekilde mücadele etme-
yi, yalnız kendimiz için değil, yalnız avukatlar için değil, yalnız barolar için değil, meslek-
taşımız olan yargının diğer sac ayakları için, ülkemiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz 
için mücadele etmeyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu bizim herkese sözümüz olsun.
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  Mücadele gerektiren bir dönem daha başlıyor. Hepimizin omuzlarında büyük bir 
sorumluluk var. Biz İzmir Adliyesi’nde yargının bütün sac ayakları, birlikte çalışabilmeyi 
başardık, birlikte çalışabilmeyi başarıyoruz, konuşabilmeyi başarıyoruz, tartışabilmeyi 
başarıyoruz, birlikte önümüze bakmayı başarabiliyoruz. Yeni adli yıl tüm ülke için adale-
tin yılı olsun umuyorum.

 Kamuoyunda “AKBELEN ORMANLARI” davası olarak bilinen davada, 07/09/2021 
tarihinde yapılan keşifte davacı vekili sıfatıyla hazır bulunan İzmir Barosu üyesi Av. A. A. 
C. ile Adana Barosu üyesi Av. İ. H. A.’ya aleni olarak hakarette bulunan kişi hakimlik mes-
leğine de yakışmamaktadır.

 Söz konusu şahsın, bulunduğu makamdan aldığı güçle, herhangi bir görevlendir-
me kararı olmadan keşif mahallinde hazır bulunması ve avukatlara yönelik hakaret içe-
ren söz ve eylemlerde bulunması kabul edilemez.

 Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik baskı ve yıldırma politikalarının son ör-
neği olan bu eylem, adil yargılanma hakkı ile savunma hakkının kısıtlanması çabasından 
ibaret olup hukuk devleti ilkelerini ortadan kaldırmaktadır. Yargılamaları biz olmadan 
yürütmek isteyen her çabayı boşa çıkartacağız!

 M.Y.nin suç oluşturan söz, eylem ve hukuksuz tavırları nedeniyle derhal görevden 
alınması gerekmektedir. Yargı, etik değerleri hiçe sayan, mesleğini acizlik içinde yapan 
kimselerin eline bırakılamayacak kadar mühimdir. Yargının tüm mensuplarını meslek-
taşlarımıza karşı yapılan bu saygısız tutumun karşısında durmaya davet ediyoruz.

Barolardan Ortak Açıklama: 
Adalete Erişim Zorlaştırılmamalıdır

 KONU : Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 07.07.2021 Tarih ve 608 Ka-
rar No’lu Kararına Esas Bakanlık Önerisinin ve Kararın Yeniden İncelenmesi Talebi

  Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 07.07.2021 Tarih ve 608 Karar No’lu 
Kararı ile mevcut ve yeni kurulan asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri belirlen-
miştir.

  Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 07.07.2021 Tarih ve 608 Karar No’lu 
kararında özetle; bir takım yeni asliye ticaret mahkemesi kurulmuş, kurulan asliye ti-
caret mahkemelerinin görev alanları bazı mahkemeler bakımından ilin mülki sınırları, 
bazı mahkemeler bakımından ise bulunduğu bölgenin Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi 
olarak belirlenmiştir. Burada özellikle bazı bölgelerde asliye ticaret mahkemesi yargı 
çevrelerinin, bulundukları ilin mülki sınırları olarak genişletilmiş olması dikkate değer-
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dir. Bu kapsamda Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 07.07.2021 Tarih ve 608 
No’lu kararına ve bu karara esas Adalet Bakanlığı önerisine yönelik itirazlarımızı ve çe-
kincelerimizi Adalet Bakanlığı’na ileterek önerinin ve kararın yeniden incelenmesini ta-
lep etme zorunluluğu doğmuştur. Şöyle ki; 

 1- Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 07.07.2021 Tarih ve 608 No’lu ka-
rarında, mevcut ve yeni kurulan asliye ticaret mahkemelerinin yargı alanlarının çok geniş 
tutulması (il sınırlarının esas alınması),  ticaret mahkemelerinin kurulu bulunduğu il veya 
ilçe merkezine, uzaklığı veya yakınlığı göz önüne alınmadan ve uygulamada yaratacağı 
sorunlar yeterince incelenmeden söz konusu il mülki sınırlarında veya ticaret mahke-
mesinin bulunduğu yerin ağır ceza mahkemesi alanında bulunan tüm ilçelerin, ticaret 
mahkemesinin yargı alanına dahil edilmesi adalet hizmetlerine ulaşımı zorlaştıracak, uy-
gulamada çok ağır gecikme, aksama ve sorunlara neden olacaktır.

 2- Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 07.07.2021 Tarih ve 608 No’lu 
kararında, bir ilçenin, bir ticaret mahkemesinin yargı alanına dahil edilirken, dahil edilen 
ilçeler ile il merkezlerinin arasındaki mesafenin ve yolculuk sürelerinin yeterince dikka-
te alınmaması ciddi bir emek ve zaman kaybına neden olacaktır. Zira asliye ticaret mah-
kemesi kurulan ve yetki çevresi kuruldukları illerin mülki idari sınırları olarak belirlenen 
mahkemelerin kuruldukları illerin her birinde merkeze çok uzak olan ilçeler bulunmak-
tadır.

 3- Yine söz konusu karar alınırken ticaret mahkemesinin görev alanına giren dava 
ve işlerinin (esas-değişik iş) yoğunluğunun dikkate alınmaması, ilçelerden il merkezine 
veya ilçeden diğer ilçeye çok yoğun bir iş sirkülasyonuna neden olacaktır. Bu durumda 
geniş bir coğrafyanın bütün ticari davaları illerde tek bir mahkeme tarafından görülmek 
durumunda kalacaktır.

 4- Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 07.07.2021 Tarih ve 608 No’lu 
kararına  göre; il merkezine bağlı çok sayıda büyük ilçe başta olmak üzere bütün il-
çelerdeki ticari dava ve değişik iş dosyaları için il merkezinde kurulmuş bulunan asliye 
ticaret mahkemesi görevli hale gelmektedir. Bu kural yeni açılacak davalar bakımından 
geçerli olduğu gibi mevcutta görülmeye devam eden henüz kesinleşmemiş dava ve işler 
bakımından da uygulama alanı bulmaktadır. Bu durumda gerek merkezdeki mevcut asli-
ye hukuk mahkemelerinde görülen gerekse uygulamadan etkilenen bütün ilçelerin asliye 
hukuk mahkemelerinde asliye ticaret mahkemesi sıfatıyla görülen derdest dosyalar, ilgili 
mahkemeleri tarafından ‘görevsizlik kararı’ ile ildeki asliye ticaret mahkemesine gönde-
rilecektir. Böylece il merkezindeki asliye ticaret mahkemesinin iş yükü yeni açılacak dava 
ve işlerden ayrı bir anda inanılmaz derecede artmış olacak, yargılamalar makul sürenin 
çok üzerinde uzayacak, belki de karar aşamasına gelmiş bir dava yıllarca sürüncemede 
kalacaktır.

 5- Bilindiği üzere asliye ticaret mahkemelerinin görev alanında bulunan dava ve 
işler sadece yüksek bedelli ticari davalar ve görece önemli sayılan davalarla sınırlı değil-
dir. Bedel itibarıyla düşük miktarda olan birçok dava ve işler de yasa gereği ticaret mah-
kemelerinin görev alanındadır. Yine ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir gibi istemlere ilişkin 
değişik iş dosyalarının büyük çoğunluğu da ticaret mahkemelerinin görev alanındadır. 
Özellikle uygulamada en fazla iş yoğunluğuna neden olan kambiyo senetlerinden (çek, 
bono vs.) kaynaklı ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir istemleri ticaret mahkemesinin görev 
alanında bulunmaktadır. Vatandaşların düşük bedelli dava ve işleri ve ihtiyati haciz ve ih-
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tiyati tedbir talepleri için çok uzak mesafede bulunan ticaret mahkemelerine başvurmak 
zorunda bırakılmaları, adalete erişimi ve hak arama özgürlüğünün kullanılmasını zorlaş-
tıracak uygulamada ciddi zaman ve emek kaybına neden olacaktır.

 Görüldüğü üzere söz konusu karar ile karara konu olup asliye ticaret mahkeme-
si bulunan tüm illerde, ticaret mahkemesinin yargı alanı il mülki sınırları haline getiril-
diğinden, karar çok geniş bir coğrafyada çok sayıda vatandaşı etkileyecektir. Bu durum 
adalete erişim ve adil yargılanma hakkı noktasında vatandaşlarımız ve meslektaşlarımız, 
görevinin gereğini layıkıyla yerine getirmek noktasında da hakimlerimiz ve diğer tüm yar-
gı personeli çok ciddi problemler yaşayacaktır.
 
 Yukarıda anlatılan itiraz ve çekincelerimizin dikkate alınarak Hakimler ve Savcılar 
Kurulu Genel Kurulu’nun 07.07.2021 Tarih ve 608 No’lu kararının yeniden incelenmesi ve 
değerlendirilmesi, öncelikle uygulama tarihinin ertelenmesi ve nihayetinde kararın uy-
gulamada doğacak mağduriyetleri ve sorunları ortadan kaldıracak veya azaltacak şekilde 
değiştirilmesini aşağıda adı yazılı Barolar olarak ortak karar şeklinde talep ediyoruz.

Barolardan Ortak Açıklama: 
Savunmaya Saldırı Kabul Edilemez

 Son dönemlerde yargının kurucu unsurlarından olan savunma makamına ve avu-
katlık mesleğine yönelik artarak devam eden tehdit ve saldırılara karşı sözümüzü söy-
lemek ve mücadele kararlılığımızı göstermek amacıyla biz aşağıda imzası olan barolar 
tarafından açıklama yapma gereği zorunlu hale gelmiştir. 

 En son 13 Eylül 2021 tarihinde Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşma sa-
lonunda; mahkeme başkanı tarafından müdafii avukatlara yönelik ön yargılı tutum ve sal-
dırgan tavır üzerine Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit EREN ve yönetim kurulu üyeleri, 
konuyu görüşmek için duruşma salonuna gittiklerinde mahkeme başkanı aynı tutumunu 
baro başkanı ve yöneticilerine karşı sürdürmüştür.

 Mahkeme başkanı tarafından Diyarbakır Baro Başkanı Av. Nahit EREN ile duruş-
ma salonunda bulunan avukatların duruşmadan çıkartılmalarına ilişkin polislere talimat 
verilmesi üzerine, polis memurlarınca baro başkanına, baro yöneticilerine ve avukatlara 
yönelik fiziki saldırı ve hakaretlerde bulunulmuştur.

 Bilinmelidir ki ; adil yargılanma hakkının gerçekleşebilmesi için öncelikle hak ara-
ma özgürlüğünün gerçek bir özgürlük olarak kullanılması, hukuki dinlenilme hakkının 
tanınması, şüphelinin/sanığın, hakkındaki tüm delilleri görebilmesi ve delillere karşı sö-
zünü söyleme hakkının bulunması, savunması için delil sunabilmesi, bu delillerin de top-
lanması zorunludur.

 Bireylerin bu haklarını kullanabilmeleri için seçecekleri müdafii/lerin yardımın-
dan yararlanma hakkı bulunmaktadır. Bu hak, adil yargılanma hakkının en önemli par-
çasıdır. Bu nedenle savunma görevi yapan avukat, adil yargılanma hakkının en önemli 
unsurudur. Savunman, aynı zamanda TCK 6. maddesi uyarınca yargı görevini yapandır.

 Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; avukatlık mesleği savunma hakkının, adil yargı-
lanma hakkının ve hak arama özgürlüğünün teminatıdır. Avukatların meslek örgütü olan 
barolar da insan haklarının, özgürlüklerin ve hukuk devletinin güvencesidir. Bu sebeple, 
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savunma makamının yani avukatların özgür ve etkili olamadığı bir toplumda hiç kimsenin 
özgürlüğü garanti altında değildir. 

 Hiçbir kişi veya kurum; savunma görevini yapan avukatı görevini yapmaktan alıko-
yamaz, engelleyemez, avukata fiziki saldırı ve hakarette bulunamaz.

 Avukatın görevi; hukuk devletinin bireylere sağladığı güvenceleri korumak, bu hak 
ve güvencelerin kullanılmalarını sağlamaktır.  Avukatların mesleki faaliyetlerinin engel-
lenmesi, duruşma salonundan fiziki saldırı ve hakaretlere maruz bırakılarak çıkartılma-
ları gibi kabul edilemez tutum ve anlayışlara karşı mücadelede etme konusundaki karar-
lığımızı bir kez daha tüm kamuoyuna duyurmaktayız.

 Hukuk Devletini, Adil Yargılanma Hakkını, Savunmayı, Mesleğimizi ve Meslektaş-
larımızı savunmaktaki kararlılığımız bilinmelidir. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi 
Başkanının ve olayda yer alan kolluk görevlilerinin ivedilikle görevden uzaklaştırılmaları 
ve haklarında gerekli adli ve idari soruşturmanın başlatılması gerektiğini kamuoyu ve 
ilgililerin bilgisine sunarız.

Avukatların Arabuluculuk Bürosu’ndan Müvekkilleri Hakkında Sorgulama 
Yaptırabilecekleri Hakkında Adalet Bakanlığı Görüşü

 Meslektaşımızın müvekkillerine ait dosya sorgulama başvurusu üzerine Arabulu-
culuk Bürosu tarafından Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk 
Daire Başkanlığı’ndan talebin yerine getirilmesinin gizlilik ihlali oluşturup oluşturma-
yacağı yönünde görüş istenmiş olup gelen cevabi yazı ile “ Avukatların vekalet sunması 
durumunda müvekkillerine ait arabuluculuk dosyalarını sorgulatabilecekleri” yönünde 
görüş bildirilmiştir.

Danıştay 10. Dairesi : “Avukatlar, Arabuluculuk Sürecinin Herhangi Bir 
Aşamasının Dışında Bırakılamaz.”

 Baro Başkanlığımızca açılan davada Danıştay 10. Dairesi 2018/3449 E. - 2021/1714 
K. sayılı kararıyla; Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’ nin 25/2. 
maddesinde yer alan “ Arabulucu adliye arabuluculuk bürosu tarafından görevlendiril-
dikten sonra ilk önce başvuran taraftan başlamak üzere asiller ile ön görüşme yapar, 
başvurucudan ve diğer taraftan uyuşmazlığın esasını öğrenir.” hükmünün iptaline karar 
vermiştir. 

 Kararda “ İlgili mevzuat hükümleri incelendiğinde, avukatı arabuluculuk sürecinin 
herhangi bir aşamasından ayrık tutan yasal bir düzenlemenin bulunmadığı, bu bakımdan 
asillerin talep etmesi halinde avukat olan vekilin Yönetmelikte yer alan dava konusu dü-
zenlemeye dayanılarak arabuluculuğun herhangi bir aşamasının dışında bırakılamaya-
cağı, bu bakımdan arabuluculuk sürecinde asillerin kendilerini vekille temsiline engel 
olunmasının hukuka uygun bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesine yer verilmiş-
tir.
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CMK Ödemelerinin Bir An Önce Yapılmasını Talep Ediyoruz

 Uçak inmeyen havaalanları, araba geçmeyen köprüler ve otoyollar için garanti üc-
retler ödenerek kamu kaynakları kamu yararına aykırı şekilde kullanılmaya devam eder-
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ken, CMK görevlendirmeleri kapsamında görev alan meslektaşlarımıza hak ettikleri üc-
retler için aylardır ödenek gönderilmemektedir. 

 Baromuzca, görevli avukatlar tarafından Baro’ya verilen raporlar, bir hafta içeri-
sinde incelenerek ödeme için Cumhuriyet Savcılıklarına teslim edilmektedir. Ancak Ba-
kanlıkça sadece ayda bir defa ödenek gönderilmesi ve gönderilen bu ödeneğin teslim 
edilen raporların tamamının ücretini kapsamaması, eksik olması sebebiyle görevli avu-
katlar ücretlerini aylarca geriden almaktadırlar.

 2021 yılı temmuz ve ağustos aylarında raporlamalarını yapan meslektaşlarımız, 
hak ettikleri ücretlere ilişkin 27.09.2021 ve 27.10.2021 tarihlerinde Baromuza iletilen 
makbuz listelerine göre makbuzlarını kesmiş; ödemelerinin yapılabilmesi için bunları 
Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişlerdir.

 2021 yılı eylül ve ekim aylarında CMK görevlerine ilişkin raporlarını düzenleyip 
ücretini almayı bekleyen meslektaşlarımız için ise henüz makbuz listeleri dahi gönderil-
memiştir.

 Görüleceği üzere, Bakanlığınızın ödemeler konusunda gecikmeli olan rutini bile 
geçtiğimiz aylarda tamamen bozulmuş ve görev yapan meslektaşlarımızın ödemlerindeki 
gecikme had safhaya ulaşmıştır.

 Meslektaşlarımız tarafından gönderilen ödeme listeleri uyarınca makbuz kesilip 
kesilen makbuzlar Başsavcılığa teslim edilmiş olduğundan; yasal sürelerinde bu mak-
buzlara ilişkin KDV’ler de ödenmiştir. Ancak ödenek yokluğundan bahisle kestirilmiş 
makbuzlara ödeme yapılmaması nedeniyle, meslektaşlarımız alamadıkları ücretlere iliş-
kin vergileri ödemek zorunda kalmışlardır.

 Uçak inmeyen havaalanlarının, araba geçmeyen köprüler ile otoyolların yüklenici-
lerine garanti ücretler verilip kamu kaynaklarının kamu yararına aykırı şekilde kullanıl-
ması sürerken görevlerini yapan meslektaşlarımıza hak ettikleri ücretlerin ödenmesine 
kaynak ayrılmaması kabul edilemez.

 Açıklanan nedenlerle, rapor verilmesi ile ödeme yapılması arasındaki zaman ma-
kasının ortadan kaldırılarak; ücretlerin, makbuzun kesilmesinin hemen ardından öden-
mesinin sağlanması ve Başsavcılıklara gönderilen tüm raporları kapsayan ücret tutarında 
ödeneğin –makbuz tutarlarına bakılmaksızın- ivedilikle Başsavcılıklara gönderilmesini 
talep ederiz.

Barolardan Ortak Açıklama
Arabuluculuk Sınavı Sonrasında Yaratılan Mağduriyet 

ve Hukuksuzluk Giderilmelidir

 24 Kasım 2019 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından yapılan Arabuluculuk Sınavın-
daki üç sorunun iptaline yönelik Ankara 9. İdare Mahkemesi kararına istinaden yeniden 
değerlendirme yapılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucu 08.11.2021 tarihinde Arabulu-
culuk Daire Başkanlığının internet sitesinde ilan edilerek, Arabuluculuk Kanunu Yönet-
meliğinin 46/5 maddesi uyarınca sınav sonuçları değerlendirilmiş, yeni bir başarı listesi 
oluşturulmuştur.
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 Oluşturulan listeye göre 92.78 puan alan adaylar başarılı sayılmış, sınavda ilk  ilan 
edilen başarılı kişilerin haklarının saklı tutulduğu belirtilmiştir. Ancak bu ilandan evvel 
07.10.2021 tarihinde, Mahkeme kararının uygulanmasına yönelik Arabuluculuk Daire 
Başkanlığı tarafından 88 puan ve üzeri puan alarak başarısız sayılan adaylara mesaj gön-
derilerek, Arabulucu Portal üzerinden sicil başvurusu yapmaları bu kapsamda giriş aidatı 
ve yıllık aidat yatırmaları talep edilmiş ve tahsilatlar yapılmıştır. Ancak daha sonra yapı-
lan duyuruda mesaj gönderilen adayların büyük kısmının başarısız olduğu açıklanmıştır.

 İlk sınav sonuçlarına göre 91 doğru sayısı ile arabulucu olma hakkı kazanan bazı 
meslektaşlarımızın yeni değerlendirme ile doğru sayısı 88’e (90,72 puan) düşmüş bulun-
maktadır. Bu arabulucular kazanılmış hakları korunduğu için sicilde arabulucu olmaya 
devam ederken, yeni değerlendirme sonucunda onlarla aynı doğru sayısı olan yani 88 ve 
üzeri doğru yapanlar başarısız kabul edilmiştir. Bu durum eşitler arasında eşitsizliğe yol 
açmıştır. Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği 45. maddesinde “Başarılı sayılan en düşük 
puanlı adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılır” denmekte olup, bu hükme göre 
ikinci değerlendirme sonrası, sicilde arabulucu olarak kayıtlı 88 doğru yapan ve 90,72 
olan en düşük puana sahip kişi ile aynı veya üzerinde bir puana sahip tüm adaylar ile  Ara-
buluculuk Daire Başkanlığınca mesaj gönderilerek harç ve aidat yatırması istenmiş 85 
puan ve üzeri alan tüm adayların başarılı sayılması gerekmektedir.

 Ankara 9. İdare Mahkemesinin kararının uygulanmasına dair Arabuluculuk Daire 
Başkanlığı tarafından tatmin edici açıklama yapılmamış, süreç şeffaf ve denetlenebilir 
şekilde yürütülmemiştir.  Sınava giren meslektaşlarımızdan açıklanan sonuçlara ilişkin 
çok sayıda şikayet gelmiş olup, ciddi bir hak kaybı olduğu, yapılan ikinci değerlendirme-
nin Anayasa’daki eşitlik ilkesine ve yönetmeliğe aykırı olduğu, eşitler arasında eşitsizliğe 
yol açtığı açıktır.  İlgili kurumlarca detaylı bir inceleme yapılarak sınav sonuçlarının tek-
rar değerlendirilmesini, kamuoyunun ayrıntılı şekilde bilgilendirilmesini ve varsa hata-
nın giderilmesi sağlanmalı, mağduriyetlerin önüne geçilmelidir.

 Yargıya intikal edecek ihtilafların azaltılmasını hedefleyen arabuluculuk müesse-
sesi, mağduriyete sebep olan uygulama ile binlerce dava ile karşı karşıya kalacaktır. 2 
yıldır yaşanan mağduriyetlerin yeni davaların açılmasından önce uzlaşma ile çözümlen-
mesi, sağduyunun gereğidir.  Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından sürecin ve yapı-
lan idari işlemlerin hakkaniyete uygun, şeffaf ve denetlenebilir olması sağlanarak, çifte 
standarttan derhal dönülmeli ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik işlemlerin yapıl-
ması gerekmekte olup, aşağıda imzası olan barolar olarak sürecin takipçisi olacağımızı 
tüm kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

Ege Bölgesi Baroları Demokrasi, Hukuk Devleti Ve Güçlü Avukatlık İçin 
Türkiye Barolar Birliği’nde Değişim Diyor

 Mesleğimiz ve ülkemizin her geçen gün daha da derinleşen sorunlarının bulun-
duğu böylesi bir dönemde, 4-5 Aralık 2021 tarihinde toplanacak olan Türkiye Barolar 
Birliği Genel Kurulu’nda yeni dönem yöneticilerini belirleyeceğiz. 

 Geçtiğimiz dönemde, mesleğimize yönelen en ciddi saldırının, avukatların çoklu 
baro ismiyle bölünerek etkisizleştirilmesi çalışmaları olduğu ve ne yazık ki Birlik Başkanı 
ve onun temsil ettiği yönetim anlayışının bu anlayışa karşı durmadığı; Birlik Başkanının 
bölünmenin engellenmesi çalışmalarına katılanları ise dışlayan ve hatta suçlayan bir tu-
tum içinde olduğunu üzülerek gördük ve yaşadık.
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 Bu süreçte mesleğimiz sürekli kan kaybederken, sorunların çözümü noktasında 
gelişme kaydedilememiş; demokrasi, hukuk devleti ve laiklik sürekli bir saldırı altında 
kalmış; Türkiye Barolar Birliği ise sessizliği yeğlemistir. 

 Türkiye Barolar Birliği’nin istenen, olması gereken ve özlenen ‘birlik’ yapısı-
na kavuşması için mutlak bir değişimin gerekliliğine inanan biz aşağıda isim ve imzası 
bulunan Ege Bölgesi Barolarına kayıtlı başkan ve delegeler değişime güç ve katkı 
sağlayacağına inandığımız Türkiye Barolar Birliği Başkan adaylarından Sayın Av. Erinç 
Sağkan’ı destekleme konusunda karar birliğine vardığımızı meslektaşlarımızın ve duyarlı 
kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.

Mavi Kart Sahibi Avukatların Noterlik İşlemlerinde Avukatlık Kimliğini 
Kullanacakları, Mavi Kart İbrazının Zorunlu Olmadığı Hakkında Türkiye 

Noterler Birliği Yazısı

 Baro Başkanlığımıza bazı noterlerce mavi kart sahibi avukatların noterlik işlem-
lerinde avukatlık kimliklerinin kabul edilmediği ve mavi kartlarının ibrazının istendiği 
yönünde gelen yakınmalar üzerine, Türkiye Noterler Birliği’ne yazı yazıldı. Yazıda, avu-
katlık kimliğinin Avukatlık Kanunu’nun 9. maddesi gereğince resmi kimlik hükmünde 
olduğu hatırlatılarak aksi yöndeki uygulamanın hukuka aykırı olduğu hususunun tüm 
noterlere bildirilmesi istenmiştir.

 Türkiye Noterler Birliği’nce cevabi yazı ile baroya kaydolduktan sonra düzenlenen 
avukatlık kimlik belgesinin, 1136 sayılı Yasanın 9. maddesi uyarınca tüm resmi ve özel 
kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmünde olması nedeniyle noterlik 
işlemlerinde kullanılabileceği, bu aşamada mavi kart ibrazının zorunlu olmadığı yönünde 
görüş bildirilmiştir.

 Baro Başkanlığımızca yazılan yazıya ve Türkiye Noterler Birliği’nin cevabi yazısını 
aşağıda okuyabilirsiniz.
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CMK Ücret Tarifesi ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ndeki Artış Oranının 
Güncellenerek, Ücretlerin Asgari Ücret Zam Oranı Miktarında Yeniden 

Belirlenmesi Talebidir
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Talimat Dosyalarında Yarım Ücret Uygulamasından Vazgeçilmesi ve Bu 
Görevlere İlişkin Ücretlerin de İşin Yapıldığı Yer Savcılıklarınca 

Ödenmesinin Sağlanmasını Talep Ediyoruz
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İmza Kampanyası: 
Bu Eziyete Son Verin! Çözüm Ek Binalarda Değil, Tek Binada

 Karşıyaka Adliyesi’nin 4, İzmir Adliyesi’nin 3’e bölünmesiyle birlikte hepimiz için 
eziyet haline gelen çok parçalı adliye sorununa dikkat çekebilmek amacıyla imza kampa-
nyası başlatılmıştır. 
 
 Kampanyanın sonucu kamuoyu ile paylaşılacak ve ilgili mercilere iletilecektir.
 
  Ortak sorunumuz için ortak tavır alabilmek adına, tüm meslektaşlarımızın kampa-
nyaya katılımını bekliyoruz.

 UYAP’taki sıkıntılar nedeniyle meslektaşlarımızdan çok sayıda şikayet gelmesi 
üzerine,  İzmir Barosu avukatları arasında UYAP sorunlarının tespiti amacıyla bir anket 
yapılması yoluna gidilmiştir. Ankette, meslektaşlarımızın belirlenmiş soru seçenekleri 
yanında,  saptadıkları diğer sorunlara ilişkin de yanıt sunmaları olanağı sağlanmıştır.

 Başkanlığımızca düzenlenen ankete katılan üyelerimizin verdiği yanıtlar, yargı 
hizmetlerine kolaylık ve hız kazandırmak amacıyla hayata geçirilen UYAP uygulamasının 
birçok açıdan sorunlar taşıdığını ve bu sorunlar çözülmeden, sistemin tam olarak istenen 
amaca hizmet etmesinin sağlanamayacağını ortaya koymaktadır.

 Bu nedenle anket sonucu hazırlanan rapor, UYAP ve CELSE uygulamalarının asli 
kullanıcıları olan avukatların yaşadıkları zorluklukların ortadan kaldırılarak, belirlenen 
sorunların giderilmesi ve daha işlevsel uygulamalara dönük tedbirlerin acilen alınması 
için Adalet Bakanlığı UYAP Bilgi İşlem Dairesi’ne gönderilmiştir.

Raporu aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz
https://bit.ly/3eixsC8
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Tebligatların Gönderiminde Yaşanan Gecikmeler Hakkında

 Tebligatların gönderiminde yaşanan gecikmeler ile ilgili meslektaşlarımızca ile-
tilen yakınmalar üzerine PTT AŞ Genel Müdürlüğü’ne yazı yazıldı. Yazıda, gecikmelerin 
dosyanın tarafları yönünden hak kayıplarına sebep olabileceği; bu kayıpların hukuki so-
rumluluk doğurabileceği bildirilmiş ve tebligatların süresi içerisinde teslim edilmesinin 
sağlanması istenmiştir. PTT AŞ İzmir PTT Başmüdürlüğü tarafından verilen cevapta, 
“tüm tebligatların öngörülen süreler içerisinde tebliğlerinin sağlanması ile ilgili gerekli 
önlemlerin alınması hususunda ilgili birimlere gerekli yazılı tebliğde bulunulduğu ve İz-
mir PTT Başmüdürlüğü tarafından gerekli tüm önlemlerin alındığı” bildirilmiştir.

UYAP Anketimizin Sonuçları Değerlendirmeye Alınıyor

 Baromuzca UYAP’ta yaşanan sorunlara ilişkin meslektaşlarımız arasında yapılan 
ankete dair sonuçlar, bir değerlendirme ve talep raporu halinde Adalet Bakanlığı Bilgi 
İşlem Dairesi Başkanlığı ile paylaşılmıştı.
 
 Bakanlık tarafından; 9 Mart 2022 tarihli yazıyla, anket sonucu başkanlığımızca dile 
getirilen taleplerin Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından kayıt altına alındığı ve planlı 
UYAP güncelleme periyodu içerisinde hukuki/ teknik altyapı olarak değerlendirilmesi ile 
uygun görülen talepler üzerinde gerekli yazılımsal çalışmaların yapılarak sisteme yansı-
tılabileceği bildirilmiştir.
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Avukatlık Bekleme Mesleği Değildir

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA,
ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA,

İZMİR 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. SULH CEZA HAKİMLİKLERİNE 
 
 
 “Görevin yerine getirilmesi sırasında diğer meslektaşlarla uyum, işbirliği ve kar-
şılıklı saygı içinde çalışarak verimli bir iş ortamı oluştururlar.” Yargı Etiği Bildirgesi m. 
7.5
  
 “Çalışma saatlerini verimli kullanır, kamu hizmetini aksatmamak için azami özen 
gösterirler. Zamanın herkes için değerli olduğunu bilir ve bu konuda duyarlı davranır-
lar.” Yargı Etiği Bildirgesi m. 8.8
  
 Yukarıdaki metinler, Hakim ve Savcılar İçin Yargı Etiği Bildirgesi’nde yer verilen iki 
ilkeden alıntılanmıştır.
  
 Anılı ilkelere rağmen meslektaşlarımızdan; Savcılık ve Sulh Ceza Hakimliklerine 
yapılan CMK görevlendirmelerinde, kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerle saatler-
ce bekletilmekte oldukları yönünde çok sayıda yakınma, başkanlığımıza ulaşmaktadır. 
  
 Avukatlar görev yerlerine en hızlı şekilde ulaşmalarına rağmen; işlemlere başla-
nılmadığı, bu tavrın alışkanlık haline getirildiği ve adeta bir dayatmaya dönüştürüldüğü, 
bu konudaki şikayetlerin de yargının diğer unsurları tarafından kayıtsızlıkla karşılandığı 
gözlemlenmektedir. 
 
 Avukatlık,  bekleme mesleği değildir. Avukatın emeğinin ve zamanının değersiz-
leştirilmesini ve uzun bekletme sürelerini kabul etmemiz mümkün değildir.  
  
 Kişilerin adil yargılanma hakları ile diğer temel hak ve özgürlüklerinin korunması 
hususu, CMK sisteminden görevlendirilen; vatandaşın adil yargılanma hakkı başta olmak 
üzere, temel hak ve özgürlüklerinin garantörü olarak görev yapan avukatların emeğine 
saygı duyulması, avukatlara uygun çalışma zamanı ve ortamı sağlanması ile doğru oran-
tılıdır.
  
 Bu nedenle, herkes tarafından meslektaşlarımızın emeğine ve zamanına azami 
oranda saygı gösterilmesini beklemek, haklı bir istemdir. 
  
 Yargının kurucu unsurlarının birbirlerine duymaları gereken saygı; sözle değil, 
uygulama ile şekillenecektir. Ağır ekonomik zorluklar altında çalışan avukatların değerli 
zamanlarının idaresi, adliyelerde savcıların ve hakimlerin inisiyatifine ve keyfi davranış-
larına bırakılamaz.
  
 Bu kapsamda, SAVCILIK ve /veya SULH CEZA HAKİMLİĞİ için CMK sisteminden ya-
pılan görevlendirmelerde en kısa zamanda ifade veya sorguya başlanması ve uzun bek-
leme sürelerinin önüne geçilmesi gerekmektedir. 
  
 Bu nedenle Başkanlığımızca, avukatın görevlendirme saatinden itibaren 120 daki-
ka içinde ifade ve sorguya başlanmaması halinde;
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 1-) Avukatın savcılık veya sulh ceza hakimliği için yapılan görevi iade etmesinin 
haklı nedenle iade kabul edileceği,
 
 2-) İşlemlerin sürdürülmesi için yeni görevlendirme yapılması gerekeceği husus-
larında karar alınmış olup
 
 3-) Sorunun çözümü için; 
 
  • Sorgu için gerektiğinde birden çok sulh ceza hakimi görevlendirilmesi,
 
  • Görevlendirme taleplerinin sorgu veya ifade öncesinde, savcılık ya da sulh 
ceza hakimliği katiplerince ve ifade/sorgudan makul süre önce yapılması,
 
  • Avukatların uzun süre bekletilmesinin önüne geçecek diğer tedbirlerin 
alınması,
 
  • Aksi takdirde; doğacak zararlardan, avukatın görev yerine zamanında gel-
mesine rağmen makul sürede işlemlere başlamayan kamu görevlilerin sorumlu olacağı 
hususların, bilgilerinize sunarız.

5 Nisan Avukatlar Günü’nde İzmir Adliyesi’nde Tören Düzenlendi

 İzmir Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü’nde İzmir Adliyesi’nde bir tören 
düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, Adalet Komisyonu Başkanı Ok-
tay Tabur ile meslektaşlarımızın katıldığı törende, İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel 
tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması-
nın ardından konuşan Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel şunları söyledi:

 “Seksen bir baro tarafından üzerinde ortaklaşılan bir metin var bu 5 Nisan’da. Yani 
yalnız İzmir Barosu’nun değil, yalnız Ankara’nın, İstanbul’un, Diyarbakır’ın, Edirne’nin 
değil, bütün Türkiye’nin avukatlara ilişkin, avukatlığa ilişkin yaşadığı sorunlar üzerine, 
en temel sorunlar üzerine bir ortaklaşmadan söz ediyoruz. Elbette ki biz de altına imza 
attık. Elbette ki o sorunları sahipleniyoruz. Bugün yaşadığımız sorunların temelinde ül-
kede yaşanan derin yoksulluğun büyük bir etkisi var. Derin yoksulluk, bütün yurttaşlar 
gibi avukatlık camiasını da derinden etkilemiş durumda. Avukatlık mesleğinin üzerinde 
baskılar sürüp gidiyor. Avukatlar, yargılanmaya çalışılıyor. Avukatlar, duruşma salonla-
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rından atılıyor. Avukatlar, hak ettikleri ücretleri alamıyorlar mesela. Bu yılın başında yüz-
de 25 olarak artış gerçekleştirildi avukatlık ücretlerinde. Sonra döndük baktık ki yeniden 
değerleme oranı yüzde 36 olmuş. Yüzde 50’ye varan zamlar yapılmış. Avukatlık ücretleri 
hala yüzde 25’lik artışa mahkum edilmiş durumda. CMK ücretleri derseniz, durum fecaat. 
Ücretlerin çok az olduğu yetmezmiş gibi ücretlerin alınması için üç ay sonrasına kuyruğa 
girmek zorunda kalıyoruz. Ödenek yetişmiyor, ödenekler gelmiyor. Avukatların emekleri 
yok sayılıyor. Yoksullaşıyoruz, yalnızlaştırmaya çalışılıyoruz.

 Etik değerlerden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Bu kadar çok hukuk fakültesinin ol-
duğu bir yerde, kimi fakültelerden bir profesör dahi görmeden mezun olan öğrencilerin 
olduğu bir yerde, meslekte dejenerasyon da, meslekte yoksullaşma da kaçınılmaz gibi 
görünüyor. Sınavı bir çözüm gibi önümüze koydular ama sınavın yetmeyeceği aşikar. Eğer 
gerçekten hukuk mesleğinde nitelik artışı isteniyorsa, hukuk mesleklerinde bir artış bir 
değerlenme isteniyorsa, saygınlık isteniyorsa, yalnız avukatlar için söylemiyorum, bütün 
yargı mensupları için söylüyorum, hukuk fakültelerinin acilen sayısının azaltılması lazım. 
Bunun gerçekleşmediği bir ülkede bugün avukat enflasyonuna yol açan bir siyasi irade ile 
bir zihniyetle karşı karşıyayız.

 Yargı bağımsızlığı maalesef yerlerde. Şimdi elbette ki yargının diğer sacayaklarının 
temsilcileri de burada, diyecekler ki yok öyle bir şey. Ama maalesef idarelerin her eylemi, 
her işlemi, yargıya bir talimat niteliğinde. Sosyal medya hesaplarından görüyoruz. ‘Sav-
cılarımız daha bir şey yapmayacaklar mı?’ diye. Ya da istenmeyen bir kararı veren mah-
kemeleri, heyetleri, Cumhuriyet savcılarını dağıtmaları, yerlerinden etmeleri. Bu ülkenin 
gerçekleri bunlar. Birilerinin bu gerçekleri söylemesi lazım. Bu gerçekleri söylemek de 
yargının bağımsız unsuru olan avukatlara düşüyor. Bize düşüyor, barolara düşüyor.

 Susun diyorlar bize bazen, çok konuştunuz diyorlar. Çoklu baroyla bizi sustura-
caklarını sandılar. O da olmadı gördünüz, iyi Türkiye’nin ihtiyacı diye ortaya çıkardıkları 
çoklu baro, elli bini aşkın üyesi olan İstanbul Barosu’nda bile iki bini aşamadı. Şimdi ne 
oluyor biliyor musunuz? O iki bin kişiden fire vermeye başladılar. Numaracılarla işimiz 
yok elbette ama biz yargı bağımsızlığını hepimiz için hakim, savcılar için, avukatlar için, 
bu ülkenin yurttaşları için, bu ülkenin geleceği için savunuyoruz. Bunu savunmaktan da 
asla vazgeçmeyeceğiz. Bu çaba hepimizin çabası.

 Aynı eşitsizlik ve adaletsizlik başka alanlarda da sürüyor. Mesela stajyer avukat-
larımız. Hukuk mesleğine mensup diğer stajyer meslek adayları ücret alıyorlar. Bir eko-
nomik güvenceye sahipler, sağlık güvencesine sahipler, sigorta güvencesine sahipler. 
Stajyer avukatlar için yok, başka yerde çalışamazsınız, yasak deniyor. Bütün bunların ya-
sal bir zemine kavuşturulması ve stajyer avukatlara öncelikle acilen ücret ödenmesinin 
mevzuatta karşılığının olması kaçınılmaz. Keza işçi avukatlar, ben işçi diyorum, kızanlar 
oluyor, hadi bağlı çalışan diyeyim. Herkesin gönlü olsun. Bağlı çalışan avukatların hiçbir 
kriteri yok. Avukatlık mesleğinin onurundan bahsediyoruz, saygınlığından bahsediyoruz 
ama yine üç kuruş paraya, işçi avukatlığa mahkum bırakıyoruz. Arkadaşlarımız bir dü-
zenlemeye sahip değil. Sosyal haklar konusunda bir gelişme söz konusu değil. Bir fab-
rikadaki işçiden daha az ücret alarak çalışan, üstelik de mesaisini daha fazla harcayan 
meslektaşlarımız mevcut. 

 Üniversite giriş sınavında kotalar, sayılar. Ben anımsıyorum. Avukatlığa başla-
dığımda yüzde birlerde yüzde ikilerde olmak gerekirdi şimdi. Yüzde otuzlarda, kırklar-
da bulursanız, hele de hele de özel üniversiteler söz konusu olduğunda daha da yüksek 
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oranlar, parasını verince hukukçu olmaya çalışan meslektaşlarımız, arkadaşlarımız olu-
yor. Bütün bunların değişmesi şart. Bütün bunların ortadan kaldırılması şart. 

 Avukata yönelik şiddet her geçen gün artıyor. Bütün meslek mensupları için, sade-
ce avukatlar için değil, hakim, savcı için de bir güvencenin getirilmesi koşulsuz gerekli. 
Ama avukatlar için çok daha önemli. Çünkü biz sahadayız. Çünkü biz güvenli alanlarda 
değiliz.  O yüzden avukata yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için acilen tedbirler alın-
mak zorunda. 

 Avukatlık ücretlerinin insan onuruna yakışır bir düzeye çekilmesi, ücretlerinin en 
az asgari ücret tarifesi ile eşitlenmesi kaçınılmaz.  Karşı karşıya duran avukatların birine 
asgari ücret tarifesini, öbür yanda onun beşte altıda onda birine denk gelen CMK ücret 
tarifesini dayatmak kadar anlamsız, eşitliğe aykırı bir uygulamanın olmayacağını bir kez 
daha söyleyelim.

 Neden bütün bunları söylüyoruz? Çünkü avukatlar yurttaşın adalete erişimde son 
noktasıdır. Size avukatlık için bedel ödeyen, bu ülkenin geleceği için, demokrasi için, insan 
hakları için bedel ödeyen bir baro başkanının sözleri ile sesleneceğim ve konuşmamı öyle 
bitireceğim. ‘Biz avukatlar, bireylerin hak ve adalet sorununu mesleğimizin temel sorun-
larından, toplumun demokrasi ve özgürlük sorununu ise avukatların özgürlüğünden ayrı 
düşünmüyoruz.’ Kim söyledi biliyor musunuz? Tarihe sahip çıkmak isterken görevi ba-
şında kurşunlanarak öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi söyledi. Ağzına sağlık 
diyorum. Biz avukatlar bu ülkenin geleceği için varız. Biz avukatlar kendi özgürlüğümüzü 
değil, bu ülkenin özgürlüğünü, bu ülkenin demokrasisini, bu ülkenin insanlarının hakla-
rını korumak için mücadele ediyoruz ve bu mücadelede son noktayız bunu herkes bilsin. 
Cübbelerinde ilik ve düğme olmayan bir mesleğin mensuplarıyız. Hiçbir güce, hiçbir eko-
nomik menfaate, hiçbir tahakküme boyun eğmemek için bugüne kadar teslim olmadık, 
biat etmedik ve vazgeçmedik. Bundan sonra da emin olabilirsiniz. Avukatlar gerçekten 
Avukatlar Gününü kutlayacağımız, gerçekten o günü iç rahatlığıyla sorunlardan azade, 
gülerek oynayarak geçireceğimiz bir zamanı yaşayana kadar mücadeleyi bırakmayacağız. 
Teslim olmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Rahat etmeyeceğiz. Katıldığınız için hepinize çok 
teşekkür ediyorum.”

5 Nisan Avukatlar Günü’nde İzmir Adliyesi’nde Tören Düzenlendi
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 İzmir Barosu meslekte yaşanan sorunlara dikkat çekmek üzere 5 Nisan Avukatlar 
Günü’nde İzmir Adlsi’nden İzmir Adliyesi Ek Hizmet Binası’na cübbeli bir yürüyüş gerçek-
leştirdi. 

 “Savunma Yürüyor” yazılı pankartın arkasında toplanan çok sayıda meslektaşımız, 
“Ek Bina Değil, Tek Bina”, “Zamanında Duruşma”, “Çoklu Baroya Hayır”, “Avukatlara 
Saldırılar Engellensin”, “İşçi Avukatlık Kanunla Düzenlensin”, “Hukuk Fakültesi Sayısı 
Azaltılsın”, “CMK Ücretleri Arttırılsın”, “Adli Yardım ve CMK Ücretleri Zamanında Öden-
sin”, “Nitelikli Hukuk Eğitimi Verilsin”, “Stajyer Avukatlara Ücret Ödensin” dövizleri ve 
“Savunma Susmadı, Susmayacak” sloganları ile yürüdüler. 

 İzmir Adliyesi Ek Hizmet Binası önünde yürüyüşü sonlandıran meslektaşlarımıza 
seslenen Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel şunları söyledi:

 “Avukatlar, adliyeler arasında mekik dokuyor. Duruşmadan duruşmaya yetişebil-
mek için. Bu yalnızca  avukat için bir eziyet değil, yurttaşın hak arama özgürlüğünün de 
ihlal edilmesi. Yurttaşın adalete erişiminin önüne konulmuş bir engel. Köprülere, garanti 
ücret biçenler; şehir hastaneleri için hasta garantisi verenler; adalete, avukata, yargıya 
tek binayı çok görüyorlar hem de Türkiye’nin üçüncü büyük kentine.

 Yalnızca ek binalar değil temelde sorunumuz. Adli yardım ve CMK ücretleri de. 
Üç ay beş ay geriden geliyor ücret ödemeleri. Kim ödüyor? Devlet. Az evvel söyledim. 
Köprülere gecikme yok, hastanelere gecikme yok, kendi yandaşlarına gecikme yok ama 
avukata gelince para yok. Bütçede ödenek kalmadı. Üç ay boyunca ödenek çıkarmadılar 
Türkiye’nin her tarafındaki barolara.

 Bugün uzun zaman sonra bir ilk yaşandı. 5 Nisan Avukatlar Günü’nde 81 baro, nu-
maracıları saymadığım için 81 diyorum, 81 baro ortak bir metnin altına imza attı. Bu me-
tinde en temel, en genel, en güncel sorunlara vurgu yapıldı.

 Elbette ki bunun içinde nitelikli hukuk eğitimi de vardı. Hukuk fakültelerinin ar-
tan sayısı vardı. Profesör görmeden mezun olan öğrenciler vardı. Stajyerlerimizin hakim, 
savcı stajyerlerine nazaran ücretsiz staj yapıyor olmaları, staj koşullarındaki eşitsizlik 
vardı. Bunların hakça, eşitçe bir sisteme bağlanmasına ilişkin bir vurgu vardı.

 Avukatlara yönelik saldırılar her geçen gün artıyor. Bunların engellenmesi için 
adım atılması, avukata yönelik şiddetin durdurulması için acilen tedbir alınması gereki-
yor. Defalarca söyledik, defalarca yazdık ama avukatların ve baroların sözlerine kulakla-
rını tıkamaya çalışıyorlar. Buradan çıkacak ses, sizin sesiniz, hep birlikte ortaya koyduğu-
muz enerji, ancak o zaman kulaklarındaki pası silecek.

 Başka şeyler de söyledi barolar ortak olarak. Çalışan avukatlar için, işçi avukatlar 
için, bağlı çalışan avukatlar için. Emeğini bir ücret karşılığında, mesaisini bir ücret kar-
şılığında başkasına ödünç veren avukatlar için bir düzenleme şart. Her fırsatta avukatlık 
mesleğinin onurundan bahsetmek, her fırsatta avukatın işçisi olmaz demek ama bunun 
yanı sıra avukata ödenecek ücretin, avukatın fazla mesaisinin bir kanuni düzenlemeye 
tabi kılınmasını görmezden gelmek kabul edilemez bir şey. 

 Avukatlık ücretleri…%25 artış yaptık diye büyük bir şeyle söylediler. %36’nın üze-
rinde yeniden değerleme oranı. Enflasyon %60’ları geçmiş, resmi rakamlara göre aslında 
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%100’ün üzerinde. Defalarca yazdık, bunları güncelleyin bunları yeniden değerlendirin, 
artış yapın, avukatın emeğinin karşılığını almasını sağlayın diye. Yine kulakları sağır bizi 
duymak istemiyorlar. İşte o yüzden buradan birlikte çıkaracağımız ses çok önemli. 

 Kamu avukatlarını baroların dışında bırakmak için düzenleme getirdiler. Niye bili-
yor musunuz? Numaracı barolara kamu avukatlarının üzerinde baskı kurarak üye sağla-
rız diye düşündüler. Olmadı. Baroları bölmek için, iktidar yalakası barolar yaratmak için 
çaba harcadılar, avukatlar suratlarına ellerinin tersiyle vurdu. Dediler ki biz baromuza 
sahip çıkıyoruz.

 Yargı bağımsızlığı dedik. Yalnız kendimiz için değil, yargıçlar için de bunu istedik. 
Savcılar için de bunu istedik. Yargı bağımsızlığı bunun olmazsa olmazı. Demokrasiden ve 
hukuk devletinden söz ediyorsanız yargınız bağımsız olacak. Her fırsatta Cumhuriyet sav-
cılarına talimat veren iç işleri bakanlarının olduğu, cumhurbaşkanının ‘Biz gereğini ya-
pacağız B planımız hazır, merak etmeyin salmayız mahkeme kararlarını da tanımıyoruz.’ 
dediği bir ülkede yargı bağımsızlığından söz etmenin mümkün olmadığını herkes bilsin. 
Kim karşı çıkacak buna? Elbette ki biz. Her saldırıda yargı bağımsızlığını korumak için, 
yalnız kendimiz için değil, yargının diğer muhatapları için de, hakimler savcılar için de, 
yurttaşlar için de yargı bağımsızlığını korumak için mücadele eden avukatlar oldu, baro-
lar oldu, en başta da İzmir Barosu oldu. Sizlerle gurur duyuyorum. Çünkü her adımımızda 
yanımızda oldunuz. Her adımımızı birlikte attık.

 Size avukatlık için bedel ödeyen, bu ülkenin geleceği için, demokrasi için, insan 
hakları için bedel ödeyen bir baro başkanının sözleri ile sesleneceğim ve konuşmamı öyle 
bitireceğim. ‘Biz avukatlar, bireylerin hak ve adalet sorununu mesleğimizin temel sorun-
larından, toplumun demokrasi ve özgürlük sorununu ise avukatların özgürlüğünden ayrı 
düşünmüyoruz.’ Kim söyledi biliyor musunuz? Tarihe sahip çıkmak isterken Dört Ayaklı 
Minare’nin altında katledilen Tahir Elçi söyledi.

 Bizden hiç hazzetmediler. Duruşma salonlarından atmaya kalktılar, göz altına al-
maya çalıştılar, davalar açtılar, tutukladılar, yargıladılar, ceza verdiler. İstediler ki sa-
vunmasız bir ülke olsun, istediler ki dikensiz bir gül bahçesine sahip olsunlar. Doğruları 
söyleyeneler, her koşulda cübbelerinin hakkını verenleri, teslim olmayanları, biat etme-
yenleri, vazgeçmeyenleri asla istemediler. Ama biz hiçbir zaman vazgeçmedik ve vazgeç-
meyeceğiz. Dönün bakın tarih karar verenleri değil, savunmaları yazar, avukatları yazar. 
Çünkü her gelişmenin temelinde, her aydınlığın temelinde, bu ülkeyi ileri götüren her 
adımda avukatların mayası ve harcı vardır. 

 Bir gün, inanıyorum çok yakında bir gün, bütün bu sorunların olmadığı, bütün bu 
sorunları konuşmadığımız, yalnızca bir araya gelip gülüp eğlenebildiğimiz 5 Nisanları bir-
likte kutlayacağız. O güne kadar mücadele etmeye devam. Ek bina istemiyoruz, bağımsız 
yargı istiyoruz, savunmaya saygı istiyoruz, eşitlik istiyoruz, adalet istiyoruz, hukuk devleti 
istiyoruz.”

Meslektaşımız Av. Serkan Karakaş’a Yönelik 
Kasti Saldırıyı Yapan Kişi Görevden Alınmalıdır

 10.04.2022 tarihinde Şırnak Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı meslektaşı-
mız Av. Serkan Karakaş’ a, arıza yapan aracını güvenli yere çekip kontrol etmeye indiği 
sırada, Şırnak Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir komiserin, aracıyla geri geri gelerek 
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kasıtlı şekilde çarptığını ve meslektaşımızın ağır şekilde yaralandığını öğrenmiş bulun-
maktayız. 

 Meslektaşımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

  Meslektaşımıza karşı gerçekleştirilen bu saldırı karşısında soruşturmanın titiz-
likle yürütülmesi için soruşturma makamlarını, saldırıyı gerçekleştirilen kişinin derhal 
görevden alınması için  ise idari makamları göreve çağırıyoruz.

Avukatlık Yasası’nda Yapılması Planlanan Değişikliklerle İlgili Temaslar

 Avukatlık Yasası’nda çoklu baro garabeti için yapılması planlanan değişikliklerle 
ilgili TBB’deki toplantıya ve ardından TBMM’de yapılan yasa tasarısı görüşmelerine Baro 
Başkanımız Av. Özkan Yücel katıldı.

Unutmayın. Sizden Öncekiler Gibi, Sizin de Avukata İhtiyacınız Olacak.

 Yol kenarında aracını tamir eden avukatın araçla ezilmesi, ters kelepçeye itiraz 
eden avukata kafa darbesi… Neredeyse her gün, adil yargılanmanın teminatı avukatlara 
karşı, faili kolluk görevlileri olan saldırı olayları yaşanmaktadır. Bugünkü saldırı haberi 
de Batman’dan geldi. 

 Devlet; avukatlara yönelik şiddeti engellemek bir yana, şiddeti uygulayan ajan-
larını koruyarak şiddete karşı cezasızlık kalkanı oluşturmakta, potansiyel şiddet faillerini 
cesaretlendirmektedir. 

 Bugün, avukatları işlerini yapmaması için tehdit eden, avukatlara saldıranlar yarın 
bir avukata ihtiyaç duyacaklarını unutmamalıdır.

 Meslektaşımıza saldıran kolluk memurunun derhal görevden uzaklaştırılarak 
hakkında gerekli adli ve idari soruşturmanın ivedilikle ve etkin şekilde yürütülmesini ta-
lep ediyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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İzmir Barosu CMK’ya İlişkin Tüm İşlemlerin Elektronik Ortamda Yapılması 
Israrını Sürdürüyor

 İzmir Barosu; Adalet Bakanlığı’na gönderdiği yazı ile zaman, emek, kağıt tasarrufu 
ve fiziksel mesafenin korunması açısından elzem olan CMK raporlarının incelenmesi ve 
ödemeye ilişkin işlemlerin tümünü elektronik ortamda gerçekleştirmeye olanak tanıyan 
otomasyon sisteminin uzun süredir kullanıma hazır olduğu ve derhal uygulamaya geçile-
bileceğini ifade etmiştir. 

 Konu ile ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan yazının 
24.08.2020 tarihinde “olur” için Bakanlığa gönderildiği anımsatılmış, yine yazıda “Başkan-
lığımızca da bakanlık yetkilileri ile sistemin devreye alınması hususunda defalarca 
görüşme yapılmış olmasına rağmen hala sonuç alınamamıştır.” denilmiştir.

 Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı verdiği yanıtta şu ifadeleri kullan-
mıştır:

 “30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 
ile uygulama takvimi süreci başlamış olan insan Haklan Eylem Planının Faaliyet 2.6.h. 
maddesinde ‘Zorunlu müdafi ücretleri arttırılacak ve bu ücretlerin gecikmeksizin öden-
mesi için evrakların dijital ortamda tamamlanması sağlanacaktır.’ hedefine yer verilm-
iştir. Bu doğrultuda Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 
Bakanlığımız birimleri olan Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
ve Başkanlığımız arasında yapılan çalışmalarda ödeme emri ve ekindeki evrakların elek-
tronik ortamda gönderilmesine ilişkin analiz çalışmalarına başlanmasına karar verilmiş 
ve bahsi geçen çalışmalar devam etmektedir.”

İzmir Adliyesi Sosyal Tesislerindeki Kafeteryanın Hizmete Başlaması 
Talep Edildi

 İzmir Barosu, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazdığı yazı ile Covid 19 tedbirleri 
kapsamında uzun süredir kapalı bulunan İzmir Adliyesi Sosyal Tesisleri’ndeki kafetery-
anın, adliye içerisinde avukat ve yurttaşlar için dinlenecek yeterli alan bulunmaması ned-
eniyle yeniden faaliyetine başlamasını ya da tekrar Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafın-
dan işletilmeye başlayana dek İzmir Barosu Başkanlığı’nca işletilmesi konusunda gerekli 
kolaylığın sağlanmasını talep etti. 

 İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen yanıtta, kafeteryanın önümüzdeki 
aylarda yeniden Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından işletilmesinin planlandığı ifade  
edilmiştir.

 Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.
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Avukatlık Asgari Ücret ve CMK Ücret Tarifelerinin Güncellenmesine İlişkin 
; Barolardan Ortak Açıklama

 Ülkemizde son dönemdeki olumsuz ekonomik gelişmeler, paranın alım gücünde-
ki azalma ve değişen piyasa koşulları nazara alındığında meslektaşlarımızın ekonomik 
durumlarının muhafaza edilmesi için 20 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile 25 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Öde-
melere İlişkin 2022 Yılı Tarifesi’nde hiç vakit kaybetmeksizin en az %45’lik yeni bir artış 
yapılması bir zorunluluktur.  Nitekim, TCMB verileri ve TCMB internet sitesinde bulunan 
“Enflasyon Hesaplayıcısı” aracı kullanıldığında, 2021 yılı Kasım Ayındaki 100 TL’nin 2022 
yılı Nisan ayı güncel karşılığı 149,59 TL olduğu görülmektedir. Bu durumda her iki tar-
ifedeki ücretlerin de meslektaşlarımızın emeklerini karşılamadığı ve mağduriyetlerine 
sebep olduğu açıktır. 

 Ayrıca, Asgari Ücret Tarifesi’nin üçüncü kısmında düzenlenen, “Konusu Para Olan 
Veya Para İle Ölçülebilen Yardımlarda Ödenecek Ücret” tablosu da mutlaka güncellen-
melidir. Nitekim hepimizin malumu olduğu üzere konusu para ile ölçülebilen davalarda, 
harca esas değer dava tarihine göre hesaplanmakta, fakat kararın kesinleşmesi ortalama 
4-5 yılı bulabilmektedir. Mevcut ekonomik işleyiş ve enflasyon oranları dikkate alındığın-
da avukatların zararının faizle karşılanamayacağı tartışmasızdır. Bu sebeple, Tablo’da da 
düzenleme yapılarak matrahların ve yüzdelerin de artırılması gerekmektedir.

 Bu kapsamda, T.C. Adalet Bakanlığı’nı konu ile ilgili ivedilikle bir 
çalışma başlatarak gerekli artışları uygulamaya davet ediyoruz.

 Türkiye Barolar Birliği Olarak Tüm Baro Başkanlarımız ve Delegelerimiz İle Birlik-
te Ortaya Koyduğumuz İradenin Arkasındayız

 Geçtiğimiz Nisan ayında Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Avukatlık Ka-
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 11 Haziran 2022 Cumartesi günü 
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor.

 Türkiye Barolar Birliği olarak, 4 Nisan 2022 tarihinde Mecliste grubu bulunan tüm 
partilere avukatların sosyo-ekonomik durumları ile avukat intiharlarının ve avukata dönük 
şiddetin araştırılması için Meclis araştırma komisyonu kurulması yönündeki teklifimiz 
iletilmiş, Avukatlar Günü’nde bu teklifimizi Meclis çatısı altında reddeden irade aynı gün 
mesleğin hiçbir sorununa çözüm içermediği gibi avukatlık stajını niteliksizleştiren ve iki 
numaralı barolara eşitlik unsuruna tamamen aykırı şekilde adli yardım bütçesinden daha 
fazla pay ayıran düzenlemeyi kamuoyu ile paylaşmıştır.

 Birliğimiz tarafından Avukatlık Kanunu’nun 110/1. maddesi uyarınca kanun 
taslağını görüşmek üzere Baro Başkanları toplantıya davet edilmiş; tasarıya ilişkin baro 
başkanlarımızın görüşleri alınmış, taslakta düzenleme getirilmesi düşünülen konularda 
alternatif öneriler tartışılmıştır. Bu kapsamda stajyer avukatların ekonomik sorunlarının 
çözümü ile staj eğitiminin niteliğinin artırılması ve adli yardım büroları aracılığıyla yurt-
taşların adalete erişiminin sağlanmasında bütçe yetersizliği nedeniyle meslektaşlarımı-
za ücretlerinin zamanında ödenememesi konularında önerilerimiz olgunlaştırılmıştır.
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 Baro Başkanları toplantısında yapılan değerlendirmeler görüş haline getiril-
erek, bizzat TBB Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ile katılan bazı baro başkanlarımızdan 
oluşturulan komisyon tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda net 
bir şekilde dile getirilmiş, getirilmesi düşünülen düzenlemenin staj eğitimine hiçbir katkı 
sunmayacağı gibi niteliğini de azaltacağı, ayrıca stajyer meslektaşlarımızın ekonomik so-
runlarına çözüm olmayacağı, yurttaşların adli yardım bürosu tercihinde ayrıştırılmasının 
yargı bağımsızlığına gölge düşüreceği yönündeki kaygılarımız ifade edilmiş, stajda devlet 
destekli ücret ödemesi ile adli yardım bütçelerinin artırılması önerilerimiz iletilmiştir.

 Açık, net, gerçekçi ve somut bir şekilde ortaya konan sakıncalara rağmen, tek-
lif Adalet Komisyonunda revize edilmeksizin kabul edilmiş; teklifin Genel Kurula indir-
ilmesine kadar geçen süreçte de çeşitli düzeylerde çok sayıda temas ve müzakerelerle 
yasanın getireceği büyük sorunlar açıklanmış, çözüm yöntemleri sunulmuştur. Her türlü 
yapıcı girişimimize rağmen bu müzakerelerden de bir sonuç alınamamış, 2 Haziran 2022 
Perşembe günü Genel Kurul gündemine getirilen teklif, 8 Haziran 2022 Çarşamba günü 
itibariyle yasalaşmış, 11 Haziran 2022 Cumartesi günü yürürlüğe girmiştir.

 Avukatlık mesleğinin sorunlarını başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere mu-
hataplarıyla müzakere ederek değil, çoklu baro uygulamasında da görüldüğü üzere ken-
di politik ajandaları ekseninde gündemleştiren anlayışın mesleğimizin asıl sorunlarını 
çözme iradesine sahip olmadığının farkındayız. Nitekim, henüz bir hafta önce Türkiye Ba-
rolar Birliği Yönetiminin, Baro Başkanlarının ve Genel Kurul Delegelerinin ortak imzasıy-
la yayınlanan deklarasyonda dile getirilen sorunlarımızın çözümüne dair en küçük bir 
katkı sunmayan, hâkim ve savcılık stajını üç yıl süren bir yardımcılık kurumu şeklinde 
düzenleme çalışması yapılırken avukatlık stajını içeriksizleştiren ve staj sürecini avu-
katlık mesleği dışında geçirmeye mahkûm kılan, çoklu baro düzenlemesiyle karşılaya-
madıkları beklentilerini adli yardım ödenekleriyle can suyu vermek suretiyle tatmin etme 
amacı taşıyan bu düzenleme, sorun çözme değil yalnızca yasa koyma kudretine sahip ik-
tidarın mesleğimize yaklaşımını açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

 Türkiye Barolar Birliği olarak tüm baro başkanlarımız ve delegelerimiz ile birlik-
te 4-5 Haziran 2022 tarihli birinci değerlendirme toplantısı sonuç bildirgemizde ortaya 
konulan “mesleğimizin sorunlarının çözümü, hukukun üstünlüğünün ve yargı bağımsı-
zlığının tesisi için somut adımların atılmaması halinde anayasal demokratik hakların 
sonuna kadar kullanılacağı” yönündeki iradenin arkasında aynı kararlılıkla durduğumuzu 
kamuoyunun bilgisine sunarız.
 
 Türkiye Barolar Birliği

Türkiye Barolar Birliği’nin Düzenlediği Yeni Asgari Ücret Tarifesi Derhal 
Uygulansın!

 20 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık As-
gari Ücret Tarifesi’nde belirlenmiş ücretler, ülkedeki ekonomik gelişmelerin gerekleriy-
le bağdaşmamaktadır. Gerek TBB gerekse Barolarımız tarafından Avukatlık Asgari Üc-
ret Tarifesi’nin güncellenmesi, CMK Ücret Tarifesinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine 
eşitlenmesi talebi defalarca Adalet Bakanlığına iletilmiştir. Bu taleplerin karşılanmasına 
yönelik en küçük bir adım bile atılmamıştır.
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 Türkiye Barolar Birliği, ortak çalışma taleplerinin Adalet Bakanlığınca kabul gör-
memesi üzerine 05.06.2022 tarih 2022-1257 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile “2022 Avu-
katlık Asgari Ücret Tarifesinin maktu ücretlere ilişkin kısmının T.C. Merkez Bankasından 
alınan Mayıs Ayı TÜFE yıllık değişim oranı olarak tespit edilen ‘%73.50’ oranında artırıla-
rak Adalet Bakanlığına üst yazı ekinde onay için gönderilmesine, üst yazıda tarifenin 2023 
tarifesi Resmi Gazete’de yayımlanana kadar geçerli olmak üzere hazırlandığının, yasa 
gereğince Ekim ayı sonuna kadar 2023 tarifesi hazırlığının yapılarak ayrıca gönderilece-
ğinin belirtilmesine” karar vermiştir.

 T.C. Merkez Bankasının Mayıs ayı TÜFE yıllık değişim oranı (%73,50) üzerinden 
maktu ücretlere artış yapılarak hazırlanan 2022 yılı Türkiye Barolar Birliği Avukatlık As-
gari Ücret Tarifesi 13 Haziran 2022 tarih 19387 sayılı yazı ile Adalet Bakanlığına gönde-
rilmiştir. Söz konusu tarife, 2023 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe gireceği tarihe kadar uygulanmak üzere hazırlanmıştır.

 Avukatlar için büyük bir aciliyet teşkil eden bu konu hakkında da, aradan geçen iki 
haftalık süre içerisinde bir adım atılmamış; Adalet Bakanlığı, neler yapılabileceği konu-
sunda Türkiye Barolar Birliğiyle bir diyalog geliştirme çabasına girmemiştir.

 Altını çizerek ifade ediyoruz; ülkede yaşanan iktisadi krizle birlikte avukatlık üc-
retleri tahammül edilemeyecek seviyelere inecek şekilde erimiştir. Bakanlığın süre-
ci sessizlikle geçiştirebileceği eşik aşılmıştır. 2023 tarifesi hazırlanana kadar, 2022’nin 
geri kalan kısmı için Türkiye Barolar Birliğinin hazırladığı yeni tarife derhal uygulamaya 
konmalıdır. Aksi halde, yurttaşların adalete erişim ve savunma hakkı sınırına hassasiyet 
gösterilerek kurucu unsuru olduğumuz yargı faaliyeti kapsamında hizmet sunma olanak-
larımızın ortadan kalkacağını kamuoyuna ilanen duyururuz.

 Saygılarımızla.

Keşif Araçlarına Taraf Ve/Veya Vekillerinin Alınmaması 
Uygulaması Hakkında

 Bazı Mahkemelerce keşif araçlarına taraf ve/veya vekillerinin alınmadığı yönünde 
gelen yakınmalar üzerine yapılan yazışma sonucunda İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahke-
mesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2022/1829 Muh. Sayılı yazısı ile “29.11.2021 tarih ve 
2021/5670 Muh. Sayılı yazı ile konu ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması konusunda İzmir 
Merkez ve Mülhahat Mahkemelerine bildirimde bulunulduğunu” bildirmiştir. 

 Sorun ile ilgili ayrıca Hakimler Ve Savcılar Kurulu’ na da yazı yazılmıştır. 

 Keşif araçlarına taraf ve/veya vekillerinin alınmaması konusunda sorun yaşan-
ması halinde durumun Baro Başkanlığımıza bildirilmesini, ilgililer hakkında gerekli 
şikayetlerin yapılacağını meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

Avukatlık ve Barolar Hakkındaki Çalışmalar



İzmir Barosu Çalışma Raporu / 2021 - 2022

118



119

AAÜT ve CMK Ücret Tarifesinin Arttırılması Amacıyla Adalet Bakanlığı’nda 
Görüşme Gerçekleştirilmiştir

 AAÜT ve CMK Ücret Tarifesinin arttırılması amacıyla Adalet Bakanlığı’ndan alınan 
randevu üzerine, 05 Temmuz 2022 tarihinde, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç 
Sağkan, TBB Yönetim Kurulu üyeleri, Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel ve birçok baro 
başkanının katılımı ile bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile bir görüşme yapılmıştır.
 
 Görüşmede, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar altında, emeğimizin karşılığı 
olmayan Avukatlık Asgari Ücret ve CMK Tarifelerinin güncellenmesi talebi ve avukatların 
yaşadığı ekonomik sorunlar ile çözüm önerileri iletilmiştir.

TBB Yönetimi ve Baro Başkanlarından Adalet Bakanı’na Ziyaret

 Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Başkan Yardımcısı Av. 
Sibel Suiçmez, Genel Sekreter Av. Veli Küçük, Sayman Av. Gökhan Bozkurt ve Baro Baş-
kanlarından oluşan bir heyet, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı makamında ziyaret etti. 

 Ziyaretin ana gündem maddelerini, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin güncellen-
mesi, CMK Ücret Tarifesi’nin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile eşitlenmesi ve birikmiş 
adli yardım ücretlerinin ve beraat vekalet ücretlerinin ödenmesi konuları oluşturdu. Sağ-
kan başkanlığındaki TBB heyeti, tarifenin yürürlüğe girdiği Kasım 2021’den sonra ortaya 
çıkan mali tablo ve enflasyon artışının avukatların mesleklerini yapmalarının önünde en-
gel oluşturacak boyuta ulaştığına dikkat çekti. Bu çerçevede, yürürlükteki Türkiye Baro-
lar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin avukatların uğradıkları kayıpları giderecek 
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şekilde yeniden düzenlemesinin gerekliliğine vurgu yapıldı. Ayrıca, daha önceki görüş-
melerde de dile getirildiği üzere, CMK Ücret Tarifesinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile 
eşitlenmesi zorunluluğu dile getirildi. 

ORTAK ÇALIŞMA YAPILMASI VE TARİFELERİN YENİ ADLİ YILLA BİRLİKTE YÜRÜRLÜĞE 
GİRMESİ KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARILDI 

 Görüşmede Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Bakanlık bürokratları ile TBB Heyeti 
arasında; Adli Tatil sürecinde ortak çalışma yapılarak 2023 yılı Avukatlık Asgari Ücret Ta-
rifesi’ nin ve CMK Tarifesi’ nin Eylül 2022 başında yürürlüğe girecek şekilde hazırlanması 
ve 2023 tarifelerinin bu şekilde öne alınarak erken uygulanması konusunda mutabakata 
varıldı. Bu çerçevede, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ nin avukatların bugüne kadar enf-
lasyon karşısında yaşadıkları kayıpları telafi edecek şekilde, CMK Ücret Tarifesinin’ de 
mesleğin onuruyla bağdaşacak şekilde belirlenmesi konusunda görüş birliğine varıldı. 
Hazırlanacak tarifelerin aynı zamanda 2023 yılında gerçekleşmesi beklenen mali tabloyu 
da dikkate alması gerektiği hususu vurgulandı. 

EGM GENELGESİNE İLİŞKİN MEVZUAT ÇALIŞMASI YAPILACAK 

 Öte yandan, kolluk tarafından düzenlenen ifade tutanağında müdafi beyanına yer 
verilmemesi yönünde hukuka aykırı talimat içeren Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ge-
nelgesi konusunda, şüphelinin ifadesinin alınması işlemlerinin adli kolluğun, dolayısıy-
la Cumhuriyet başsavcılıklarının yetki ve görev alanında olduğu belirtilerek, bu hususta 
Adalet Bakanlığı tarafından mevzuat çalışması başlatıldığı dile getirdi. 

AVUKATLARIN ÇALIŞMA ALANLARIN GENİŞLETİLMESİ ELE ALINDI 

 Görüşmede ayrıca, avukatların giderek artan sosyo-ekonomik sorunlarının çözü-
mü ile ilgili olarak, çalışma alanlarının genişletilmesi, bu kapsamda gayrimenkul satış 
işlemlerinde avukat bulundurulması zorunluğu getirilmesi, bazı davaların avukatla taki-
binin zorunluluğu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) veri koruma görevlilerinin 
hukukçu olması gibi konular da ele alındı.

 CMK ve adli yardım hizmetlerinden KDV alınmamasının yanı sıra, diğer avukatlık 
hizmetlerinde KDV indiriminin sağlanması konularında Adalet Bakanlığının Maliye Ba-
kanlığı ile çalışma gerçekleştireceği bilgisi edinildi. 

 Hukuk sigortasıyla ilgili çalışmaların yürütülmesi yönünde görüş birliğinin sağlan-
dığı toplantıda TBB heyeti tarafından ayrıca gündeme getirilen konular şunlar oldu: 

- 1 yıllık genç girişimci prim muafiyetinin 3 yıla çıkartılması,

- Avukatların emeklilik sorunlarının çözümü için ortak çalışma grubu oluşturulması,

- KVKK’ya avukatlık meslek faaliyetlerine ilişkin istisna hükmü getirilmesi,

- Adliye yönetiminde baroların da komisyonda yer alması,

- Hukuk fakültelerine girişte aranılan başarı sıralaması şartının önce 75 Bine, akabinde 
50 Bine yükseltilmesi.
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 Heyette; TBB Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte Adana Barosu Başkanı Av. Semih 
Gökayaz, Aksaray Barosu Başkanı Av. Ferit Köse, Amasya Barosu Başkanı Av. Bahadır 
Tekeş, Ankara Barosu Başkanı Av. Mehmet Eren Turan, Ankara 2 Nolu Baro Başkanı Av. 
Eyüphan Korkmaz, Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay, Bursa Barosu Başkanı 
Av. Metin Öztosun, Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Denizli Barosu Başkanı Av. 
Adnan Demirdöğer, Gaziantep Barosu Başkanı Av. İskender Kahraman, Giresun Barosu 
Başkanı Av. Soner Karademir, İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, Kahramanmaraş 
Barosu Başkanı Av. Muhammed Burak Gül, Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür Demir, 
Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat Apaydın, Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin 
Candemir, Malatya Barosu Başkanı Av. Onur Demez, Manisa Barosu Başkanı Av. Ümit 
Rona, Mersin Barosu Başkanı Av. Gazi Özdemir, Niğde Barosu Başkanı Av. Emin Alper 
Öztürk, Sakarya Barosu Başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız, Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar 
Gürsel Yıldıran, Sivas Barosu Başkanı Av. Fatih Sevim, Tokat Barosu Başkanı Av. Melih 
Yardımcı, Zonguldak Barosu Başkanı Av. Türker Kapkaç yer aldı.
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Savunma, Savunmayı Savunuyor. 
7 ve 8 Temmuz’da 

DURUŞMALARA GİRMİYORUZ!

 İzmir Barosu Yönetim Kurulu, İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız Av. Servet Ba-
kırtaş’ın silahlı saldırıda yaşamını yitirmesi üzerine yapmış olduğu acil toplantı sonucun-
da;
 
 “Avukatlara yönelik önlen(e)meyen şiddet ve saldırılar karşısında, yetkilileri uyar-
mak ve acil önlem için göreve çağırmak üzere tüm meslektaşlarımıza 7 ve 8 Temmuz 
tarihlerinde DURUŞMALARA GİRMEME çağrısı yapılmasına” karar vermiştir.
 
 Tutuklu işler dışında CMK müdafilerine Yönetim Kurulumuzun kararını gerekçe 
göstererek; özel vekil ve müdafilere de Yönetim Kurulumuzun kararına uyarak duruşma-
lara girmemeleri yönünde çağrıda bulunuyoruz.
  
 Bir Yanda Ekonomik Şiddet, Öbür Yanda Ölüm; YETER ARTIK!

Bir Yanda Ekonomik Şiddet, Öbür Yanda Ölüm; Yeter Artık!

 İzmir Barosu üyesi avukatlar “Bir yanda ekonomik şiddet, öbür yanda ölüm; yeter 
artık!” demek üzere İzmir Adliyesi önünde toplanarak, İzmir Adliyesi Ek Binasına cübbe-
leri ile yürüdüler.

 Bizi Ekonomik Şiddetle Ölüm Arasına Hapsetmek İstiyorlar 

 İzmir Adliyesi önünde bir açıklama yapan Baro Başkanı Av. Özkan Yücel, “Bu basın 
açıklamasını; avukatlara yönelik ekonomik şiddeti eleştirmek, asgari ücret tarifesinde-
ki %25 artışa mahkum edilen meslektaşlarımızın sesini duyurabilmek için planlamıştık. 
Çağrıyı yaptığımız esnada, İstanbul Barosuna mensup bir meslektaşımızın mesleki faali-
yeti sebebiyle uğradığı saldırı sonucunda katledildiğini öğrendik .” dedi. Yıllardır avukata 
yönelik şiddetin durdurulması, avukatların ötekileştirilmesinin önüne geçilebilmesi için 
önlemler alınması gerektiğini söylediklerini ve yetkilileri göreve çağırdıkladıklarını ifade 
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eden Av. Yücel “Ama yaşadığımız şey, yine üvey evlat muamelesi ve sayısız sıkıntılar. Bizi 
ekonomik şiddetle  ölüm arasına hapsetmeye çalışıyorlar.  O alana sığmayacağız, emin 
olabilirsiniz. O alanı yıkıp geçeceğiz, emin olabilirsiniz. Çünkü biz, kararlıyız.” dedi.

 Haklarımızı Almak İçin Mücadele Etme Kararlılığından Bir Adım Geriye Düşmeye-
ceğiz

 Avukatların gencinden yaşlısına ekonomik krizle boğuştuğunu ifade eden Av. Öz-
kan Yücel, Adalet Bakanlığında yapmış oldukları görüşmede, 1 Eylül’de taleplerine uygun 
yeni bir tarifenin yayımlanacağının dile getirildiğini söyleyerek “Bugün toplanmamızın 
asıl amacı buydu. Taleplerimizin arkasındayız, daha azını kabul etmeyeceğiz, daha azını 
vermeye kalkarsanız, avukatı yine yok sayarsanız, avukatı ötekileştirirseniz, kimliksiz-
leştirirseniz; biz her türlü demokratik hakkımızı kullanmaya hazırız demek için bugün 
burada bir araya gelecektik. Bu kararlılığımız devam ediyor. Üzerine bir acıyla beraber. 
Başımız sağ olmuyor artık. Yaptığımız her işte; düşmanlaştırılan, ötekileştirilen, avu-
katlar oluyor. Oysa avukat, yurttaşın hak arama mücadelesinin temsilcisi, oysa avukat 
adaletin yerine gelmesinin garantisi. Bunu iktidar mensuplarına bir türlü anlatamadık. 
Anlamaya niyetleri de yok gibi görünüyor. Ama şunu bilsinler, seksen bir baro ortaklaşa 
hep birlikte haklarımızı almak için mücadele etme kararlılığından bir adım geriye düşme-
yeceğiz.” ifadelerini kullandı. 

 Avukatlar İzmir Barosu’nun Çağrısıyla İki Gün Duruşmalara Girmeyecek

 Yapılan açıklamanın hem ekonomik şiddete karşı, hem de fiziksel şiddete karşı 
iktidara avukatların bir uyarısı olduğunu söyleyen Yücel, “Bir meslektaşımızı kaybettik. 
Önlem alınmazsa kaybetmeye devam edeceğiz. O yüzden buradan yetkililere bir kez daha 
sesleniyoruz. Avukata yönelik şiddeti engellemek için gereken her türlü tedbiri iktidar 
olarak almak zorundasınız. Aksi takdirde biz CMK’ları kapatmak, adliyeleri terk etmek, 
yargılama faaliyetini işlevsiz kılmak için üretimden gelen gücümüzü kullanmak konusun-
da kararlıyız; bunu herkes böyle bilsin” dedi. 

 Konuşmanın ardından avukatlar şiddete, ölümlere karşı tepkilerini göstermek, 
konuya dikkat çekmek ve tedbir alınmasını istemek üzere “Susmuyoruz, korkmuyoruz, 
itaat etmiyoruz” sloganları ile İzmir Adliyesi Ek Binasına kadar yürüdüler.

 İzmir Barosu’nun çağrısı ile çok sayıda avukat bugün duruşmalara girmedi. Eylem 
yarın da devam edecek.

Avukatlık ve Barolar Hakkındaki Çalışmalar
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 Meslektaşımız İstanbul Barosu üyesi Servet Bakırtaş’ın katledilmesi üzerine 
yönetim kurulumuzca alınan karara uyarak verilen mazeretleri kabul edenleri de, 
etmeyenleri de tarih önünde baro siciline not ettik.
 
 Bir meslektaşımızın katli üzerine verilen en insani tepkiyi yok sayan, baro 
yönetim kurulunun kararına uyan avukatların ve onların savunduğu müvekkillerinin 
mağduriyetine yol açan yargı anlayışını da bu anlayışla hareket eden yargıçları da 
unutmayacağız.
 
 Kaybımız karşısında bir taziyeyi çok görenlerin, karşılıklı nezaket ve saygıyı 
unutanların, bu yaklaşımlarının avukatlığa kabulde dikkate alınacağından kimsenin 
kuşkusu olmasın.
 
 Çağrımıza uyarak verdikleri mazeretleri kabul edilmeyen meslektaşlarımızın 
duruşma tutanağını baromuzca yapılacak şikayet ve başvurularda kullanılmak üzere 
durusma@izmirbarosu.org.tr adresine bildirmelerini rica ederiz.
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CMK Ücretlerinde Gerçek İyileştirme İstiyoruz T.C. ADALET BAKANLIĞINA
 
 CMK ücretlerinde gerçek İyileştirme İstiyoruz
 
 Bugün, TBB ile Adalet Bakanlığı arasında CMK Ücret Tarifesinin belirlenmesine 
yönelik bir görüşme gerçekleştirilecektir. 
 
 Görüşme esnasında TBB tarafından dile getirilen iyileştirme 06.07.2022 tarihli 
açıklamada ifade edildiği üzere tüm baroların ortak talebi ve kararlılığının yansımasıdır. 
 
 Ceza yargılamasında avukatın varlığı işkence ve kötü muameleyle ve hukuka ay-
kırılıklarla mücadelenin bir parçası, hak arama özgürlüğünün garantisi, adil yargılanma 
hakkının olmazsa olmazıdır.
 
 Adil bir yargılamanın ancak savunmanın katılımıyla var olabileceğini kabul eden 
hukuk devleti; ücret tekeli nedeniyle, yargının kurucu unsuru savunma için CMK görev-
lendirmelerini mevcut ücret politikalarıyla dayatmaktan ve bir angaryaya dönüştürmek-
ten vazgeçmelidir.
 
 Öncelikle ve önemle saptamak gerekir ki; CMK hizmetleri için AAÜT dışında bir 
belirleme kabul edilemez.
 
 AAÜT’nin onda birine denk gelen CMK ücretleri, her biri en az 3 yıl süren bir dava-
nın ücreti olarak avukatlara reva görülemez. 
  
 Biz İzmir Barosu avukatları olarak bir kez daha yineliyoruz; Barolarımızın ortak 
kararına uygun TBB taleplerinin arkasındayız.
 
 Bu nedenle, yapılacak değerlendirmelerde görüşlerimizin dikkate alınmasını bek-
liyoruz.
 
 Bilinsin ki bu uyarı, sonrasındaki eylemliliğin habercisidir. Hak ettiğimiz ücretler 
belirleninceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. 
 
 Bizi duyun, sesimize ve taleplerimize kulak verin.

Avukatlık ve Barolar Hakkındaki Çalışmalar
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* Stajın devamlılığı her stajyer açısından zorunludur. 
  
* Staj ancak mesai saatleri içinde yapılabilir.
  
* Kamuda veya özel sektörde sigortalı olarak çalışan kişilerin çalışma saatleri, stajın de-
vamlılığına engel olmayacak ve 08.30 - 17.30 saatleri arasında staj yapmalarını temin 
edecek şekilde kurumca düzenlenmesi gerekir.
  
* İşin, staj süresinin SÜREKLİLİĞİNE ve mesai saatleri arasında FİİLEN yapılmasına engel 
olmaması gerekir.
  
* Kanun değişikliği yalnızca çalışma saatleri vardiya, nöbet vb. biçimlerde olup kamudaki 
çalışmasını staj süresi dışındaki zamanlarda tamamlayabilecek kişileri kapsamaktadır.
  
* Mesai saatlerini 08.30 - 17.30 aralığı dışında düzenleme olanağı bulunmayan  kurumlar-
da/özel sektörde çalışan kişilerin staj yapmaları kanundaki değişikliğe rağmen mümkün 
değildir.
 
* Yönetmelikte yer alan “yarı zamanlı, dönüşümlü, uzaktan veya esnek çalışma”  yön-
temleri; esasen kamu çalışanlarına değil, İş Kanununa tabi olarak sigortalı çalışanlara 
uygulanabilir.
  
Yukarıdaki ölçütleri taşımayan avukatlık stajı  başvuruları İzmir Barosu’nca kabul edil-
memektedir.
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Sözleşmeli Avukat Bulundurmayan Şirketler ve Koopratifler 
Hakkında Yapılacak Şikayete İlişkin Önemli Duyuru 

 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/3 maddesi; “ Türk Ticaret Kanununun 332 nci 
maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi 
bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri söz-
leşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. ...” hükmü doğrultusunda sözleşmeli avuka-
tı bulunmayan kapsam dahilindeki anonim şirket ve kooperatifler hakkında suç duyuru-
sunda bulunulacaktır. 
 
 Avukatı bulunmayan anonim şirket ve kooperatiflerin tespiti amacıyla; Avukatlık 
Kanunu Yönetmeliği’nin 73/A maddesi uyarınca Avukatlık Kanunu 35/3. maddesi çerçeve-
sinde sözleşmeli olarak çalıştığınız kapsam dahilindeki anonim şirket ve kooperatiflerin 
05 Eylül 2022 tarihine kadar; 2022 yılına ait ücret sözleşmeniz (önceki yıllarda yapılmış 
olup devam etmekte olan sözleşmeler dahil), ücretinizin ödendiğine ilişkin dekontlar ve 
kesmiş olduğunuz serbest meslek makbuzları ile birlikte sirketbildirimi@izmirbarosu.
org.tr adresi üzerinden Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. 
 
 Talep edilen evrakın bu tarihe kadar Baro Başkanlığımıza sunulmaması halinde 
söz konusu anonim şirket ve kooperatifler açısından 1136 sayılı Avukatlık Kanunu madde 
35/3 hükmü gereğince idari para cezası uygulanması istemiyle Cumhuriyet Başsavcılığı-
na suç duyurusunda bulunulacaktır. Bilginize sunulur.
 
 Saygılarımızla.

Herkes Sussa, Biz Susmayacağız. Ne Yurttaşın Sesinin Kısılmasına İzin 
Vereceğiz, Ne de Bizi Yok Saymanıza...

Yeni bir adli yıla başlıyoruz; ne yazık ki gittikçe artan sorunlarla.  
Bu adli yılı da bölünmüş adliyeler arasında mekik dokuyup 

Duruşma salonları kapısında bekleyerek 
Her geçen gün yeni bir dava türü arabuluculuk ya da uzlaştırmaya  

devredilirken, yargının adliyelerden hızla uzaklaşmasına tanıklık ederek,  
Ekonomik şiddetle fiziksel şiddet arasına sıkıştırılarak, ötekileştirilerek,  

Saldırıya uğrayarak, öldürülerek,  
Dört ayaklı minare dibinde katledilip aradan geçen onca yılda hala katilimizi aramaya devam 

ederek mi geçireceğiz! 
Yaşadığımız sorunların sebebi değiliz.  

Ne bağımlı yargıyı yaratan, ne yargıç savcı seçiminde adalet, liyakat ve vicdanı terk ederek mağ-
duriyetler yaratanız.  

Yargıyı siyasallaştırarak hukuk cinayetleri işlenmesine biz yol açmıyoruz.  
Her yıl 93 hukuk fakültesinde aldıkları yetersiz eğitimle hukuk camiasına dahil olan, ancak da-
ralan iş alanları ve ekonomik koşullar nedeniyle derin yoksulluğa, karamsarlığa, umutsuzluğa 

itilen genç meslektaşlarımızın vebali de bize ait değil,   
Yıllardır süren taleplerimize gözlerini kapatıp kulaklarını tıkayarak;  görmezden, duymazdan gelen de 

yoksulluk ücretlerini, senelerce süren davaların yükünü omuzlarımıza bırakan da biz değiliz. 
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Bizler, 
Yargının kurucu unsuru, bağımsız savunmanın temsilcileri, 

Adliyelerin ev sahipleri, yurttaşın adalet arayışının son noktası,  
Sesi olmayanın sesi, sözü olmayanın sözü,  

Adil yargılamanın olmazsa olmazı,  
Hukuk devletinde mihenk taşı,  

Bağımsız yargıda güvence olan avukatlarız.  
 

Biz bütün baskılara, tehditlere, gözdağlarına, yargılama senaryolarına rağmen susmayanlar, güce biat 
etmeyenler, vazgeçmeyenler, özgürlükler için bedel ödeyenleriz.  

 
Artık sabretmeye tahammülümüz kalmadı.  

Bu adli yılda da yaşadıklarımız aynı olsun istemiyoruz. 
Hukuk cinayetleri işlenmesin,  

Avukata yönelik ekonomik ve fiziksel şiddet son bulsun,  
Yıllardır yok sayılan taleplerimiz görülerek tedbirler alınsın istiyoruz. 

 
Kararlıyız,  

Mesleğimizin özünün, yeminimizin, tarihsel sorumluluğumuzun farkındayız.  
81 baro ortak irade ve kararlılıkla bir kez daha söylüyoruz:  

Avukatların koşulları iyileştirilmedikçe, saldırılara karşı etkili önlemler alınmadıkça, CMK ücretleri 
mesleğin onuruna uygun bir seviyeye çekilmedikçe, hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz.  

Herkes sussa, biz susmayacağız.  
Ne yurttaşın sesinin kısılmasına izin vereceğiz,  

Ne de bizi yok saymanıza...

Kayıp Savcılar Bulundu! İzmir Barosu Başkan ve Yönetimi 
Ağır Ceza Mahkemesinde Yargılanacak! 

 Diyanet İşleri Başkanı tarafından 24.04.2020 tarihinde yapılan ayrımcı ve hedef gösterici 
konuşmaya karşı baromuzca  ayrımcılık yasağını anımsatarak yapılan açıklama nedeniyle 2020 
yılında görev yapan yönetim kurulunun yargılanması isteniyor.  
 
 Soruşturma merciinin; suç işlendiğini gösteren delil yok, o nedenle kovuşturma gerek-
mez diyerek gönderdiği evrak, bakanlığın kovuşturma izni vermesi üzerine iddianameye dö-
nüştü.
  
 İddianamede Baro başkanımız Av. Özkan Yücel ve on yönetim kurulu üyemizin “dini de-
ğerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla Türk Ceza Kanunu’nun 216/3 maddesi uyarınca  ce-
zalandırılmaları istenmiştir. Şimdi Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi, son soruşturma açılıp 
açılmayacağına karar verecek.
  
 Bir devlet görevlisi şahsın, yurttaşların bir kesimini hedef gösterici, şiddeti meşrulaş-
tırıcı, ayrımcılığı doğallaştırıcı söylemi açıkça dile getirmekten çekinmediği yerde, baroların 
savunmasız kalan yurttaşların haklarını korunmak için öne çıkması, kanundan kaynaklanan 
görevleridir. 
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  Baromuzun bugün yargılama konusu yapılmak istenen açıklaması, tam da bu amaçla 
hazırlanmış bir metindir ve hiçbir şekilde bir suç unsuru taşımamaktadır. 
  
 Biliyoruz ki yurttaşlarımız haftalardır yürütmenin her basamağından insanların karıştığı 
rüşvet ve yolsuzluk iddialarına karşı sessiz kalan savcılar nerede diye haykırıyorlar. 
 
 Mazisi 114 yıl geriye giden İzmir Barosu olarak açıklıyoruz, kayıp savcılar bulunmuştur. 
 
 Çevre katliamlarında, kadın cinayetlerinde, çocuk istismarlarında, rüşvet ve yolsuzluk 
iddialarında ortadan kaybolan savcılar, bugün adlarının başındaki “cumhuriyet” sıfatının ma-
nasını unutmuş, öğretmenlerin, sendikacıların, akademisyenlerin, öğrencilerin, sanatçıların ve 
şimdi de İzmir Barosu yönetiminin peşine düşmüştür.
 
 Bütünüyle siyasallaşmış, talimatsız iş göremez hale gelmiş yargıyı yeniden inşa edecek, 
Cumhuriyetin liyakatli savcılarını ve yargıçlarını yetiştirecek güç, ülkemiz hukukçularında mev-
cuttur.
  
 Geldiğimiz bu noktada yargının bağımsız kalmış tek unsuru olan savunmanın temsilci-
leri sıfatıyla bir kez daha yüksek sesle ifade ediyoruz: Bedeli ne olursa olsun, yurttaşlarımızın 
haklarını, demokratik ve laik Cumhuriyeti korumaya devam edeceğiz.
 
 Bize parmak sallamayın. Korkutamazsınız!

Barolardan CMK Ücretleri İçin Eylem Takvimi

CMK Tarifesi Hakkaniyete Uygun Hâle Getirilmelidir
 
 Ceza yargılamasında avukatın varlığı; hak arama özgürlüğünün garantisi, adil yar-
gılanma hakkının olmazsa olmazı, işkence ve kötü muameleyle ve hukuka aykırılıklarla 
mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır. 
 
 Adil bir yargılamanın ancak savunmanın katılımıyla var olabileceğini kabul eden 
hukuk devletlerinde, avukata erişim imkanı olmayan yurttaşlara savunma haklarının ka-
musal olarak sağlanması gerekir. Bununla birlikte ülkemizde, zorunlu müdafilik hizmeti 
karşılığı ödenen ücretlerin, bugüne kadar bu hizmeti büyük bir özveri ve onurla yerine 
getiren avukatlar için mevcut ekonomik koşullar altında tahammül edilemez hâle geldiği 
açıktır.  
 
 Mevcut CMK Tarifesi’ne göre, en az üç yıl süren bir ceza davasında zorunlu müda-
filik hizmeti veren avukata yalnızca 754 TL ödenmektedir. Söz konusu CMK Tarifesi’ndeki 
ücretler, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin (AAÜT) on sekizde 
birine denk gelmekte, bu nedenle aynı işi yapan meslektaşlarımız arasında derin bir eşit-
sizlik ortaya çıkmaktadır. Barolar olarak, öteden beri talebimiz, CMK Tarifesi’nin AAÜT 
ile eşitlenmesi ve CMK ücretlerinden kesilen KDV’nin %1’e indirilmesidir. 
 
 Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı arasında yeni dönem CMK Ücret Ta-
rifesi’nin belirlenmesine yönelik görüşmelerin sürdürülmekte olduğunu biliyor, bu gö-
rüşmeleri önemsiyoruz. Avukatlık mesleğinin onuruyla bağdaşan, meslektaşlarımızın 
emeklerine karşılık gelen ve adil yargılanma hakkına erişimi sağlayan hakkaniyete uygun 
bir artışın bu görüşmeler sonucunda ortaya çıkmasını bekliyoruz. 
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 Şu aşamada, Barolarla aynı hassasiyeti gözeten Türkiye Barolar Birliğinden bek-
lentimiz, AAÜT’de olduğu gibi CMK Tarifesi görüşmelerinde de meslektaşlarımızın ta-
lepleri doğrultusunda bir sonuç elde etmek üzere konunun tüm muhataplarıyla etkin bir 
müzakere süreci yürütmesidir. 
 
 Ancak son oluşan ekonomik koşullarda, varlık mücadelesi veren avukatlar için 
mevcut CMK Tarifesi’yle zorunlu müdafilik hizmetlerinin yerine getirilmesi mümkün ol-
madığından, aşağıda imzası bulunan 81 ilin baro başkanları olarak, verilen hizmetin kar-
şılığı, hakkaniyete uygun bir artış sağlanıncaya kadar: 
 
 1-) 13 Eylül 2022 Salı günü tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin yavaşlatıl-
ması,
  
 2-) 20 Eylül 2022 Salı günü tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin bir gün sü-
reyle durdurulması, (şiddet ve istismar mağduru kadın ve çocuklar için gelen talepler 
hariç) 
 
 3-) 27 Eylül 2022 Salı gününden itibaren tüm illerimizde CMK görevlendirmeleri-
nin üç gün süreyle durdurulması (şiddet ve istismar mağduru kadın ve çocuklar için gelen 
talepler hariç)
  
 4-) Hâlâ bir sonuç alınamaması halinde, tüm illerimizde CMK görevlendirmele-
rinin süresiz olarak durdurulması konusundaki kararlılığımızı bir kez daha kamuoyuyla 
paylaşıyoruz.
  
 Saygılarımızla.

Hakim Savcı Mülakatlarında Yaşanan Adaletsizlik ve CMK’deki Yoksulluk 
Ücretlerine Dair Basın Açıklaması Yapıldı

 İzmir Barosu tarafından yeni adli yıl açılışında “Hakim Savcı Mülakat-
larında Yaşanan Adaletsizlik ve CMK’deki Yoksulluk Ücretlerine Dair” basın 
açıklaması gerçekleştirildi. 

 İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, Bayraklı Adliyesi C Blok girişin-
de yapılan açıklamada şunları söyledi:
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 Yargıda Tek Tipleştirme Yaratıyorlar 

 Yazılı sınavı, yani yeterlilik sınavını birinci, ikinci, üçüncü, beşinci sıra-
da kazanmış olanları; mülakat adını verdikleri kıyma makinasının içine atıp 
kendi anlayışlarına, yaşam tarzlarına, düşünce biçimlerine uymayanları ele-
mek suretiyle, yargıda tek tipleştirme yaratıyorlar.

 Uzun zamandır yaşanıyor bunlar ama yakın zamanda sosyal medyada 
yapılan birtakım paylaşımlar, olanları herkes tarafından biraz daha görünür 
kıldı.

 Biz nicedir, yapılanlara karşı sözümüzü söylüyoruz.  Bugünkü açıkla-
mamız, mülakat adı altında gerçekleştirdikleri yandaşlaştırma operasyonu 
ile yargıyı bağımlı hale getirmeye çalışan iktidar anlayışına bir karşı duruş.

 Şimdi sormak gerekmez mi? Yazılı sınav yapıyorsunuz. Bir baraj ko-
yuyorsunuz. Doksanın üzerinde puan almış, ilk derecelerde yer alan kişile-
ri mülakatlarda elemek için gerekçeniz ne? Ne yapmış olabilir bu insanlar 
elenmek için? Gençlerimizin hayallerini, geleceklerini, umutlarını ve emek-
lerini çalmaya utanmıyor musunuz? Bu soruların sorulması gerekiyor. Yal-
nız barolar tarafından değil, yalnız avukatlar ya da yalnız mağdur olanlar 
için değil; yurttaşlar tarafından da sorulması gerekiyor. Çünkü liyakatin terk 
edildiği yandaşlaşmış bir yargı mekanizması Türkiye için en büyük felaket-
lerden biridir. Bugün yaşadığımız yozlaşmanın, yargıya karşı güvenin yerler-
de sürünüyor olmasının en önemli sebeplerinden birisi budur. 

 Mülakatlardaki Kamera Kayıtlarını Ortadan Kaldırdılar 

 Yaptıkları şeyi gözlerden kaçırmak için önce mülakatlar esnasındaki 
kamera kayıtlarını ortadan kaldırdılar. Korkunuz ne peki? Ne sorduğunuzun 
bilinmesini istemiyor musunuz? Verilen yanıtların bilinmesini istemiyor mu-
sunuz? Yargı karşısında bu sürece katılan insanların kendilerini savunabil-
melerini istemiyor musunuz? 

 Elbette istemiyorlar. Onlar yalnızca kendilerine biat eden, yalnızca ha-
mili kart yakınımdır diye gelenleri hakim-savcı yapıp yargıdaki bağımlılık sü-
recini sürdürmek kararlılığı ile hareket ediyorlar. 

 Bu günlerin de sonu gelecek. Çünkü güç zehirlenmesi ile hareket ettik-
leri şimdilerde, bunun sona ereceğine ilişkin işaretler de az değil. Avukatlar 
Türkiye’nin dört bir tarafında bu uygulamalara karşı çıkıyor. Yurttaşlar sos-
yal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla bu uygulamalara karşı çıkıyor. 
Basın mensupları yazıyor bütün bu yaşananları. Bir çete reisi iktidar içindeki 
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yozlaşmanın, iktidar ile çeteler arasındaki ilişkinin ne menem  şey olduğunu, 
bunun nerelere kadar uzandığını deşifre eden açıklamalar yapıyor.

 Şimdi bağımsız, yandaşlaşmamış bir yargı olsaydı eğer; bütün bu iddi-
alar karşısında harekete geçmeleri ve soruşturma için gereğini yapmış ol-
maları kaçınılmazdı. 

 Düşük CMK Ücretleri Anayasadaki Angarya Yasağına Aykırı

 Bir başka şey daha var. Avukatlar açısından yakıcı bir sorun. CMK gö-
revlerinde ödenen ücretler. Avukatların yoksulluk ücretlerine mahkum edil-
meye çalışılması. Bilmeyenler için söyleyelim. Bu ücretlerin belirlenmesi 
görevi Adalet Bakanlığına ait. Adalet Bakanlığı her yıl Barolar Birliğinden 
görüş istiyor. Barolar Birliği, barolardan görüş istiyor ve biz görüşümüzü 
bildiriyoruz. Asgari ücret tarifesine eşitleyin bunu diyoruz. Çünkü aynı işe 
emek veren avukatların birinin hak ettiği değer on, diğerininki iki olamaz. 
Bunu eşitlemek zorundasınız. Bu amaçla defalarca girişimde bulunduk. Yaz-
dık, çizdik, Bakanlıkla yapılan toplantılarda bu hususları açıkça dile getirdik. 
Özellikle CMK görevi alan genç meslektaşlarımızın ne kadar büyük mağdu-
riyet yaşadığını herkese anlatmaya çalıştık. Dört yıl, beş yıl, altı yıl süren 
davalar için asgari ücret tarifesinin onda biri kadar, beşte biri kadar ücret-
lerle avukatın çalışmaya mecbur bırakılamayacağını, bunun Anayasa’daki 
angarya yasağına da aykırılık oluşturduğunu söyledik, davalar da açtık. Ama 
bağımlı yargı unsuru burada da karşımıza çıktı. İşte o yüzden bütün sorun-
ların temelinin politik olduğunu söylüyoruz. Bütün bu sorunların temelinin 
aslında siyasi anlayıştan, siyasi iradeden kaynaklandığını söylüyoruz.

 Asgari ücreti artıran, memur maaşlarına zamları yapan siyasi iktidar; 
söz konusu avukat olduğunda aynı iyileştirmeleri yapmaktan geri duruyor. 
Bu kez yağma yok! Türkiye’nin 81 ilinde barolar ortak bir kararlılıkla ha-
rekete geçmek için hazır bekliyor. Eğer bu kez de CMK ücretleri için uygun 
iyileştirmeler söz konusu olmazsa, bilin ki avukatları daha çok sokakta göre-
ceksiniz, bilin ki avukatları daha çok alanda göreceksiniz, bilin ki mücadele 
artarak sürecek. Yalnız İzmir’de değil, yalnız bu işin duyarlılığını taşıyanlar-
da değil, Türkiye’nin dört bir tarafında avukatların mücadele gücünü hepiniz 
görüyor olacaksınız. 

 İktidar sahiplerine seslenmek istiyoruz. Yargıyı bağımlı kılma çabanız-
dan vazgeçin çünkü siz bir gün gideceksiniz. Bağımsız yargıya olan ihtiyaç 
sizin için de söz konusu olacak, sizin de adil yargılanmaya ihtiyacınız olacak, 
sizin de emeğinin karşılığını isteyen avukatlara, savunmaya ihtiyacınız ola-
cak. Aradığınızda bulabilmek istiyorsanız; yargının üzerinden, avukatların 
emeğinin üzerinden elinizi çekin, iyileştirmeler konusunda derhal adım atın. 
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Çünkü yarın siz gittiğinizde sizin için her şey geç olabilir.”

Yargı Sahiden Bağımsızmış!

 HAKİM VE SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞINA 

 Sayın Kurul Üyeleri; 

 Gülşen için verilen tutuklama kararının ardından kamuoyunda oluşan tepki nede-
niyle 26 Ağustos’ta yaptığınız açıklamanın mürekkebi henüz kurumadı.

 Anayasa’nın 138. maddesine atfen “Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Ana-
yasa’ya, kanuna ave hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.” mi 
demiştiniz açıklamada; hatırlıyor musunuz? 

 Bir de “Kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel basın organlarının yargı bağım-
sızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale içeren, hâkimlere emir ve 
talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınması Anayasal zorunluluktur.” 
diye de parmak sallamayı ihmal etmemiştiniz sanki. 

 Anlaşılan o ki, bu söyledikleriniz yalnız bizim için geçerli. Bir partinin ilçe başkanı-
nı tutuklamaya sevk eden savcı ve tutukluluğa itirazı reddeden yargıç için Anayasa madde 
138 işlemiyor olmalı. 

 Bir hakim ile bir savcıyı, yaz kararnamesi ile görevlendirildikleri Karaburun’dan 
alıp verdikleri karar nedeniyle 4 ay süreyle Siverek’e geçici görevle ve derhal başlama 
talimatıyla göndermiş olmanızın da hakim savcı teminatı açısından bir açıklamasını bu-
lursunuz muhakkak.

 Rica etsek, bizim hiç unutmadığımız ama sizin yalnızca muhalif sesleri bastırmak 
için kullandığınız Anayasa’nın 138. maddesini bir kez de bu olay sebebiyle açıklar mısınız 
kamuoyuna? 

 Biz, ekte hakim savcı teminatına ilişkin bölümleri de içeren Anayasa’nın tam met-
nini belki elinizde yoktur diye size gönderiyoruz. Ancak bundan mutluluk değil bağımsız 
yargı adına hicap duyduğumuzu da bilmelisiniz. 

 Eki : 1 adet Anayasa 
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Avukatların Sesi Bu Ülkenin Özgürlüğü, Demokrasisi ve Hukuk Devleti İçin 
Gereklidir. Susmayacağız!

 Şimdi diyeceksiniz ki, bu Baro Başkanı da hep yakınıyor. Ama yakınmamak pek de 
mümkün değil. Geçtiğimiz yıl ne söylediysek hangi sorunları dile getirdiysek görüyoruz ki 
bu yıl azalmadan, tam tersine artarak devam ediyor. Yeni bir adli yıl açıyoruz. Ama sanki 
geçen yıldan kalmış gibiyiz. Yargının sorunlarını, avukatların sorunlarını defalarca ilet-
miş olmamıza rağmen, ekonomik güçlükleri defalarca iletmiş olmamıza rağmen, iş ala-
nındaki daralmayı defalarca iletmiş olmamıza rağmen, genç meslektaşlarımızın yaşadık-
ları zorlukları defalarca iletmiş olmamıza rağmen bugüne kadar atılmış bir tek adım yok, 
bir tek çözüm yok. Anlıyoruz ki, siyasi iktidar tarafından avukatların sorunlarının çözümü 
konusunda atılmak istenen bir adım da yok. Çok şey mi istiyoruz? Hayır. Burada bulunan 
bütün arkadaşlarım, aman daha iyisi olsun diye çalışıyor, hiç aksini düşünmüyorum, ama 
garanti maaşları ile devam ediyorlar. Enflasyona ezilmemek adına sürekli artışlar ger-
çekleşiyor. Biz 2021 Kasımında belirlenmiş asgari ücret tarifesi ile hala devam ediyoruz. 
2022’ye zamlarla girmiştik. Bugün sabah gelirken haberlere bir baktım doğalgaza yine 
zam gelmiş, elektriğe de. Avukatlık ücretleri hala yerinde.

 CMK listeleri kamusal bir hizmet, kamusal bir görev biliyorum. Elbette ki CMK’nin 
gerçek amacının yurttaşın hak arama özgürlüğünün korunması olduğunu, işkence ve 
kötü muamele ile mücadele olduğunu, avukatların tam da bu nedenlerle o karakollarda, 
o Cumhuriyet savcılıklarında, o mahkemelerde olması gerektiğini elbette ki iyi biliyorum. 
Ama ayıptır. Verdiğiniz işe karşılık uygun bir ücret ödemek zorundasınız. Bugün CMK gö-
revi yapan avukatların ücreti, asgari ücret tarifesinin beşte birine, altıda birine denk geli-
yor. Reva mıdır bu? Dört yıl süren, beş yıl süren bir dava için bir avukata iki bin lira ücreti 
reva görmek hak görmek kabul edilebilir bir şey mi?  Bunların hepsini defalarca söyledik. 
Ama anlaşılan o ki bir anlayış avukatları üvey evlat görmek konusunda kararlı.

 Başka yerde de gördük bunu. Barolar çözüm istedi. Yaşadığımız ne biliyor mu-
sunuz? İktidarın anlayışı doğrultusunda baroları çoklaştırmak, numaracı barolar ortaya 
koymak. Her seferinde karşı çıktık, sonuna kadar karşı çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü 
numaracı barolar, bir ilde birden fazla baro kabul edilemez.
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 Yetmedi oyunları. Bizde beceremediler o numaracı baroyu kurmayı da, İstanbul 
için söyleyeyim. Sayısı otuz beşte bir olan baroya adli yardım ödeneğinden dörtte bir ücret 
ödemek için yarışıyor şimdi iktidar. Şimdi gelin de bunun adalet olduğunu, gelin de bunun 
hukuk olduğunu, gelin de bunun vicdanlı bir şey olduğunu söyleyin. Elbette ki şikayet ede-
ceğiz. Elbette ki geçen yıldan farklı bir şey yok bugün de diyeceğiz.

 Alışkınlar. Barolar tek başına itiraz ederler, İzmir Barosu ‘Hayır bunu yapamazsı-
nız der.’, Türkiye’de birkaç baro daha ses çıkarır. Ondan sonra unutulur gider. Kazın ayağı 
artık öyle değil. 81 baro Ankara’da TBB’nin öncülüğünde bir araya geldi. Bundan sonra 
avukatların sorunları konusunda çözüm için adım atmayanlar, Türkiye’deki tüm avukat-
ları karşılarında bulacaklar, herkesin haberi olsun.

 Bilmiyorum, aman olmasın istiyorum, hakim savcı meslektaşlarımızın arasında, 
adliye çalışanlarının arasında intihar oranları arttı mı? Öldürülen var mı aranızda? Bilmi-
yorum. Ama avukatlarda var. Avukatlar işlerini yaptıkları için, hacze çıktıkları için, yani 
görevlerini yerine getirdikleri için ofislerinde otururlarken saldırıya uğruyorlar. ‘Önlem 
almak zorundasınız.’ dedik. Ne yapılması gerektiğini de söyledik. Şu ana kadar maalesef 
atılmış bir adım yok. Biz buradan gerçekten şunu ilan ediyoruz. Bugünkü anlayış avukat-
ları üvey evlat olarak görmek konusunda kararlı.  Ama bir kere daha söylüyorum. Avu-
katlar bundan sonra TBB öncülüğünde 81 baro birlikte aynı mücadelenin tarafı olacaklar. 
Bundan sonra avukatları daha çok göreceksiniz alanlarda. Bundan sonra avukatların se-
sini daha gür duyacaksınız. Çünkü avukatların sesi bu ülkenin özgürlüğü için, bu ülkenin 
demokrasisi için, bu ülkenin hukuk devleti için gerekli ve bundan hiçbir zaman vazgeçme-
dik, vazgeçmeyeceğiz. 

 Bizden şunu istiyorlar. Aman sessiz kalın. Aman gürültü yapmayın, ses çıkarma-
yın, biat edin, konuşmayın. İzmir Barosu susmayacak. Bugüne kadar hiç vazgeçmedik, hiç 
biat etmedik, hiç teslim olmadık. Bundan sonrası için de İzmir Barosu olarak söylüyorum, 
savunmanın onurlu temsilcileri olarak, sizlerin de dönüp dolaşıp geleceğiniz İzmir Ba-
rosu olarak söylüyorum. Sizin için, herkes için, bu ülkedeki bütün yurttaşlar için söylü-
yorum: Vazgeçmeyeceğiz, biat etmeyeceğiz. Doğru neyse, hukuk neyse, evrensel ilkeler 
neyi gösteriyorsa onların arkasından yürümek konusunda bir kararlılığa sahibiz. Bundan 
hiçbir güç bizi vazgeçiremeyecek. Bedeli ne olursa olsun. 

 Çok şikayet ettim biliyorum. Şimdi adliyedeki dostlarımız ‘Ya biz burada o kadar 
sorunla yaşamıyoruz. Burada işleri çözüyoruz, konuşuyoruz.’ diyorlar. Evet İzmir Adliye-
si içerisinde sorunlarımızı en aza indirmiş durumdayız. Paydaşlarımızla, yargının diğer 
mensupları ile eşitlerimizle, bunun da altını çizerek söylüyorum, farklı görevleri ifa eden 
eşitlerimizle beraber, sorunları çözmek için gayret ediyoruz. Yerelde sorun yaşamıyoruz. 
Ama sorun kronik, sorun merkezi, sorun bütüncül. Bütüncül sorunlara bütüncül çözüm-
ler üretilmeden gerçek bir adalet, gerçek bir hukuk, gerçek bir yargı bağımsızlığı sağla-
namaz diye düşünüyorum.

 sHepinizin adli yılını, umuyorum ki herkes için adalet sağlanır düşüncesiyle kutlu 
olsun.

Avukatlık ve Barolar Hakkındaki Çalışmalar



İzmir Barosu Çalışma Raporu / 2021 - 2022

136

81 İl Barosu CMK Görevlendirmelerini Yavaşlatıyor

 05 Eylül 2022 tarihinde yapılan 47. Baro Başkanları Toplantısında, 81 ilin Baro 
Başkanınca alınan ortak karar doğrultusunda, mevcut CMK Tarifesi ile zorunlu vekillik/
müdafilik hizmetlerinin yerine getirilmesi mümkün bulunmadığından, verilen hizmetin 
karşılığında hakkaniyete uygun bir artış sağlanıncaya kadar yapılacak eylemlerden ilki, 
13.09.2022 tarihinde CMK görevlendirmelerinin yavaşlatılmasıdır.

 İzmir Barosu olarak alınan kararlar kapsamında 13.09.2022 tarihinde yapılacak 
görevlendirmeler için talepte bulunacak kurumlar tarafından Başkanlığımıza yazılı ola-
rak başvuru yapılması gerektiği bildirilen yazılar ilgililerine gönderilmiştir.

 Bu tarihte Ocas sistemi talepte bulunabilecek kurumlara kapatılacak olup ancak 
ilgili kurumlarca resmi yazılı şekilde talepte bulunulması halinde görevlendirmelere de-
vam edilecektir. Resmi yazılı talepler dışında; telefon, mail, faks gibi yöntemlerle yahut 
sözlü olarak yapılan taleplerde görevlendirme yapılmayacaktır.

 Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Barolardan Ortak Açıklama: 
CMK Tarifesi’nin Hazırlanması Sürecindeki Gelişmeleri 

Hassasiyetle Takip Ediyoruz

 Zorunlu müdafilik hizmeti karşılığında ödenecek ücretleri belirleyen Adalet Bakan-
lığı CMK Ücret Tarifesi’nin, mevcut haliyle, bu hizmeti büyük bir özveri ve onurla yerine 
getiren avukatların emek ve mesailerini karşılamadığı artık herkes tarafından kabul edilen 
bir gerçektir. Bu gerçek, 81 il Baromuzun kararlı bir şekilde sergilediği ortak irade sonu-
cunda görünür ve çözüm aranır bir gündem haline gelmiştir.

 5 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen 47. Baro Başkanları toplantısı sonrasında, 13 
Eylül 2022’den başlayarak, aşamalı şekilde CMK görevlendirmelerinin yavaşlatılması ve 
durdurulması konusundaki kararlılığımız 81 Baro Başkanı’nın imzasını taşıyan bir açıkla-
ma ile kamuoyuyla paylaşılmıştır. Alınan bu karar uyarınca, ilk aşamada 13 Eylül 2022 Salı 
günü tüm illerimizde CMK görevlendirmeleri yavaşlatılmıştır.

 Açıklamamızda amacımızın ve beklentimizin Türkiye Barolar Birliğinin konunun tüm 
muhataplarıyla etkin bir müzakere süreci yürütmesi ve CMK Ücret Tarifesi’nde, mesleği-
mizin onuruyla bağdaşan, meslektaşlarımızın emeklerine ve mesailerine karşılık gelen, 
hakkaniyete uygun bir artışın sağlanması olduğunu ifade etmiştik. Amacımız bu açıklığıyla 
ifade edilmiş olmasına rağmen, Baroların meslektaşlarımızın ekonomik ve sosyal sorunla-
rına ilişkin kaygılarına dayalı demokratik hak kullanımının, siyaset yapmak olarak değer-
lendirilmesi kabul edilemez bir yaklaşımdır.

 Ancak kabul edilmesi mümkün olmayan bu yaklaşımın ardından, 15 Eylül 2022 tari-
hinde Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı arasında gerçekleştirilen görüşme sonra-
sında, Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan açıklamada; CMK Ücret Tarifesi’nin Baro-
ların beklentileri doğrultusunda, ülkemizin ekonomik şartlarına, yapılan görevin önemine, 
emeğin hak ettiği karşılığı alması kuralına uygun olacak şekilde düzenlenmesi yönündeki 
talebin Adalet Bakanlığına tekrar iletildiği; iletilen taleplerle uyumlu olarak Adalet Bakan-
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lığının Maliye Bakanlığı ile görüşerek, yürütülen görevin kamusal niteliğine ve günümüz 
ekonomik koşullarına uygun, yaşanan mağduriyeti giderecek ve avukatların beklentilerini 
fazlasıyla karşılayacak bir çalışmanın devam ettiğinin Türkiye Barolar Birliğine iletilmiş 
olduğu bilgisine yer verilmiş olmasını, CMK ücretlerinde hakkaniyete uygun bir artışın sağ-
lanabileceğini gösteren, sorunun çözümüne yönelik adım atılacağına dair olumlu bir irade 
olarak görüyoruz.

 Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan bilgilendirme ve yürütülen görüşme süre-
cinin geldiği aşama göz önünde bulundurularak, Türkiye Barolar Birliğinin yürütmekte ol-
duğu sürece ve olumlu seyre zarar vermemek adına, daha evvel CMK görevlendirmelerinin 
durdurulması şeklinde ilan ettiğimiz takvimi yeniden değerlendirdiğimizi; bununla birlikte 
meslektaşlarımızın emek ve mesailerinin karşılığının hakkaniyetli bir şekilde sağlanması 
konusundaki kararlılığımızı sürdürdüğümüzü; görüşmelerdeki seyre ilişkin Türkiye Baro-
lar Birliği tarafından yapılacak bilgilendirmeler doğrultusunda yeniden takvimlendirece-
ğimiz hizmet durdurma kararımızı tereddütsüz şekilde uygulayacağımızı; 78 Baro Başkanı 
olarak meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Avukatlık ve Barolar Hakkındaki Çalışmalar
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SEMPOZYUM-KONFERANS-PANEL 
VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
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Panel: Orman Yangınları: Sebepleri-Sonuçları-Etkileri

 İzmir Barosu tarafından “Orman Yangınları: Sebepleri-Sonuçları-Etkileri” başlıklı 
bir panel düzenlendi. İzmir Barosu Konferans Salonunda 16 Eylül 2021 tarihinde düzen-
lenen panelin moderasyonunu İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Şefika Yıldırım Sert yaptı. 

 Panelin ilk oturumunda, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Ecmel Erlat “İklim Değişikliği ve Orman Yangınları”,  Orman Mühendis-
leri Odası İzmir Şube Başkanı Sabahattin Bilge “Orman Yangınları İle Mücadele ve Yangın 
Sonrasında Yapılacak Çalışmalar “ ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa 
“Orman Yangınlarının Sağlığa Etkileri” konulu sunumları yaptılar. İkinci oturumda ise TM-
MOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Dr. Tevfik “Türk Orman Yangınlarının 
Tarıma Etkisi” konulu sunumunu yaparken, İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu Üyesi 
Av. Berna Babaoğlu Ulutaş da orman yangınlarının hukuki sonuçlarını değerlendirdi. Ça-
lışmanın sonunda katılımcılara teşekkür belgelerini İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel 
sundu. Başkan, orman yangınları ile birlikte çok aciz kaldığımız bir felaketi yaşadığımızı; 
orman yangınlarının iklim krizi ile doğaya karşı düşmanlığı bir kez daha görünür kıldığını 
dile getirdi. Ayrıca “Ülkemiz, bir yandan doğa talanına karşı çıkan, doğa talanı ile mücadele 
eden insanlarla doluyken bir yandan da doğayı talan etmek için her türlü imkanı kullanmaya 
çalışan bir siyasi iktidarca yıllardır yönetiliyor. Çanakkale’den başlayıp Karadeniz’e kadar 
gidiyor. Her yerde maden tesisleri ya da benzeri uygulamalarla doğayı bir biçimde katledi-
liyorlar. Farklı disiplinlerce birlikte çalışmaya ihtiyaç vardı. Kent ve Çevre Komisyonumuz 
konunun tüm alanlarını konuşabilecek uzmanları bir araya getiren bir çalışma hazırladı. 
Ben tüm konuşmacılara teşekkür ediyorum. Çevre için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” 
dedi.

Sempozyum, Konferans, Panel ve Eğitim Çalışmaları
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Canlı Yayın: Sosyal Medya Yasa Düzenlemeleri ve İfade Özgürlüğü

 İzmir Barosu tarafından düzenlenen canlı yayında sosyal medya düzenlemeleri ve şu 
an gündemde olan sosyal medya yasa tasarısı hazırlığı, ifade özgürlüğü bağlamında değer-
lendirildi.

 İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Ayşe Kaymak’ın moderatörlüğünde gerçekle-
şen canlı yayına, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz ile Uğur 
Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’ndan Doç. Dr. Tezcan Durna katıldılar. 

 Canlı yayın açılışında, İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, daha özgür bir ülke dü-
şünü hiçbir zaman kenarda bırakmadıklarını ifade ederek “bütün  yasaklara karşı mücadele 
etmeyi sürdürüyoruz” dedi. 

 Av. Ayşe Kaymak ise ülkemizde sansür ve oto sansür sonucunu doğuran yasal dü-
zenlemeler, uygulamalar, soruşturmalar ve gözaltıların ifade özgürlüğünü kullanılamaz 
hale getirdiğini ifade ederek “Türkiye, ifade özgürlüğü konusunda ne yazık ki dünyanın en 
geri ülkeleri noktasına gelmiş durumda. Biz biliyoruz ki ifade özgürlüğünün olmadığı yerde, 
diğer bütün haklar da büyük tehdit altında” dedi. 

 Oturumun ilk konuşmasını yapan Prof. Dr. Yaman Akdeniz, başlangıçta çocukları za-
rarlı içerikten korumak için çıkarılan 5651 sayılı Kanun’un kapsamının sürekli genişletildi-
ğini ifade ederek ”geçtiğimiz yıl pandemi dönemi fırsat görülerek tekrar bir düzenlemeye 
gidildi. Özellikle erişim engelleme kararının yanına bir de içeriklerin yayından çıkartılması 
yaptırımı eklendi. Bu aslında sansürün uygulamada başlamasına işaret ediyor. Artık sadece 
içeriklere erişim engellenmiyor, bazı içerik ve haberler tamamen arşivlerden ve haberler-
den çıkartılıyor” dedi. Prof. Dr. Yaman Akdeniz, sosyal medya yasa düzenlemesi Meclis’e 
geldiği zaman, muhalefet partileri ve baroların bu konuda sessiz kalmamaları gerektiğini 
ifade etti. 

 Doç. Dr. Tezcan Durna ise sosyal medya yasa tasarısının niyeti açık edilirken, dezen-
formasyon terörü kavramının kullanıldığını ifade ederek “bu, kavramın neye hizmet edeceği 
konusunda bize çok ipucu veriyor aslında. İktidarı sürdürmek için böyle bir kavrama yas-
lanılıyor. Hem dezenformasyon kavramını daha çok baskılama ve iktidarını devam ettirme 
açısından, hem de dezenformasyonu bizatihi kendisi yaparak yapıyor bunu. İktidarını sür-
dürmeye çalışıyor” dedi.
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Hukuk Söyleşilerinin İlkine Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner Konuk Oldu

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Atölye Çalışmaları

 İzmir Barosu’nun “Hukuk Söyleşileri” adıyla düzenlemeyi planladığı bir dizi etkinli-
ğin ilkine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner 
konuk oldu. 

 Taner’in “Ceza Muhakemesinde Mağdur Hakları ve Kırılgan Mağdur Bağlamında Son 
Gelişmeleri” anlattığı sunumun açılışını İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel yaptı.

 İki oturum halinde düzenlenen konferansın bitiminde Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner’e 
bir teşekkür belgesi sunan İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. Yakup Gül anlatılan sorunlu 
alanların avukatların talep etmesiyle olacağını ifade ederek “eğer bizler yargının kurucu 
unsuru isek, ki Avukatlık Kanunu 1. maddesi açıkça bunu ifade ediyor, o zaman yargının 
kurucu unsuru olarak uygulamadaki etkinliğimizi de ortaya koymamız lazım. Mağdur hak-
larının uygulamada yerleşmesi için talep etmemiz ve peşini bırakmamamız, mücadeleci ol-
mamız da gerekecektir” dedi.

 Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru konulu atölye çalışmaları yeniden yüz yüze 
olarak yapılmaya başladı.  1 Ekim tarihinde gerçekleştirilen çalışma, meslektaşlarımızın 
yoğun ilgisi nedeniyle belli 15.10.2021, 5.11.2021 ve 19.11.2021 tarihlerinde tekrarlanacak.

 

Sempozyum, Konferans, Panel ve Eğitim Çalışmaları
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LGBTİ+ Hakları 101 Atölye Çalışması Yapıldı

Çocuk Adalet Sisteminde Avukatın Rolü Eğitimi Yapıldı

 LGBTİ+ 101 İnteraktif Atölye yüz yüze olarak gerçekleştirildi. Atölyede LGBTİ+ temel 
kavramlar, mitler ve LGBTİ+’ların insan hakları konuşuldu. Meslektaşlarımızın ilgisi nede-
niyle, atölyenin yakın zamanda tekrarlanması planlanıyor.

 İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından, 16.10.2021 tarihinde, “Çocuk Adalet 
Sisteminde Avukatın Rolü” konulu eğitim çalışması gerçekleştirildi.

 Açılış konuşmasını İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Deniz Yılmazer’in yaptığı ve çocuğun adalet sisteminde örselenmeden yer alması 
konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan çalışma sonunda eğitime katılan ve sertifika-
larını alan meslektaşlarımız yapısı gereği özel bir önem gerektiren bu alanda CMK kapsa-
mında görev almaya hak kazandılar.
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İşkencenin Önlenmesi (İstanbul Protokolü) Eğitiminin İlki Yapıldı

Ticari Dava ve Tacir Kavramı Konulu Konferans Düzenlendi

 İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin İşkenceyi Önleme Grubu tarafından hazırla-
nan “İşkencenin Önlenmesi (İstanbul Protokolü) eğitiminin ilki yapıldı. 

 İzmir Barosu İşkenceyi Önleme Grubu ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı işbirliği ile 16-
17 Ekim 2021 tarihinde yapılan eğitimde merkez sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av. Ayşe 
Kaymak; 2000’li yıllardan itibaren İzmir ve Türkiye nezdinde öncü rol üstlenen İşkenceyi 
Önleme Grubu’nun tarihinden bahsettikten sonra İzmir Barosu’na yapılan başvuruların ta-
kibi için eğitim çalışmalarına katılarak sertifika almış meslektaşlarımızın katılımı ile oluş-
turulacak Adli Yardım listesi, çalışma ilkeleri ve yönergesi hakkında bilgilendirmede bu-
lunmuştur. “İşkencenin Önlenmesi ve Soruşturulması”, “İstanbul Protokolü ve İç Hukuk 
Mekanizmalarının Karşılaştırması” ve “Mağdurla Görüşme” konularının katılımcı meslek-
taşlarımızla birlikte tartışıldığı eğitim çalışması, sık aralıklarla devam edecek olup müm-
kün olduğunca daha fazla meslektaşımızın katılımı hedeflenmektedir.

İzmir Barosu tarafından düzenlenen Hukuk Söy-
leşileri başlıklı konferans dizisine bu hafta konuk 
olan Emekli BAM Hukuk Dairesi Başkanı Suzan 
Bayraktaroğlu Evgin “Ticari Dava ve Tacir Kavra-
mı”nı anlattı. 
 
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel’in açılışını 
yaptığı konferansta ticari davalar ile hangi dava-
ların zorunlu arabuluculuğa tabii olduğu yönünde 
değerlendirmelerde bulunuldu. 

Sempozyum, Konferans, Panel ve Eğitim Çalışmaları



İzmir Barosu Çalışma Raporu / 2021 - 2022

144

Ceza Muhakemesinde Olağanüstü Kanun Yolları Konferansı Yapıldı

  İzmir Barosu tarafından düzenlenen Hukuk Söy-
leşileri’ne konuk olan Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, 
“Ceza Muhakemesinde Olağanüstü Kanun Yolları”nı an-
lattı. 

  İzmir Barosu Konferans Salonu’nda düzenlenen 
çalışmanın, açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. 
Özkan Yücel,  önce meslektaşlarımızı hep birlikte Cum-
huriyet Bayramı’nı kutlamaya davet etti. Yaptığı konuş-
mada “Çünkü bu ülkenin en önemli değerleri, bu ülkenin 
varlık sebebi, Cumhuriyet, laiklik ve demokrasi aslında. 
Bunu korumak da en başta biz avukatların görevi.  Bütün 
ülkenin sustuğu, bütün ülkenin sessiz kaldığı yerlerde 
avukatlar öne çıkıp bir şeyler söylüyor. Bu değerleri sa-
vunmak bizim boynumuzun borcu.” dedi.  

 Kapanışta Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem’e teşekkür 
belgesi sunan İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. Yakup Gül ise, uygulamada avukatların yol 
açan olması gerektiğini ifade ederek “Hukuk yaratmak dediğimiz şey, hakimlerden savcı-
lardan beklediğimiz bir şey olmasa gerek. Bu yollar var. Bu yolları işletebilmek bilgisini, 
becerisini, cesaretini göstermemiz gerektiğini ifade ediyoruz. Bu çalışmayı, bu emeği, bu 
sabrı göstermemiz gerekir ki, biz de hukuk yaratalım ve hukuk aslında olması gerektiği 
yerlere gelmiş olsun.” dedi.

Mirasın Reddi Kurumu ve İcra Hukuku Uygulamaları 
Canlı Yayında Değerlendirildi

 İzmir Barosu tarafından düzenlenen Hukuk Söyleşileri serisi bu kez canlı yayınla de-
vam etti.

 İzmir Barosu üyesi Av. Fatih Karamercan’ın “Mirasın Reddi Kurumu ve İcra Hukuku 
Uygulamaları”nı anlattığı yayının moderatörlüğünü İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. 
Ayşe Kaymak yaptı.

 Mirasın reddi ile ilgili gerek mahkemelerin genel uygulamalarında gerekse icra hu-
kukunda; tereddütlerin, yanlış uygulamaların olduğunu ifade eden Av. Fatih Karamercan, 
“Bu nedenlerle doktrindeki görüşleri ve Yargıtay kararlarını ele alarak mirasın reddi kuru-
munun icra hukukunda uygulaması ile ilgili bir panoroma çizmeye çalıştım.” dedi.
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Türk Gıda Hukukuna Genel Bir Bakış Konferansı Yapıldı

AİHM Şorli v. Türkiye Kararı Işığında Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu 
Canlı Yayında Değerlendirildi

 İzmir Barosu Hukuk Söyleşilerinin 3 Kasım’da yapılan oturumunda “Türk Gıda Hu-
kukuna Genel Bir Bakış” konulu tebliğ sunuldu. Prof. Dr. Halide Gökçe Türkoğlu ile Dr. Öğr. 
Üyesi Fehmi Kerem Bilgin’in sunduğu tebliğ öncesi açılış konuşması yapan İzmir Barosu 
Başkanı Av. Özkan Yücel, Gıda Hukukunun çok sık karşılaşılmayan, çok fazla kullanılmayan 
ama bilindiği ve kullanıldığında çok işe yarayacak bir alan olduğunu ifade etti. 

 Konferansta Türkiye’de Gıda Hukukunun Tarihsel Gelişimi ve temel mevzuatı anlatıldı.

 İzmir Barosu Hukuk Söyleşileri devam ediyor. Çevrimiçi yapılan 6. oturumda “AİHM 
Şorli v. Türkiye Kararı Işığında Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu” değerlendirildi.

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 19 Ekim 2021 tarihinde açıkladığı kararında “Başvu-
rucunun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle tutuklanmasını, ceza alma-
sını ve hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesini Sözleşme’nin 
10. maddesinde düzenlenen ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu ve ihlalin giderilmesinin an-
cak TCK 299. madde metninin değiştirilmesi ile mümkün olduğu” kararı üzerine yapılan canlı 
yayına, kararın çevirmenlerinden olan İstanbul Barosu üyesi Av. Benan Molu katıldı. Molu 
sunumunda öncelikle Mahkeme’nin devlet başkanlarına hakaretle ilgili yerleşik içtihadını, 
daha sonra kararı ve son olarak da kararın uygulanmasını denetleyecek olan Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi’nden ve bundan sonra neler yapılması gerektiğinden bahsetti.

Sempozyum, Konferans, Panel ve Eğitim Çalışmaları
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İnfaz Hukuku’nun Güncel Sorunları Konulu Konferans Yapıldı

Türk Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Konulu 
Konferans Yapıldı

 İzmir Barosu Hukuk Söyleşilerinin 11 Kasım’da yapılan oturumunda “İnfaz Hukuku’nun 
Güncel Sorunları” konulu tebliğ sunuldu. 

 Prof. Dr. Timur Demirbaş’ın sunduğu tebliğde; ceza infaz kurumlarının tarihçesi, Tür-
kiye’deki ceza infaz kurumlarının doluluğu ile mahpusların uygulamada yaşadığı sorunlar ifa-
de edildi.

 İzmir Barosu Hukuk Söyleşilerinin 11 Kasım’da yapılan oturumunda “İnfaz Hukuku’nun 
Güncel Sorunları” konulu tebliğ sunuldu. 

 Prof. Dr. Timur Demirbaş’ın sunduğu tebliğde; ceza infaz kurumlarının tarihçesi, Tür-
kiye’deki ceza infaz kurumlarının doluluğu ile mahpusların uygulamada yaşadığı sorunlar ifa-
de edildi.
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Ödemiş ve Torbalı İlçelerinde Tüketici Hukuku’nun Başlıca Sorunları 
Konferansları Yapıldı

 İzmir Barosu Tüketici Hukuku Komisyonu tarafından Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde Tü-
ketici Hukuku’nun Başlıca Sorunları konulu konferans düzenlendi. 

 Meslektaşlarımız ile ilçe tüketici hakem heyetlerinde görev yapan kimselere yönelik 
düzenlenen konferansa katılan Av. Sadık Kızıldoğan “Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev ve 
Yetkileri Başvuru Usulleri”,  Av. Sefer Keskin “Ayıplı Mal ve Hizmetlerden Sorumluluk” ve Av. 
Kahraman Çınar ise “Tüketici Kredi ve Kredi Kartları” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler. 
Konferansın moderatörlüğünü ise Av. Salih Emrah Ertan yaptı.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri ile AGO’ların İşleyiş ve Faaliyetleri 
Konferansı Yapıldı

 İzmir Barosu’nun “Hukuk Söyleşileri” başlık-
lı eğitim dizisi devam ediyor. 18 Kasım 2021 tarihin-
de, Karşıyaka Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Mü-
dürü Engin Kula, ”Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri 
ile AGO’ların İşleyiş ve Faaliyetleri” konulu tebliğini 
sundu. Kula, Türkiye’de mağdur haklarına ilişkin ilgi-
li yasa maddeleri ile ‘Adli Destek ve Mağdur Hizmet-
leri Müdürlükleri’nin çalışmalarının değerlendirdiği 
sunumunda, 72 il ve 91 adliyede bulunan 95 adli gö-
rüşme odasında 27.490 görüşme yapıldığını ifade etti. 
Kula devamla, tekrarlanan mağduriyetlerin yaşanma-
ması, daha sağlıklı ifade ve beyan verme işlemlerinin 
yapılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasının kolay-
laşması için özel ortamların gerekli olduğunu vurgu-
ladı.

Avukatların Vergilendirilmesinde Yasal Yükümlülükler Konferansı 
Yapıldı

 İzmir Barosu tarafından düzenlenen Hukuk 
Söyleşileri serisinde 24 Kasım 2021 tarihinde “Avu-
katların Vergilendirilmesinde Yasal Yükümlülükler” 
konulu oturum gerçekleştirildi. 

 Moderatörlüğünü İzmir Barosu Yönetim Kurulu 
üyesi Av. Sinan Balcılar’ın yaptığı konferansa, konuş-
macı olarak emekli vergi müfettişi, vergi danışmanı ve 
SMMM Serap Ensarioğlu katıldı.

Sempozyum, Konferans, Panel ve Eğitim Çalışmaları
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Pandemide Çocuk Hakları Paneli Yapıldı

 Çocuk Hakları Haftası dolayısıyla 22 Kasım 2021 tarihinde İzmir Barosu Konferans Sa-
lonu’nda “Pandemide Çocuk Hakları” başlıklı bir panel düzenlendi.

 İki oturum halinde düzenlenen panelin ilk oturumunun moderatörlüğünü Av. Gamze 
Karaoğlu yaparken, İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyeleri Av. Bedriye Kurtuluş Türk ve   
Av. Zerrin Şenyıl Kale oturuma konuşmacı olarak katıldılar. 

 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi  Prof. Dr. Göz-
de Akoğlu ve Eğitim Sen İzmir 2. Nolu Şube Başkanı Veysel Beyazadam’ın konuşmacı olarak 
katıldığı ikinci oturumun moderatörlüğünü ise Av. Övgü Temizkan yaptı.

İklim İçin Hukuk Atölyesi Yapıldı

4-5 Aralık 2021 tarihinde yapılan “İklim İçin Hukuk Atölyesi”ne, meslektaşlarımız yoğun ilgi 
gösterdi.  

Atölye çalışması kapsamında Av. Özlem Altıparmak doğa hakkı, Çevre Hukuku ve uluslararası 
gelişmeler; Av. Arif Ali Cangı Bergama mücadelesi deneyimi, hukuki süreci ve  İzmir Çevre 
Hareketi Avukatları deneyimi; Av. Cem Altıparmak çevresel demokrasi, proje dosyası okurya-
zarlığı, idari ve yargısal başvuru süreçleri; Ekosfer Derneği yönetim kurulu üyesi Özgür Gür-
büz iklim ve enerji; Doğa Derneği Biyoçeşitlilik Koordinatörü Şafak Arslan ise çevre koruma 
sözleşmelerinin sahadaki kullanımı konularında katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaş-
tılar. 

İklim ve doğa konusunun sadece bir Çevre Hukuku meselesi olmadığı, farklı disiplinleri il-
gilendiren, herkesin haklarını etkileyen ve her geçen gün önemi artan bir mesele olduğu bu 
konuda çalışmaların sürdürülmesinin faydalı olacağı dile getirildi.
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Futbolcu Alacaklarına İlişkin Yargılama Süreci ve 
Profesyonel Futbolcu Sözleşmeleri Konulu Hukuk Söyleşisi Yapıldı

 İzmir Barosu tarafından düzenlenen canlı yayında futbolcu alacaklarına ilişkin yargıla-
ma süreci ve profesyonel futbolcu sözleşmeleri değerlendirildi.

 Modertörlüğünü İzmir Barosu Üyesi meslektaşımız Av. Berk Özşenoğulları’nın yaptığı 
yayına İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Aydın ile Bursa Barosu Üyesi 
Av. Yakub Kızılkaya konuşmacı olarak katıldılar.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Spor Hukuku Konulu Konferans Yapıldı

 İzmir Barosunca düzenlenen Hukuk Söyleşileri serisinin 13. oturumunda İstanbul Ba-
rosu üyesi Av. Aysu Melis Bağlan’ın sunumuyla “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Spor Hukuku” 
konusu işlendi. 
 
 Çok sayıda meslektaşımızın ilgi gösterdiği konferans interaktif metodla ve oldukça di-
namik bir biçimde yürütüldü. 
 
 Kadın ve erkeğin toplumsal rolleri, kadının spor ve Spor Hukuku’ndaki yeri uygulama-
dan ve yaşanan olaylardan örneklerle anlatıldı.

Sempozyum, Konferans, Panel ve Eğitim Çalışmaları
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İzmir Barosu İnsan Hakları Haftası Programı ‘Kent Hakkını Yeniden 
Düşünmek’ Paneliyle Devam Etti

 İnsan Hakları Haftası Programı kapsamında düzenlenen etkinliklere 11 Aralık Cumar-
tesi günü “Kent Hakkını Yeniden Düşünmek” konulu panel ile devam edildi. Kolaylaştırıcılığını 
Av. Gizem Metindağ’ın yaptığı panelde, ilk konuşmacı Prof. Dr. Hatice Kurtuluş; insan hakları 
kavramını kent hakkına doğru genişletmek ve insan haklarında görünmez olan mekan boyu-
tunu, içindeki tüm unsurlarla birlikte yeniden kurmaktan bahsetti. Kurtuluş, “kent hakkının 
insan hakları altında yeni nesil bir hak kategorisi değil, tam tersine daha kapsayıcı ve geniş 
bir hak ve adalet arayışının ipuçlarını barındıran bir hak kavramı olması gerektiğini, kavramın 
felsefi özünün bunu içerdiğini”söylerek “Canlı ve cansız, ‘sessizin payı’ çerçevesinde bir hak 
kavramını düşünebilir miyiz?” diye sordu ve avukatları, hukukçuları, sosyal bilimcileri, mi-
mar, plancı ve yerel yöneticileri bu soru üzerine düşünmeye davet etti. 

 Panelin ikinci konuşmacısı Doç. Dr. Ayten Alkan, Lefebvre’nin Şehir Hakkı isimli kita-
bının öncülük ettiği “şehir hakkı” kavramını mekansal-ekolojik bir yaşam alanında yaşayan 
herkesi, insan olmayanları da kapsayacak biçimde yeniden formüle etmenin mümkün oldu-
ğu bir pencereden bakmaya davet etti. Alkan konuşmasını Nisan 2021’de, İzmir Barosu Hay-
van Hakları Komisyonu, Mülkiyeliler Birliği İzmir Hayvan Hakları Grubu ve İKHM’nin, Kültür-
park’taki ‘Emekçi Atlar Heykeli’ önünde yapmış oldukları basın açıklamasından bir alıntıyla 
bitirdi. 

 Panelin son konuşmacısı Av. Evren Çıldır ise konuşmasında İzmir Kent Hakkı Merkezi 
toplumsal hukuk çalışmalarından örnekleyerek yerel yönetimlerin kent hakkının gerçekleş-
tirilmesindeki rolü ile adalete erişim ve toplumun iyiliği ya da kamu yararı için “Pro Bono” 
kavramlarından bahsederek gerek adli yardım ve gerekse de zorunlu müdafilik kapsamında 
olsun, bu hakların daha da genişleştilmesi, bunun için de Baro’nun itekleyici güç olması ge-
rektiğini düşündüğünü söyledi.  Panel, katılımcıların katkı ve sorularıyla devam etti.

Pandemi Sürecinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Konulu 
Konferans Yapıldı

 İzmir Barosu Hukuk Söyleşileri 
serisinin 11’incisi yapıldı. İzmir Demok-
rasi Üniversitesi’nde görevli Dr. Öğretim 
Üyesi Ayça İzmirlioğlu’nun konuşmacı 
olarak katıldığı panelde pandemi süre-
cinde işçinin kişisel verilerinin korunması 
konusu değerlendirildi.
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İzmir Barosu İnsan Hakları Haftası etkinleri kapsamında “Sığınma 
Hakkı Kapsamında Geçici Koruma Statüsü” Paneli Yapıldı

 Kolaylaştırıcılığını Av. Eda Bekçi’nin yaptığı panelde Suriye Savaşı’nın 10. yılını doldur-
duğu günümüzde halen “Geçici Koruma Statüsü”yle Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin, 
hukuki statüleri ve geçicilik halinden kaynaklanan Özel Hukuk ve İltica Hukuku sorunları tar-
tışıldı.
  
 Panelistlerden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Neva Öğünç Öztürk, Geçici Koru-
ma Statüsü ile taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve dünyadaki benzer uy-
gulamalar bağlamındaki hukuki durumu, kalıcı hukuki düzenlemelerin yapılması gerekliliği 
ve Geçici Koruma Yönetmeliği’nin usul ve yasaya aykırılıklarının yaratabileceği hak ihlallerini 
değerlendirdi.
 
 Panelistlerden Suriyeli Avukat Hanan Musalli Dağır, Suriye’deki kişisel hukuki dene-
yimlerini ve Türkiye’de yaşayan “Geçici Koruma” altındaki Suriyeli mültecilerin yaşadıkları 
Özel Hukuk problemlerinin tespiti konusunda sunumunu paylaştı. Musalli Dağır, “geçiciliğin” 
özellikle uzun vadede Türkiye’de doğan ve büyüyen yeni nesil Suriyeliler açısından vatansızlık 
ve belirsizlik yarattığını belirtti. Ayrıca evlilik, doğum, velayet, çocuk yaşta evlilik, ikinci eş 
olma hali, iş piyasasına erişim, sigortasızlık ve ücret adaletsizliği gibi pekçok sorun üzerinde 
durdu.
 
 Panelin son konuşmacısı İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu üyesi Av. Taner Kılıç; 
Suriyeli mültecilerin Yabancılar ve Uluslarası Koruma Kanunu bağlamında yaşadıkları hukuki 
problemler konusunda bilgi ve deneyim paylaşımı yaptı. Özellikle, sınır dışı kararları ve buna 
bağlı idari gözetim kararları, bu kararların infazında yaşanan hak ihlalleri ve akabinde dava-
ların kazanılması halinde dahi “Geçici Koruma Kimlikleri”nin iptali sorunu üzerinde durdu. 
Mevcut keyfi uygulamaların mültecileri illegaliteye ve yasa dışı yollarla iltica etmeye ittiğini 
vurguladı.
 
 Panel katılımcıların soru ve cevapları ile sona erdi.

Sempozyum, Konferans, Panel ve Eğitim Çalışmaları
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Toplumsal Davalar ve Cezasızlık, İnsan Hakları Haftası Etkinlikleri 
Kapsamında Değerlendirildi

 İzmir Barosu “İnsan Hakları Haftası Programı”, 11 Aralık Cumartesi günü “Toplumsal 
Davalar ve Cezasızlık” paneli ile devam etti. 

 Kolaylaştırıcılığını İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ayşe Kaymak’ın yaptığı pa-
nelde ilk olarak Diyarbakır Barosu Başkanı olduğu sırada uğradığı saldırı sonucu hayatını 
kaybeden Av. Tahir Elçi’nin eşi, aynı zamanda Diyarbakır Barosu üyesi olan Av. Türkan Elçi 
söz aldı. Av. Türkan Elçi, “Ölümün kul eliyle olması ve suçluların korunması; insanı sistem-
den, devletten küstürecek en önemli nedenlerden biri. Ama halklar asla birbirine küsmemeli. 
Bilakis halklar arasındaki bağın daha da güçlenmesinden yanayım.” diyerek Tahir Elçi’siz ge-
çen altı yılda İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel’e, gerek anmalarda gerek yargılama sü-
recinde kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkürlerini iletti. Tahir Elçi’nin cezasızlığa karşı 
verdiği mücadelesinin tanığı olduğunu ama yaşanılan acılar karşısında duygudaşlığın daha 
önemli olduğunu söyleyerek “cezasızlık” ile ilgili duygularını, kendisinde neler hissettirdiğini 
anlatmaya geldiğini belirtti.

 Cezasızlığın, kendileri gibi düşünmeyenleri, konuşmayanları, kendilerine benzeme-
yenleri öldürme hakkına sahip olanların ve iktidarların erklerinin muhkemleşmesi için çalı-
şan suçluların  toz ve giz bulutunun altında saklanıp  yargılanmadığı bir hukuk sisteminin ayıbı 
olduğunu ifade eden Elçi, “Cezasızlık, vatandaşın devlet mefhumuna olan inancının koptuğu 
halkadır.” dedi.

 Panelin ikinci konuşmacısı Av. Funda Ekin konuşmasında kadın cinayetleri ve kadınla-
ra yönelik suçların toplumsal yönünün olduğunu ve cezasızlıkla çok ilgili olduğunu ifade ede-
rek “Türkiye’de kadınlara karşı işlenen suçlar, sürekli ve sistematik bir şekilde işleniyor. Ce-
zasızlık CEDAW’ın raporlarında, İstanbul Sözleşmesi’nin denetleme kurulu olan Gravio’nun 
raporlarında ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereği AİHM’de Türkiye ile ilgili yapılan yar-
gılamaların sonucunda Türkiye aleyhine verilen kararların hepsinde bir sorun olarak tespit 
edilen bir başlık.” dedi.

 İzmir Barosu Üyesi Av. Sinan Sürücü ise yaşanılan karanlığın asıl sorumlusunun da 
tüm bu cezasızlık kültürünün temel dayanağı olan; ancak, kendilerinde en ufak bir sorum-
luluk görmeyen savcı ve hakimler olduğunu ifade ederek “Tarihçiler, insan öldürme suçu 
açısından konunun net olduğunu ve tüm toplumlarda her zaman suç olarak kabul edildiğini, 
yasalarda bulunduğunu, hoş görülecek veya görmezden gelinecek şekilde basit olmadığını 
belirtmektedirler. Oysa biz insan öldürmenin dahi cezasızlık kapsamında bırakıldığına yakın-
dan şahit olmaktayız. Öyle ki, bu ülkede Cumartesi Anneleri gerçeği var. Bu kadar büyük bir 
acının normalleştirilmesinin kısa ismidir cezasızlık kültürü.” dedi.
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Hakikat Hakkı Bağlamında Cezasızlık Paneli Düzenlendi

 İzmir Barosu tarafından İnsan Hakları Haftası etkinlikleri kapsamında Prof.Dr. Nilgün 
Toker, Batman Barosu Başkanı Av. Erkan Şenses, gazeteci Murat Çelikkan’ın katılımıyla “Ha-
kikat Hakkı Bağlamında Cezasızlık” paneli düzenlendi.

 Moderatörlüğünü Av. Aysun Akşehirlioğlu’nun yaptığı panelde, Prof.Dr. Nilgün Toker 
cezasızlığın bir adaletsiz bırakma hali olduğunu ifade ettiği konuşmasında “Esasında adalet 
arayışının engellenmesidir cezasızlık. Cezasızlığın genelde devletin hukuk dışına çıkan ey-
lemleriyle ilgili olduğunu düşünüyoruz. Ama örneğin çocuğa ya da kadına yönelik suçlarda 
da cezasızlık söz konusu. Şimdi bu devletin eylemi değil fiilen; ama, devletin koruması ol-
maksızın gerçekleşmeyecek olan bir cezasızlığın var olduğunu biliyoruz.” dedi. Cezasızlığın 
toplumsal zihniyette de kökleştiğini ifade eden Toker, “Toplum içerisinde devletin koruması 
altında gerçekleşmiş bütün adaletsizlikler, aslında kökenlerini bir toplumsal zihniyetten alı-
yor ve galiba bence cezasızlık dediğimiz şeyin içinde tartışmamız gereken şey sadece bir yargı 
mekanizması değil; aynı zamanda bir cezasızlık kültürü ile kavga etmemiz gerekiyor.” dedi. 

 Cezasızlığın Osmanlı’dan bu yana var olan bir gelenek olduğunu ifade eden Batman 
Barosu Başkanı Av. Erkan Şenses ise bu cezasızlığın halen devam ettiğini, cezasızlık politi-
kasının devlet eliyle meşrulaştırılmaya çalışıldığını somut dava örnekleriyle anlattı. Şerzan 
Kurt, Roboski Katliamı ve Tahir Elçi davalarında da faillerin cezasız bırakılmaya çalışıldığını 
belirtti.

  Hafıza Merkezi’nden gazeteci Murat Çelikkan ise Türkiye’de kamu görevlilerinin yargı-
lanmasının önündeki en büyük engelin Memurin Muhakemat Kanunu olduğunu ifade ederek 
dünyanın farklı ülkelerinde yükselen otoriterleşme eğilimlerinin ortak özelliğinin ilk hedefle-
rinin hakikat olduğunu dile getirdi. Dünyadaki hakikat komisyonlarından örnekler veren Çe-
likkan belgelemenin çok önemli bir gereklililk olduğunu ifade ederek “Umudu canlı tutmak 
bizim işimiz.” dedi.

Sempozyum, Konferans, Panel ve Eğitim Çalışmaları
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İcra İflas Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler 
İzmir Barosu’nca Düzenlenen Konferansta Değerlendirildi

 İcra İflas Kanunu’nda yapılan değişikliklerin ardından barolar arasında geniş kapsamlı 
ilk değerlendirme toplantısı İzmir Barosu tarafından düzenlendi. 

 Açılışta konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel; çalışmanın, yapılan değişiklik-
leri anlamada, onları yorumlamada ve kullanmada çok önemli işlevlere sahip olacağını ifade 
etti. Yüz yüze yapılan ilk oturumda, oturum başkanlığını Prof. Dr. Oğuz Atalay yaptı. Atalay, 
aynı zamanda “Satışla İlgili Genel Değişiklikler-Elektronik Satış” başlıklı tebliğini sundu. De-
vamında, Prof. Dr. Mine Akkan “Rızaen Satış Konusunda Yeni Hüküm (Borçlunun Kendi Haciz-
li Malını Satması)”,  Prof. Dr. Muhammet Özekes ise “İlamlı İcrada Değişiklikler (İcranın Geri 
Bırakılması ve Çocuk Teslimi)” başlıklı tebliğlerini sundular. 

 Çalışmanın ikinci oturumu ise çevrim içi olarak yapıldı. Oturum başkanlığını Prof. Dr. 
Hakan Pekcanıtez’in yaptığı ikinci oturumda, Prof. Dr. Murat Atalı  “İcra Teşkilatı ve Hacizle 
İlgili Değişiklikler” Prof. Dr. Güray Erdönmez ise “İhalenin Feshi Konusunda Değişiklikler” 
başlıklı tebliğlerini sundular.
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İzmir Barosu Hukuk Söyleşilerinin 14’üncü Oturumunda “Cicero’nun 
İlk Müdafiliği: Pro Sexto Roscio Amerino” Konulu Tebliğ Sunuldu

 Prof. Dr. Halide Gökçe Türkoğlu ile Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Kerem Bilgin’in konuşmacı 
olarak katıldığı söyleşinin açılışında konuşan İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ayşe 
Kaymak, “Hukuka aykırı uygulamaların olduğu, keyfiliğin hüküm sürdüğü bir düzende, Cice-
ro’nun genç bir müdafi olarak verdiği hukuk mücadelesinin aslında günümüz Türkiyesine de 
ne kadar benzediğini görüyoruz.” dedi.

 Prof. Dr. Halide Gökçe Türkoğlu ile Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Kerem Bilgin tarafından iki 
yıl boyunca yapılan araştırma sonucunda yazılan hakemli makaleye konu sunum, Cicero’nun, 
baba katliyle itham edilen Amerialı Sextus Roscius’un savunmasını üstlenerek yirmi yedi ya-
şındayken ilk defa bir ceza davasında görev almasını (MÖ 80); müvekkilinin beraat etmesini 
sağlaması sonucu büyük itibar ve şöhret kazanıp türlü dava için yetkin addedilir olmasını konu 
alıyor. 

 Sunumda, Cicero’nun senatörlerden oluşan bir jüri ihtiva eden daimî bir mahkeme 
önünde görülen bu ilk kamu davasının, gayrıinsani bir idamla cezalandırılabilecek parricidi-
um suçuna ilişkin olmanın ötesinde siyasi açıdan da hassasiyet arz etmesi ile davanın cum-
huriyetin krizine ve Roma ceza yargılamasının gelişimine ışık tutması nedeniyle önem taşıdığı 
aktarıldı.

Sempozyum, Konferans, Panel ve Eğitim Çalışmaları
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Hukuk Söyleşileri’nde Demokratik Anayasa Yapımı 
ve Anayasal Değişim Konuşuldu

 İzmir Barosu’nca düzenlenen Hukuk Söyleşileri, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. A. Ersoy Kontacı’nın katıldığı, “Demokratik 
Anayasa Yapımı ve Anayasal Değişim: İlkeler, Evre-
ler ve Araçlar Üzerine Bir Tartışma” başlıklı oturum-
la devam etti. 

 Anayasa yapımı ve anayasal değişim süreçlerinin 
demokratik niteliğini inşa eden ilkeler, bu ilkelerin 
somutlaştığı evreler ve bu evrelerde kullanılacak 
hukukî araçların üzerinde duruldu.

 Konferansta, özellikle; Anayasa yapıcı organların 
temsilî niteliği, vatandaş katılımının hukukî araçları, 
referandumun demokratik niteliği hususlarının ce-

vapları arandı ve demokratik anayasa yapımı ve anayasal değişim konularında dikkat çekici 
örnekler verildi. İspanya, Hollanda, İzlanda, Arnavutluk, Brezilya ve Güney Afrika gibi çeşitli 
ülke deneyimleri ile konu derinleştirilerek bir yandan da, Almanya (1949 Anayasası), Japonya 
(1946 Anayasası), Irak (2005 Anayasası) Bosna-Hersek (1995 Dayton Barış Anlaşması ve Eki) 
gibi teoriyi zorlayıcı örnekler, test ölçütleri olarak ortaya konuldu.

“Avukatlıkta Teknoloji Kullanımı” Eğitim Çalışmaları Yapıldı

 İzmir Barosu tarafından 06.11.2021, 20.11.2021, 04.12.2021, 18.12.2021 tarihlerinde 
düzenlenen eğitim çalışmalarında bilgisayar hakkında temel bilgiler ve mesleki faaliyetlerde 
bilgisayar kullanımının önemi, avukatlık bürosunun teknolojik ihtiyaçları, gerekli bütçe ve di-
jital dönüşümü, UYAP programlarının kurulması, kullanılması ve programlarında karşılaşılan 
sorunların çözümü, UETS ve KEP kullanımı, araştırma yapmak için internetin etkin kullanımı 
ve kurumların internet sitelerinden bilgi edinme konuları işlendi. 

 Bilişim alanının avukatlık mesleğindeki önemi, dijitalleşen dünyada mesleğin etkin 
olarak sürdürülebilmesi ve değişen teknolojik ihtiyaçların giderilmesine ilişkin konuların da 
ele alındığı ve uygulamaların yapıldığı çalışma, meslektaşlarımızdan gelen talepler doğrultu-
sunda tekrarlanacaktır.
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İzmir Barosu İnsan Hakları Haftası Programı Kapsamında “Barınma 
Hakkı” Paneli Düzenlendi

 Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencisi Sibel Yaşar, Deust-
che Wohnen ve Benzerleri Kamulaştırılsın Hareketi sözcüsü Yağmur Ekim Çay’ın konuşmacı 
olarak katıldığı panelin kolaylaştırıcılığını İzmir Barosu üyesi, Av. Dilara Rodos yaptı.

 Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu “Türkiye’de Konut Politikaları Ekseninde Barınma Hak-
kı” sunumunda; geçmişten günümüze konut politikaları ile kalkınma planlarına ve güncel 
pratikleriyle konut üretimi, rant ilişkileri, kentsel büyüme, kentsel dönüşüm konularına ve de 
bu alandaki mevzuata dair bilgiler verdi.

 Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencisi Sibel Yaşar, “Barınamıyoruz Hareketi”nin mücade-
lesi konusunda bilgilendirme yaptı. Türkiye’de başta üniversite öğrencilerinin yetersiz yurt 
kapasiteleri ve konut kiralarının çok yüksek olması nedeniyle yaşadığı sorunları, deneyimler 
çerçevesinde anlattı. 

 Son olarak söz alan “Deustche Wohnen ve Benzerleri Kamulaştırılsın Hareketi” sözcü-
sü Yağmur Ekim Çay, Berlin’de Deustche Wohnen isimli şirketi ve buna benzer büyük şirketle-
rin kiralama amacıyla elinde bulundurdukları yüz binlerce konutun kamulaştırılması yönünde 
yürüttükleri mücadeleye dair deneyimlerini paylaştı. Yağmur Ekim Çay, Berlin’de konutların 
büyük bir kısmının büyük şirketlerin elinde bulunduğu ve kiraların çok yüksek bedeller ol-
duğunu, topladıkları 350 bin civarındaki imza ile Berlin Senatosu tarafından bir referandum 
düzenlenmesini sağladıklarını ve yapılan referandumda da büyük bir katılımla sundukları ka-
mulaştırma yasasına onay çıktığı bilgisini verdi. Bu süreçte Berlin’in mahallelerinde oluştu-
rulan kiracı dernekleri ve aktivizm gruplarının çalışmalarını ve deneyimlerini paylaştı.

Sempozyum, Konferans, Panel ve Eğitim Çalışmaları
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Vergi Sorunlarının İdari ve Yargısal Yollarla Çözümünde Güncel 
Gelişmeler Konulu Seminer Yapıldı

 İzmir Barosu tarafından 25 Aralık 2021 Cumartesi günü “Vergi Sorunlarının İdari ve 
Yargısal Yollarla Çözümünde Güncel Gelişmeler” konulu bir seminer düzenlendi. 

 İki oturum halinde düzenlenen seminerin ilk bölümünde Dokuz Eylül Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı’ndan Dr. Burcu Demirbaş Aksüt “Vergi Usul Kanu-
nu’nda Düzenlenen Anlaşmazlık Çözüm Yolları”, Dr. Özgecan Gök ise “Gümrük Kanunu’nda 
Düzenlenen Anlaşmazlık Çözüm Yolları” konulu sunumları gerçekleştirdiler. 

 Konferansın öğleden sonra gerçekleşen ikinci oturumunda Ankara Bilim Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Emine Sevcan Artun “Arabulucu-
luk Faaliyetinin Vergi Hukuku Açısından Sonuçları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Mali Hukuk Anabilim Dalı öğreti üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Taylar ise “Vergi Yargısına İlişkin 
Güncel Gelişmeler” konulu sunumları gerçekleştirdiler.

İdari Yargının Güncel Sorunları Konulu Konferans Yapıldı
 İzmir Barosu Hukuk Söyleşileri devam ediyor. On 
altıncı kez düzenlenen ve “İdari Yargı’nın Güncel So-
runları”nın konuşulduğu çalışmaya Ankara Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. 
Ali Dursun Ulusoy konuşmacı olarak katıldı.

 Sunumunda idari yargıda birçok sorun olduğunu 
ifade eden Ulusoy, en büyük sorunun yargının siya-
sallaşması olduğunu belirtti ve davalardan örnekler 
verdi. 

 Yargılama usulünde de sorunlar yaşandığını ifa-
de eden Prof. Dr. Ali Dursun Ulusoy, “Şu anda idari 
yargıdaki bence en önemli sorun istinaf ve temyizle 

ilgili. Temyiz ile ilgili sorun şu: Adli yargıda da zannediyorum benzer bir durum var ama idari 
yargıda istinafın verdiği kararların, hangilerinin temyize açık olduğu sayma yoluyla belirlen-
miş durumda. Bu belirlenenler dışında hiçbiri temyize açık değil. Bundan kaynaklanan ciddi 
sorunlar var..” dedi. 

 Bölge idare mahkemelerinin aynı veya benzer konularda verdiği kararlar arasında çok 
ciddi çelişkiler olduğunu ifade eden Ulusoy, “Hatta aynı bölge idare mahkemesinin değişik 
daireleri arasında aynı konuda tamamen birbirine zıt kararlar çıkıyor. Temyize açık olmayan-
lar için başka bir yere de gidilemiyor. Bununla ilgili kanunda bir değişiklik yapılsa de sorunu 
hiçbir şekilde çözmüyor.” dedi.
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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri Güvenliği Konferansı 

Çeşme’de KVKK Eğitimi Yapıldı

 İzmir Barosu tarafından “Hukuk Söyleşileri” kapsamında “Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu ve Veri Güvenli” konulu bir konferans düzenlendi. 

 Moderatörlüğünü İzmir Barosu üyesi meslektaşımız Av. Eda Tanrıverdi’nin yaptığı 
konferansa yine İzmir Barosu üyesi meslektaşımız Av. Münir Hakan Eriş ve siber güvenlik 
uzmanı Çağrı Polat konuşmacı olarak katıldılar.

 Açılış konuşmasını İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel’in yaptığı konferansın mode-
ratörü Av. Eda Tanrıverdi, dijital çağda veri güvenliği farkındalığının sağlanmasının en temel 
ihtiyaçlarımızdan bir olduğunu ifade etti. 

 Sunum boyunca genelde veri, özelde kişisel veri güvenliğinin hukuki ve teknik önemi, 
uyum denince anlaşılması gerekenler, KVKK’ya uyum süreci, KVKK uyumlu altyapılar, yazı-
lımlar, güvenlik tarafında yaşanan sorunlar, ihlallerin hukuki etkileri, son ihlal bildirimleri 
üzerinden güvenlik değerlendirmeleri yapıldı.

 İzmir Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu, 07.02.2022 tarihinde Çeşme’de kişisel ve-
rilerin korunmasına dair mevzuat ve uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında bir eğitim 
çalışması düzenledi.  
 
 Mesleki faaliyetlerini Çeşme ve Urla ilçelerinde sürdüren meslektaşlarımıza yönelik 
bu çalışmaya komisyon üyelerimiz Av. Eda Tanrıverdi ve Av. Melike Yüksel konuşmacı olarak 
katıldılar.

Sempozyum, Konferans, Panel ve Eğitim Çalışmaları
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Torbalı’da KVKK Eğitimi Yapıldı

Selçuk’ta Tüketici Hukuku’nun Başlıca Sorunları Konuşuldu

 İzmir Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu, 04.02.2022 tarihinde Torbalı’da kişisel ve-
rilerin korunmasına dair mevzuat ve uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında bir eğitim 
çalışması düzenledi.  
 
 Mesleki faaliyetlerini Torbalı ve Urla ilçelerinde sürdüren meslektaşlarımıza yönelik 
bu çalışmaya komisyon üyelerimiz Av. Eda Tanrıverdi ve Av. Melike Yüksel konuşmacı olarak 
katıldılar.

 İzmir Barosu tarafından 18 Şubat 2022 günü mesleki faaliyetlerini Selçuk’ta sürdüren 
meslektaşlarımız için “Tüketici Hukuku’nun Başlıca Sorunları” başlıklı bir konferans düzen-
lendi.

 Moderasyonunu Av. Sefer Keskin’in yaptığı konferansta Av. Sadık Kızıldoğan “Tüke-
tici Hakem Heyetlerinin Görev ve Yetkileri Başvuru Usulleri”,  Av. Fatih Kaya “Ayıplı Mal ve 
Hizmetlerden Sorumluluk” ve Av. Müge Kutluk ise “Tüketici Kredi ve Kredi Kartları” başlıklı 
sunumları sundular.
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Aliağa’da KVKK Eğitimi Düzenlendi

 İzmir Barosu tarafından Aliağa ve çevre ilçelerde mesleki faaliyetlerini yürüten mes-
lektaşlarımıza yönelik olarak KVKK eğitimi düzenlendi. Av. Melike Yüksel ve Av. Şebnem 
Avcuoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı çalışmada kişisel verilerin korunmasının önemi, 
kanunun amacı, temel ilkeler, kişisel verilerin işlenme şartları, veri sorumlusunun yükümlü-
lüklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Fakültede Hukuk Dediklerini Kahvaltıda Yerken...
 İzmir Barosu Hukuk Söyleşileri kapsamında Do-
kuz Eylül Ünivesitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Engin 
Topuzkanamış’ın sunumuyla “Fakültede Hukuk De-
diklerini Kahvaltıda Yerken...” başlıklı bir konferans 
düzenlendi. 

 Açılışta konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan 
Yücel, seminer, konferans, panel, atölye çalışmaları 
gibi eğitim faaliyetlerinin süreceğini ifade ettiği ko-
nuşmasında “istiyoruz ki, bu salon hiç boş kalmasın. 
Çünkü biliyoruz ki, bilgi güçtür. O noktada bize katkı 
sağlayacak herkese çok teşekkür ediyoruz.” dedi. 

 Bir şeyi anlamak için onun dışına çıkılması gerektiğini ifade eden Topuzkanamış, “Bir 
şeyi tanımlayabilmeniz için onu görebilmeniz lazım. Hukuk görebildiğimiz bir şey değildir. Bu 
nedenle, hukuk hakkındaki tanımlamalar temennilerdir.” dedi. Soyut kuralları algılama bece-
risine sahip bir toplum olmadığımızı söyleyen Topuzkanamış, “İtaat üzerinden işleyen bir şey 
var. Ama hukukla aramızdaki ilişki itaat ilişkisi değildir. İtaat ilişkisi aklın askıya alınması ile 
ilişkili bir mesele. Aldığımız karmaşık hukuk sisteminin merkezindeki değerleri de pek sev-
medik. Böyle işlediği zaman da her seferinde kanun değiştirme, madde değiştirme üzerinden 
giden bir şey var. Bu çok beyhude bir çaba. Zaten son yirmi yılda bütün kanunlar değişti.” dedi. 
İlgiyle izlenen söyleşi Başkanımızın teşekkür konuşması ile sona erdi.

Sempozyum, Konferans, Panel ve Eğitim Çalışmaları
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Sosyal Medya Suçları ve Delillerin Toplanması Konferansı Düzenlendi

 İzmir Barosu tarafından “Sosyal Medya Suçları ve Delilerin Toplanması” başlıklı bir 
konferans düzenlendi.  Bilişim Hukuku Komisyonu üyesi Av. Büşra Nuray’ın moderatörlüğünü 
yaptığı konferansa yine Bilişim Hukuku Komisyonu üyeleri Av. Resul Göksoy ile Av. Çağatay 
Üsküdar konuşmacı olarak katıldılar. 

 Konferansın açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “Her seferinde 
altını çiziyoruz. Aslında üretimi komisyonlarımız gerçekleştiriyor, biz sadece servisini yapıyo-
ruz.” dedi.

Konferans: Sosyal İçerik Üreticilerinin Vergilendirilmesi 
 İzmir Barosu Hukuk Söyleşileri, Dr. Özgecan 
Gök’ün sunumuyla “Sosyal İçerik Üreticilerinin Ver-
gilendirilmesi” konulu oturumla devam etti. 

 Açılışını İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel’in 
yaptığı söyleşide sosyal içerik üretimi kavramı, sos-
yal içerik üretimi yoluyla gelir elde etme yöntemle-
ri, sosyal içerik üreterek elde edilen gelirin niteliği, 
sosyal içerik üreticisinin gelir vergisi mükellefiyeti, 
sosyal içerik üretiminde işyeri tespiti,  çifte vergi-
lendirmeyi önleme anlaşmaları bakımından sosyal 
içerik üreticiliği, sosyal içerik üreticilerinin katma 
değer vergisi mükellefiyeti başlıklı konular anlatıldı.
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Ceza Hukuku’nda Cinsiyetçi Yargı Pratikleri ve Dava Takipleri Konulu 
Panel Yapıldı

Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesi Paneli Yapıldı

 İzmir Barosu’nca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Ceza Hukuku’n-
da cinsiyetçi yargı pratikleri ve dava takiplerinin konu alındığı bir panel gerçekleştirildi. 

 Panelin açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “Maalesef ki yargı-
mız cinsiyetçi yaklaşımdan, cinsiyetçi anlayıştan kurtulabilmiş değil. Etek boylarını, gece so-
kağa çıkmayı tahrik sebebi sayabilen bir yargı pratiği ile karşı karşıyayız.  Kravat indirimlerini 
kararlarından eksik etmeyen bir yargı pratiği ile karşı karşıyayız.” dedi. 

 Moderatörlüğünü İzmir Barosu üyesi Av. Funda Ekin’in yaptığı panelde Adana Barosu 
üyesi Av. Cemre Topal “Çilem Doğan Dosyasında Meşru Müdafaa ve Örselenmiş Kadın Send-
romu”, feminist hukukçu Dr. F. Ceren Akçabay “Feminist Stratejik Davalama” ve  Antalya Ba-
rosu üyesi Av. Nagihan Bulduk ise “Yasemin Çakal, Nevin Yıldırım, Azra G. Haytaoğlu Dosya 
Örnekleriyle Yargılama Pratiklerine Bakmak” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.

 İzmir Barosu tarafından düzenlenen 8 Mart etkinliklerinin sonuncusu olan “Yasal Mal 
Rejiminin Tasfiyesi” başlıklı panel, 19 Mart 2022 Cumartesi günü İzmir Barosu Konferans Sa-
lonu’nda yapıldı. Açılışını İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Şefika Yıldırım Sert’in yaptığı 
panele İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız Av. Ayça Özdoğan konuşmacı olarak katıldı.

 Çalışmanın sonunda Av. Ayça Özdoğan’a teşekkür belgesini sunan İzmir Barosu Baş-
kan Yardımcısı Av. Perihan Çağrışım Kayadelen, “Umuyorum daha güzel, daha eşit bir dün-
yada, ev içi emeğin görüldüğü bir dünyada, daha güzel şeyleri konuşacağımız bir 8 Mart’ta 
buluşuruz.” dedi.
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Konferans: E-Spor Hukuku ve E-Sporcu Sözleşmeleri 

Ödemiş’te KVKK Eğitimi Yapıldı

 İzmir Barosu tarafından Hukuk Söyleşileri kapsamında “E-Spor Hukuku ve E-Sporcu 
Sözleşmeleri” başlıklı bir konferans düzenlendi.
 
 Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Spor Hukuku Enstitüsü Yö-
netim Kurulu Üyesi Av. Dr. Gürkan Özocak’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta “E-Spor 
Nedir, E-sporun Tarihçesi, Türkiye’de E-Sporun Kurumsallaşması, E-Spor Ekosistemi, Türki-
ye’de E-Spor Organizasyonu, E-Sporcu Sözleşmeleri, Şike ve Teşvik Primi, Hakaret ve Nefret 
Söylemi, Hile Yazılımları ve Diğer Ülkelerdeki Düzenlemeler” başlıklı konular incelendi. Kon-
feransa özellikle genç meslektaşlarımız yoğun ilgi gösterdi.

 İzmir Barosu tarafından Ödemiş’te KVKK eğitimi yapıldı. Ödemiş, Tire, Kiraz ve Bayın-
dır ilçelerinde mesleki faaliyetlerini yürüten meslektaşlarımıza yönelik olarak gerçekleşti-
rilen çalışmaya, İzmir Barosu KVKK Hukuku Komisyonu üyesi Av. Melike Yüksel konuşmacı 
olarak katıldı. Çalışmada kişisel verilerin korunmasının önemi, kanunun amacı, temel ilkeler, 
kişisel verilerin işlenme şartları, veri sorumlusunun yükümlülüklerine ilişkin değerlendir-
melerde bulunuldu.
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Uyarlama Davaları Sempozyumu Yapıldı

İşkencenin Önlenmesi Eğitim Çalışmaları Devam Ediyor

 İzmir Barosu tarafından 31 Mart 2022 Perşembe günü “Uyarlama Davaları Sempozyu-
mu” düzenlendi. “Covid-19 Salgınının Özel Hukuk Sözleşmelerine Etkisi” başlığı altında dü-
zenlenen sempozyumda, DEÜ Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi  Dr. Öğr. 
Üyesi M. Beşir Acabey “Uyarlama Davalarının Genel Hukuksal Temeli: Dürüstlük İlkesi”; DEÜ 
Hukuk Fakültesi, AMYO Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Ayan “Kira Söz-
leşmelerinde Uyarlama Davaları”; DEÜ Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku 
ABD Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çiftçi “Uyarlama Davalarında Düzenleyici Amaçlı 
İhtiyati Tedbirler” ve  İzmir Barosu Tüketici Hakları Komisyonu üyesi Av. Arb. Salih Emrah 
Ertan “Özel Okul Sözleşmelerinin Uyarlaması” konulu sunumları yaptılar. 
 
 Tüketici Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen sempozyuma, derneklerden de 
katılım vardı. Meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği sempozyumda, yöneltilen soruların ya-
nıtlanması ve teori ile uygulama örneklerinin karşılaştırılması suretiyle fikir ve bilgi alışveri-
şinde bulunuldu.

 İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi İşkenceyi Önleme Grubu’nun Türkiye İnsan Hakla-
rı Vakfı ve İzmir Tabip Odası işbirliği ile düzenlediği “İşkencenin Önlenmesi (İstanbul Protoko-
lü)” eğitim çalışmaları devam ediyor. 

 2-3 Nisan 2022 tarihli eğitim, “İşkencenin Önlenmesi Eğitici Eğitimi”ne katılan kolay-
laştırıcılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Eğitim çalışmasında; “İşkence ve Kötü Muameleye 
İlişkin Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler, Soruşturma, Görüşmede Temel İlkeler ve Öykü 
Alma, Adli Muayene/Fiziksel ve Ruhsal Değerlendirme, İşkencenin Belgelenmesi/Raporla-
ma” konuları interaktif yöntemlerle katılımcı avukatlar ile paylaşılmıştır.

 Belli periyodlarla düzenlenen eğitim çalışmaları sonucunda, işkence ve kötü muame-
leye ilişkin İzmir Barosu’na yapılan hukuki yardım talepleri, Adli Yardım Sistemi içerisinde 
eğitim çalışmalarına katılan meslektaşlar tarafından karşılanacaktır.
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Hukuk Söyleşileri Sürüyor

Hukuk Söyleşileri “Ekonomik Krizde Emeğin Hakları” 
Oturumuyla Devam Etti

 İzmir Barosu Hukuk Söyleşileri aralıksız sürüyor. 22 Nisan’da Dokuz Eylül Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD öğretim üyesi Dr. İsa Başbüyük’ün 
katılımıyla “Akran Çocuk Birlikteliklerinin Cinsel İstismar Kapsamında Kovuşturulmasının 
Yarattığı Sorunlar ve Bu Bağlamda Başvurulabilecek Hukuki Argümanlar” başlıklı oturum 
yapıldı.

 Açılışta konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, konunun çok boyutu olduğunu 
ifade ederek “CMK müdafiliği yaptığımız dosyalarda çokça karşılaşıyoruz. Orada çok işimize 
yarayacak bir alan. Faydalı olacağını düşünüyorum.” dedi.

 1 Mayıs’ın hemen öncesinde İzmir Barosu’nca düzenlenen hukuk söyleşilerinin 23. 
oturumunun konusu “Ekonomik Krizde Emeğin Hakları”  oldu. 
 
 Moderatörlüğünü İzmir Barosu üyesi Av. Muradiye Kavut’un yaptığı oturuma Çalışma 
Ekonomisi Doktoru ve Yazar Dr. Erkan Aydoğanoğlu,  Tez-Koop-İş Sendikası İzmir 2 No’lu 
Şube Başkanı Mahmut Çetinkaya ve Birleşik Metal - İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Ali Çel-
tek konuşmacı olarak katıldılar.    
 
 Açılışta konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, ekonomik krizin toplumun her 
kesimini etkilediğini hatta emek cephesinin daha farklı sorunlarla baş etmek zorunda kaldı-
ğını ifade etti.
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Arabuluculuk Aradığını Buldu mu?

 Hukuk söyleşilerine bu hafta “Arabuluculuk Aradığını Buldu mu?” başlıklı oturumla 
devam edildi. 

 Moderatörlüğünü İzmir Barosu yönetim kurulu üyesi Av. Elçin Kılınçer Ot’un yaptığı 
oturuma; DEÜ Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ve İcra İflas Hukuku ABD ve İzmir Barosu üyesi 
Av. Prof. Dr. Muhammet Özekes ile İzmir Barosu üyesi Av. Arb. Deniz Yağmur konuşmacı ola-
rak katıldılar. 

 Prof. Dr. Muhammet Özekes, konuşmasının ilk bölümünde; Hukuk Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk Kanunundaki ilkelerin; kanunun gerekçesindeki ihtiyarilik unsuruna da atıf ya-
parak dava şartının gelmesiyle birlikte rafa kaldırıldığını, devam eden arabuluculuk eğitimle-
ri ve sınavlarının da nitelikli olmaktan uzak olduğunu belirterek arabuluculuğun ne umduğu 
ve ne bulduğu üzerine değerlendirmelerde bulundu. Özekes, konuşmasının ikinci bölümünde 
arabuluculukla ilgili BAM ve Yargıtay kararlarını değerlendirdi. 

 Av. Arb. Deniz Yağmur ise arabuluculuk uygulamalarında sıklıkla yaşanan sorunların 
kaynağı ve çözüm yöntemleri üzerine konuştu. 

 Açılışta konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, eşit olmayanlar arasında ya-
pılan ve adına dava şartı denilerek yumuşatılmaya çalışılan zorunlu arabuluculuğun yasal ze-
mini olsa dahi meşru olmadığına dikkat çekti.
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Tıbbi Malpraktis Olgularında Farklı Yaklaşımlar ve 
Deneyimler Sempozyumu Tamamlandı

 İzmir Barosu tarafından “Tıbbi Malpraktis Olgularında Farklı Yaklaşımlar ve Deneyim-
ler Sempozyumu” düzenlendi. 

 İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Konferans Salonu’nda düzenlenen sempozyumun açılı-
şında konuşan İzmir Barosu Başkan Av. Özkan Yücel şunları söyledi: “Öncelikle zaman ayıran 
destek sağlayan çağrımızı geri çevirmeyen bütün hocalarımıza, Yargıtay üyelerimize, Anayasa 
Mahkemesi Başkan Vekilimize çok teşekkür ediyorum. Bir de sitemim var. Yargıtay’dan ge-
lecek iki konuğumuz vardı. Onlar için izin çıkmadı. Bu çalışmalar hukuk düzeninin gelişmesi 
için, bu çalışmalar ortaklaşma için, bu çalışmalar yargının her iki tarafında bulunan kişilerin 
aynı biçimde davranabilmelerini, hukuka uygunluğunu sağlayabilmek için. O nedenle, bu ça-
lışmaları çok önemsiyoruz. O nedenle her kurumdan, her aşamadan tarafları olsun istiyoruz, 
tartışabilelim, konuşabilelim, ortak noktayı bulabilelim istiyoruz.” 

 Dört oturum halinde gerçekleşen sempozyumun sonunda “Teori ve Uygulama Sorun-
ları Altında İdeali Bulma Arayışı” başlığıyla konuşmacı ve dinleyicilerin katıldığı bir de forum 
düzenlendi.
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10. İş Hukuku Günleri Tamamlandı

 İzmir Barosu tarafından düzenlenen “İş Hukuku Günleri”nin onuncusu, 27-28 Mayıs 
2022 tarihlerinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Konferans Salonu’nda yapıldı.

 Sempozyumun açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, şunları söy-
ledi:  “Elbette ki yargının sacayakları arasındaki işbirliği hukuku geliştirmek, gerçek bir hukuk 
devleti ve gerçek bir demokrasi kurulabilmesi için; kararların daha adil, daha uygulanabilir, 
daha işlevsel olabilmesi için kaçınılmaz. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu bilinçle çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. Burada her yaptığımız etkinlikte hâkim-savcı meslektaşlarımızı, aka-
demisyen meslektaşlarımızı görmek, onlarla birlik olmak bizim için bir gurur vesilesi haline 
geliyor.” 

 İlk oturumda oturum başkanlığını Karşıyaka 2. İş Mahkemesi Uğur Erçetin yaparken,  
“İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları” başlıklı sunumu DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hu-
kuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Eda Karaçöp yaptı. 

 İzmir BAM 10. Hukuk Dairesi Başkanı Ercan Turan’ın başkanlığını yaptığı ikinci otu-
rumda ise Sosyal Güvenlik Hukuku’na ilişkin kararların değerlendirilmesini, İzmir Barosu İş 
ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu üyesi Av. Dr. Evran Kırmızı yaptı.                

 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü düzenlenen ilk oturumda ise “İş Sözleşmesinin Kurul-
ması,  Düzenlenmesi” incelendi. Bu oturumda başkanlığı DEÜ Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal 
Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Alp yaparken, İDÜ Özel Hukuk 
Bölümü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Ayça 
İzmirlioğlu konuya ilişkin değerlendirmelerini sundu. 

 İzmir BAM 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ayşe Yeşim Akçelik’in başkanlığını yaptığı günün 
ve sempozyumun son oturumunda ise İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu 
üyesi Av. Erkan Göbekçin “İş Güvencesi ve İşe İade Davaları” başlıklı sunumu yaptı.  
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Yargı Kararları Işığında Kambiyo Senetlerine İlişkin Sorunlar 
Sempozyumu Yapıldı

 İzmir Barosu tarafında 3 Haziran 2022 tarihinde “Yargı Kararları Işığında Kambiyo Se-
netlerine İlişkin Sorunlar” başlıklı bir sempozyum düzenlendi.

 Açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, sempozyumun alan-
da çalışanlar için ufuk açıcı bir çalışma olacağını ifade ederek “Bizler avukatlar olarak bilgi 
ile donanmak zorundayız. Yaptığımız her işte, yurttaşın haklarını koruyabilmek, onları en iyi 
biçimde savunabilmek için kendimizi geliştirmek zorundayız.” dedi.   

 Prof. Dr. Vural Seven’in başkanlığını yaptığı ilk oturumda, Prof. Dr. Özge Ayan “Kambi-
yo Senetlerinde Teminat Kayıtları”, Doç. Dr. Ali Haydar Yıldırım “Kambiyo Senetlerinde Tah-
rifat”,  Dr. Doğuş Taylan Türkel “Yargı Kararlarında Bonoda Korkutmaya (BK m. 37 vd.) Daya-
nan Defilere Dair Sorunlar” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler. 

 Başkanlığını Prof. Dr. Muhammet Özekes’in yaptığı ikinci oturumda ise Prof. Dr. Vural 
Seven “Kambiyo Senetlerinde Alonj”, Prof. Dr. Serkan Ayan “Tüketici İşlemlerinde Kambiyo 
Senetleri” ve Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çiftçi “Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle Takipte 
Güncel Gelişmeler ve Sorunlar” konusunda katılanları bilgilendirdiler.
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Dijital Çağda Medenî Yargı Sempozyumu Yapıldı

 İzmir Barosu tarafından 4 Haziran 2022 tarihinde “Dijital Çağda Medenî Yargı Sem-
pozyumu” düzenlendi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
sempozyumun açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. Yakup Gül, şunları 
söyledi:

 “Medeni yargıda dijital çağ; yargılamada hukuku, temel hak ve özgürlükleri, özellikle 
Anayasa’nın 36. maddesinde yer alan adil yargılama, doğru yargılama, güvenli yargılamayı 
nasıl etkileyecek? Tabii bununla birlikte yine temel hak ve özgürlükleri etkileyecek, anayasal 
düzene baktığımızda kanunilik prensibi ne kadar gerçekleştirilecek? Hepimiz biliyoruz 2012 
yılında segbis sistemi devreye girdi. Ve şu anda birçok eksiği ve yanlışı ile birlikte aktif bir 
şekilde uygulanıyor. Dolayısıyla bugünkü sempozyumumuz medeni yargıda, yani hukukun bir 
başka ayağı usulle ilgili olan kısmında bir çalışmayı içermekte.” 

 Oturum başkanlığını Prof. Dr. Oğuz Atalay’ın yaptığı ilk bölümde, Dr. Öğretim Üyesi Pı-
nar Çiftçi “Dünya’da ve Türkiye’de Yargıda Dijitalleşme Sürecine İlişkin Gelişmeler”,  Arş. Gör. 
Abdulkadir Haşhaş “Blok Zincirin Yargılama ve İlgili Alanlara Etkisi: Avantajlar ve Riskler”,  
Dr. Buse Dişel Kumru “Medenî Yargıda Yapay Zekâ ve Yenilikçi Yöntemlerle Uygulamalar” ve 
Doç. Dr. Tolga Akkaya “Çevrimiçi Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri” konulu sunumları yaptılar.     

 İkinci bölümde ise oturum başkanlığını Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez yaptı. Bu oturumda 
Prof. Dr. Muhammet Özekes  “Dijital Çağda Yargılama, Adalete Erişim ve Yargılama İlkelerine 
Genel Bakış”, Doç. Dr. Nedim Meriç “Elektronik Ortamda Duruşmalar ve Diğer Yargı Faaliyet-
lerinin İcrası”,  Doç. Dr. Nilüfer Boran Güneysu “Dijital Çağda Takip Hukukundaki Gelişmeler” 
ve Dr. Öğretim Üyesi Ali Çetin Aslan ise “Dijital Çağda Avukatlık” konularında değerlendirme-
lerini sundular.
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Ödemiş ve Torbalı’da İşçilik Alacaklarında 
Hesaplama Unsurları Eğitimi Düzenlendi

 İzmir Barosu tarafından ilçelerde mesleki faaliyetlerini sürdüren meslektaşlarımız 
için düzenlenen çalışmalar kapsamında 8 Haziran 2022 tarihinde Ödemiş ve Torbalı’da eş za-
manlı olarak “İşçilik Alacaklarında Hesaplama Unsurları Eğitimi” düzenlendi. 

 Ödemiş’te Av. Meriç Kaptan, Torbalı’da ise Av. Zöhre Dalkıran ve Av.Dilek Eriş tara-
fından yapılan sunumlarda işçilik alacaklarında hesaplama unsurları, kıdem tazminatı, ihbar 
tazminatı, yıllık izin ücreti, ücret alacağı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram 
ve genel tatil ücreti ve diğer işçilik alacaklarına değinilirken güncel Yargıtay ve Bölge Adliye 
Mahkemesi kararları tartışıldı.

 Forum: Geçici Korumada Güncel Sorunlar ve Hukuki Değerlendirme 

 İzmir Barosu tarafından 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle yapılan bir dizi 
etkinlikten biri olan “Geçici Korumada Güncel Sorunlar ve Hukuki Değerlendirme” konulu 
forum Baromuzun Göç ve İltica Komisyonu üyesi Av. Taner Kılıç’ın kolaylaştırıcılığında, 20 
Haziran 2022 Pazartesi günü İzmir Barosu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

 İlgili mevzuat, son dönemde rastlanan uygulamalar ve sorunlu alanlara ilişkin değer-
lendirmelerin yapıldığı forum sonrasında, katılanlarla birlikte çözüm önerileri konuşuldu.
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Yaşam Alanlarında İnsan ve Hayvan Birlikteliği Çalıştayı

 İzmir Barosu ve Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi tarafından, alanda ilk kez “Yaşam 
Alanlarında İnsan  Ve Hayvan Birlikteliği Çalıştayı” düzenlendi. 

 Çalıştayın ilk gününde  “Kentsel ve Kırsal Alanlarda Hayvan Hakları”, “Hayvanlar İçin 
Güvenli Kentler” ve “Kentsel ve Kırsal Alanlarda Kamu Kurumlarının Hayvan Hakları Konu-
sundaki Sorumlulukları” başlıklı üç oturum gerçekleştirildi.  İkinci gün ise atölye çalışmaları 
yapıldı.

 Çalışmanın açılışında bir konuşma yapan Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Başkanı 
Nazlı Kayı, hayvanlara mal değil can olarak bakılması gerektiğini ifade ederek “Hayvanla-
rın da birlikte yaşadığımız bu kentin parçası olduklarının farkında olmamız, ona göre de bü-
tün haklarını korumamız gerekiyor. Bu anlamda da zaten çok çeşitli disiplinleri kapsayan bir 
program hazırladık ki, en azından bu hakları savunmada eksik bir parça kalmasın.” dedi.

 İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “Ne 
zaman ki bu dünyanın yalnız bize ait olmadığını ; üzerindeki tüm canlılarla birlikte paylaştığı-
mız, çocuklarımızdan ve gelecekten emanet aldığımız bir varlık olduğunu kabulleniriz, buna 
uygun bir yaşam tarzı ortaya koyarız ; işte o zaman adaleti sağlamış oluruz diye düşünüyorum. 
Bugün maalesef hayvanların yaşam alanlarını hunharca ele geçiriyoruz, binalar kuruyoruz. 
Her gün ölümlerini seyrediyoruz. Onları koruyacak ortaklıklar yaratamıyoruz. Ve aslında , dö-
nüp arkamıza da bakmıyoruz çoğu kez. Türkiye’de ilk kez yaşam alanlarında insan ve hayvan 
birlikteliği üzerine; nasıl bir arada yaşayabiliriz, nasıl birlikte var olabiliriz üzerine yapılacak 
olan bu çalışmanın buna katkı sunacağına inanıyorum.”

 Çalıştayın ikinci gününde “Kent Planlamasında Hayvanların Yeri”, “Birlikte Yaşam ve 
Toplumsal Farkındalık”, “Doğal Hayatın Korunması ve Geliştirilmesi”, “Kamu- STK İşbirliği ve 
Yöntemleri” ve “Kent Yaşamında Hayvan Hakları” başlıklı atölye çalışmaları düzenlendi.



175

Birleşmiş Milletler Küresel Göç ve Mülteci Mutabakatları: 
2015 Mülteci Krizi Sonrası Nereden Nereye?

 İzmir Barosu tarafından 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle Dr. Cavidan Soy-
kan’ın katılımıyla “Birleşmiş Milletler Küresel Göç ve Mülteci Mutabakatları: 2015 Mülteci 
Krizi Sonrası Nereden Nereye?” başlıklı bir panel düzenlendi. 

 Soykan yaptığı sunumda, Birleşmiş Milletlerin hiçbir zaman göç sorununu çözmek 
istemediğini ifade ederek “Amaç, mültecilikten bahsettiğiniz zaman eğitimli, ülkeye katkısı 
olacak, çalışma hayatına emek piyasasına katkısı olacak mülteciyi almak ve onu bir şekilde 
entegre ederek kullanmak.” dedi. Türkiye’nin bu noktada hata yaptığını ifade eden Soykan 
“Bir göç politikasının olmaması Türkiye’nin en büyük hatası.” İfadelerini kullandı. 

 Panelin açılışında bir konuşma yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ise mül-
teciliğin bugün için dünyanın en yakıcı sorunlarından biri olduğunu ifade ederek, son dönem-
lerde yaşananların bu alanda çok sayıda sözleşme hazırlayan, çalışmalar yapan Birleşmiş 
Milletlerin de bakışını farklılaştırdığını dile getirdi. 

 Çalışmanın sonunda İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu sorumlu yönetim kurulu 
üyesi Av. Ayşe Kaymak tarafından Dr. Cavidan Soykan’a teşekkür belgesi verildi.

İzmir Barosu Hukuk Söyleşileri Devam Ediyor

 25. kez düzenlenen hukuk söyleşilerinde bu hafta Doç. Dr. Bülent YÜCEL’in sunumuy-
la “Türkiye Özelinde Seçimli Demokrasiden Rekabetçi Otoriterizme Geçiş” ve Dr. Öğr. Üyesi 
Serkan EKİZ’in sunumuyla “Sivil İtaatsizlik” konuları konuşuldu.  

 Çalışmanın açılışını yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel şunları söyledi: “Par-
lamenter demokrasiyi biliyoruz. Üzerine çok konuştuk, olsun istiyoruz. Ama bazen öyle oluyor 
ki bir otoriterizme doğru kayıyor parlamenter demokrasiler. Tam da bizde olduğu gibi. Yani 
seçilerek geliyorsunuz, iktidarı seçimlerle elinize alıyorsunuz ama sonra bakıyorsunuz ki o 
sandık sonuçlarını bir otoriter rejim kurmak açısından hayata geçirmişsiniz. Bugün yapılacak 
çalışmada değerli hocalarımız nasıl oluyor, bugün Türkiye’de ne yaşanıyor onları anlatacak-
lar.” 
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SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF
ETKİNLİKLER
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İzmir Barosu Kadın Voleybol Takımımız, 
Aldığı Kupayı Baromuza Takdim Etti

İzmir Barosu Erkek Voleybol Takımımız, 
Aldığı Kupayı Baromuza Takdim Etti

 Bursa Barosu tarafından düzenlenen Avukat Kış Oyunları Voleybol Turnuvasında 3. 
olan, aynı zamanda turnuvanın “En Centilmen Takımı” seçilen İzmir Barosu Kadın Voleybol 
Takımımız, Baromuzu ziyaret etti. 

 Baro Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle keyifli bir sohbetin ardından takımı-
mız, alınan 3.lük kupası ve centilmenlik ödülünü Baro Başkanımıza takdim etti.

 Takımımıza başarılı faaliyetleri için teşekkür eden Başkanımız, yeni kupaların da gele-
ceğinden hiç kuşkusu olmadığını belirtti.

 Bursa Barosu tarafından düzenlenen Avukat Kış Oyunları Voleybol Turnuvasında 3. 
olan İzmir Barosu Erkek Voleybol Takımımız, Baromuzu ziyaret etti.  

 Baro Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle özellikle amatör ruhun konu olduğu 
keyifli bir sohbetin ardından takımımız, alınan 3.lük kupasını Baro Başkanımıza takdim etti. 

 Takımımıza başarılı faaliyetleri için teşekkür eden Başkanımız, yeni turnuvalarda  yeni 
kupaların da kazanılacağından emin olduğunu belirtti. Takımımıza katılacağı Atatürk Kupa-
sında başarılar diledi.

Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler
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8 Mart Etkinlikleri Kapsamında Film Gösterimi Yapıldı

İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu Baromuzu Ziyaret Etti

 İzmir Barosu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yoğun bir program hazırladı. Program 
kapsamında yönetmenliğini Matthew Warchus’un yaptığı ve aralarında BAFTA’nın da dahil ol-
duğu çok sayıda ödüle sahip olan Pride-Onur isimli filmin gösterimi yapıldı.

 İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu; Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Barosu işbirliğiyle 
Yırtık Cübbe Tiyatro Topluluğu’nun, yakın zamanda kaybettiğimiz değerli meslektaşımız Av. 
Soner Ustaoğlu anısına düzenlediği “Av. Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri” kapsamında 05 Mart 
2022 tarihinde Antalya’da sahneye çıktı. Hristo Boyçev’in yazdığı “Titanik Orkestrası” adlı oyu-
nun prömiyeriyle Muratpaşa Kültür Merkezi’nde sahnede olan İzmir Barosu Tiyatro Toplulu-
ğu, Baromuzu başarıyla temsil etti. 

 İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu adına takdim edilen plaket, topluluk temsilcileri Av. 
Zehra Sezen Çelebi Saat, Av. Telat Çekiç, Av. Osman Ruhi Saat, Av. Irmak Özkeskin ve Av. Hü-
seyin Ekin Durmuş tarafından Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel ‘e takdim edildi. 

 Topluluğumuzu tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.
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Avukatlar Günü’nde Baro Bahçe’de Yeni Türkü Konseri Vardı

 İzmir Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü’nde bir kokteyl düzenledi. Baro Bahçe’de düzen-
lenen kokteylin ardından ön grup olarak L.O.T.S’un yer aldığı Yeni Türkü konseri yapıldı. 

 Kokteyl öncesi bir konuşma yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “Bir tarihten 
geliyoruz. Direnmenin rutin olduğu, vazgeçmemenin alışkanlık haline geldiği, biat etmeme-
nin yaşam tarzı olduğu bir alışkanlıktan geliyoruz. İzmir Barosu’nun geleneğinden geliyoruz.” 
dedi. Hukuk devleti, demokrasi ve insan haklarına inandıklarını ifade eden Av. Özkan Yücel, “O 
yüzden attığınız her adımda, Cumhuriyet değerlerine gösterdiğiniz her saldırıda, karşınızda 
bizi bulacaksınız; avukatları bulacaksınız ve İzmir Barosu’nu bulacaksınız.” ifadelerini kullan-
dı. 

 Meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği konserde, keyifli anlar yaşandı.

Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler
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Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

 İzmir Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü etkinlikleri kapsamında masa tenisi 
turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılım yoğundu. Erkekler karmasında 40 kişinin yarıştığı 
müsabakalarda, çok çekişmeli geçen yarı final ve final maçları sonucunda turnuvanın galibi 
Av. Canberk Bilir olurken, ikinciliği Av. Serhat Arslan ve üçüncülüğü ise Stj. Av. Buğra Dilcioğ-
lu kazandı. Kadınlar karmasında ise çoğunluğunu İzmir Barosu Kadın Voleybol Takımı oyun-
cularının oluşturduğu, 14 meslektaşın yarıştığı müsabakalarda turnuvanın galibi Av. Türkan 
Karakoç oldu. İkinciliği Stj. Av. Duygu Toksoy, üçüncülüğü ise Av. Elçin Kılınçer Ot kazandı. 
Turnuva galipleri kupalarını, dereceye giren meslektaşlar ise katılım belgelerini Baro Başka-
nımız Av. Özkan Yücel’in elinden aldı.



181

İzmir Barosu Türk Sanat Müziği Korosu Konseri Gerçekleşti

 Şef Oğuz Özvardar yönetiminde uzun süredir çalışmalarını sürdüren İzmir Barosu Türk 
Sanat Müziği Korosu, Avukatlar Haftası kapsamında bir konser verdi. Ahmed Adnan Saygun 
Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konserin sonunda konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan 
Yücel, şunları söyledi: 

 “O kadar özlemişiz ki birbirimizin gözlerinin içine bakmayı. Aslına bakarsanız avukat-
ları asık yüzlü duruşma salonlarında görmeye alışmış olanlar, avukatlığın bu olmadığını fark 
ediyorlar yavaş yavaş. Neden biliyor musunuz? Avukatlar her yerde. Bu güzelliği onlar yara-
tıyorlar. Biz burada bulunan arkadaşlarımla beraber, demokrasi tehlikedeyken, İstanbul’un 
sokaklarında sandık korumaya gittik. Cumhuriyet değerlerine saldırı varken, Cumhuriyet 
Meydanı’nda hep birlikteydik. ‘Biz buradayız, gitmiyoruz bu ülkeyi size terk etmeyeceğiz!’ de-
dik alana çıktık. Nerede ihtiyaç varsa İzmir Barosu, İzmir Barosu mensubu avukatlar orada 
olmayı görev bildi. Çünkü avukatlık herhangi bir iş değil. Avukatlık hukuk devleti için, avu-
katlık demokrasi için, avukatlık insan hakları için, avukatlık Cumhuriyet değerleri için var. 
Ve ne zaman onlara bir saldırı olursa, avukatlar bir duvar gibi onun karşısında durmayı bilir-
ler. İşte bu akşam o sokaklarda birlikte yürüdüğüm arkadaşlarım bir güzelliği yaşattı bizlere. 
Emeklerine sağlık. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Onlarla birlikte olmak, onlarla birlikte 
yol yürümek o kadar değerli bir şey ki. İyi ki varlar, iyi ki onların barosunda başkanlık yapma 
onuruna eriştim.”

İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu Titanik Orkestrası’nı Sahneledi

 On yılı aşkın süredir çalışmalarını sürdüren İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu, 5 Nisan 
Avukatlar Günü etkinlikleri kapsamında “Titanik Orkestrası” adlı oyunu sahnelediler.  
 
 Büyük bir ilgiyle izlenen oyunun sonunda konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan 
Yücel, “Avukatlar sadece duruşma salonlarının o tozlu ortamlarında değil, hayatın her alanın-
dalar. Bütün meslektaşlarımın emeklerine sağlık.” dedi.

Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler
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İzmir Barosu Geleneksel 31. Halı Saha Turnuvası Tamamlandı

 19.03.2022 tarihinde 13 takımın katılımıyla başlayan Klasik kategorisindeki İzmir Ba-
rosu Geleneksel 31. Halı Saha Turnuvası, 10.04.2022 tarihinde oynanan 3.lük ve final maçları 
ile sona erdi. İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel’in de katılımıyla düzenlenen kupa töre-
ninde, Turnuva Komitesi’nde yer alan spor komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av. 
Mehmet Baran Selanik ile Av. Fatih Pekdemir, Av. Yiğitcan Topaç, Av. Furkan Taşçeken, Av. 
Umut Ertan ve Mehmet Hulusi Görgülü’ye katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi. 

 Klasik kategorisinde yapılan maçlar sonucunda Golden Snitch takımı turnuvayı üçün-
cülükle bitirirken, FC’94 takımı ikinci ve Kontra FK takımı ise şampiyon olarak tamamladı. 

 Turnuva sonunda En Değerli Oyuncu- Stj. Av. Umut Kemal Yavuz, En İyi Kaleci - Av. 
Furkan Taşçeken, Gol Kralı - Av. Eyüp Sağır; ödüllerini İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yü-
cel’den aldı. Dereceye giren takımlarda yer alan ve bireysel ödül kazanan meslektaşlarımızı 
kutlarız. Turnuvaya katılan tüm takımlara ve saha kenarında destek veren tüm meslektaşla-
rımıza teşekkür ederiz.

İzmir Barosu Tavla Turnuvası Yapıldı

 İzmir Barosu’nun 5 Nisan Avukatlar Günü sebebiyle düzenlediği sosyal etkinliklerden 
biri olan tavla turnuvası 16 Nisan Cumartesi günü Baro Bahçe’de yapıldı. 

 Kupa ve madalyaların İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel tarafından verildiği tur-
nuvada, Av. Kerem Öztürk şampiyon, Av. Serhat Arslan ikinci, Av. Yiğit Pehlivan ise üçüncü 
oldular.
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Meslektaşlarımızın Çizdikleri Karikatür, 
Çektikleri Fotoğraf ve Yaptıkları Maketler Sergilendi

 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, meslektaşla-
rımızın eserlerinden oluşan sergiler de ziyarete açıktı. İzmir Barosu Fotoğraf Topluluğu ve 
İzmir Barosu Karikatür Topluluğu’nun eserleri ile Av. Ziya Kaptan’ın gemi maketlerinden olu-
şan sergiler önce İzmir Adliyesi’nde daha sonra Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde zi-
yarete açıktı. 19 Nisan’a kadar ziyaret edilen sergi, meslektaşlarımızdan yoğun ilgi gördü.

İzmir Barosu Türk Halk Müziği Korosu Konseri Gerçekleştirildi

 5 Nisan Avukatlar Günü etkinlikleri kapsamında İzmir Barosu Türk Halk Müziği Korosu 
bir konser verdi. Koro üyesi olan ve bir dönem İzmir Barosu Başkan Yardımcılığı görevini de 
üstlenen, yitirdiğimiz Av. Erdoğan Öztürker anısına düzenlenen konserde konuşan İzmir Ba-
rosu Başkanı Av. Özkan Yücel şunları söyledi: 

 “Güzel bir gece. Sanıyorlar ki biz avukatlar hep kavga ediyoruz. Sanıyorlar ki hep asık 
yüzlüyüz. Avukatlar aslında adliye çalışanları ile iş arkadaşları ile birlikte olunca toprağın, 
suyun, havanın, doğanın, bütün dünyanın güzelliklerini aynı sahneye yerleştirebiliyorlar. Tür-
külerle beraber.  

 Biz yaşamayı güzel bulanlarız, umudu yaşatanlarız umutsuzluğa yer vermeyenleriz. 
Bizi kötü bir zamanda yaşamaya mecbur bırakıyor olabilirler. Bizi umutsuz kılmak istiyor ola-
bilirler. Ama biz şarkılarımızla, türkülerimizle, el ele tutuşarak, birlikte mücadele ederek bü-
tün bu mutsuzluğu, bütün bu karanlığı, yokluğu ortadan kaldıracağız. Haklıyız, kazanacağız. 
Hepinize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler
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İzmir Barosu Türk Müziği Korosu Konseri Yapıldı

 Meslektaşlarımızdan oluşan korolarımızdan biri olan İzmir Barosu Türk Müziği Koro-
su, 19 Nisan 2022 günü bir konser verdi.  

 Büyük coşkuyla geçen konserde konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel şun-
ları söyledi:   

 “Bu güzelliği hep birlikte izlemek hepimizi çok mutlu ediyor. Şarkılardan biri “ne çıkar 
saçlarının kırları artmışsa biraz, yüreğim her seferinden daha sevdâlı bu yaz” diyordu. Ger-
çekten de sevdalı bir yüreğe ihtiyaç var bu şarkıları hazırlamak için. Bu mücadelenin içinde 
yaşayabilmek için sevdalı bir yüreğe ihtiyaç var. Biz, bu sahnede bulunanlar, muhtemelen bu 
salonda bulunanlar, yaşamı savunuyoruz. Yaşamaya inanıyoruz. Yaşamın peşinden gittiğimiz 
için yetmişimizde de bir şeyler var etmek için, bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin insanına, 
bu ülkenin doğasına, bu ülkenin hayvanına, ne varsa yaşanası, ne varsa bu coğrafyayı pay-
laştığımız hepsine layık olabilmek için çalışıyoruz. Biz avukatlar böyleyiz. Umudun avukatlı-
ğını yapıyoruz. Geleceğe ilişkin nasıl bir umut taşıyorsanız bu sahnede onu görebilirsiniz. Bu 
akşam burada bu kadar güzel şarkılar söylüyorlar ya, yarın duruşma salonlarında görürse-
niz müvekkillerinin haklarını savunabilmek için ne gerekiyorsa yapacaklardır. Biz bu ülkede, 
demokrasi için, insan hakları için, hukuk devleti için ve Cumhuriyet değerleri için mücadele 
etmek konusunda en önde gelen meslek grubuyuz. Ben meslektaşlarımla, arkadaşlarımla, 
dostlarımla gurur duyuyorum. Onlarla birlikte bir baroyu paylaşıyor olmaktan, onların var 
olduğu bir baroda baro başkanı olmaktan o kadar büyük onur duyuyorum ki, çok sağ olsunlar. 

 Hani şarkı dedi ya “ben senin değerini gittiğinde anladım” diye, bugün tek adam rejimi-
ni görünce, bugün Cumhuriyet değerlerinin ortadan kaldırıldığını görünce, bugün demokrasi-
nin rafa kaldırılmak için uğraşıldığını görünce, işte o giden adama, o ‘mavi gözlü dev’e bir kez 
daha hayran oluyor insan, bir kere daha gururlanıyor onunla.”

Engelliler Haftası Programı Kapsamında Film Gösterimi Yapıldı

 İzmir Barosu’nun engelliler haftası programı kapsamında İlksen Başarır’ın yazıp yö-
nettiği ve işitme engelli bir gencin, engellerini yıkarak, seslerini duyuramayanların sesi ol-
duğu ve bunu yaparken kendine güvenini tazelediği bir hikâyeyi anlatan “Başka Dilde Aşk” 
filminin gösterimi yapıldı.   
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Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

 İzmir Barosu tarafından hazırlanan 5 Nisan Avukatlar Günü programının sportif etkin-
liklerinden biri olan satranç turnuvası tamamlandı.  

 İzmir Barosu’nda gerçekleşen turnuvada, Av. Cankut Emiroğlu şampiyon olurken, To-
lunay Burçin ikinci, Emre Demiryürek ise üçüncü oldu. Dereceye girenler kupa ve madalyala-
rını İzmir Barosu yönetim kurulu üyesi Av. Elçin Kılınçer Ot’dan aldılar.   

 Turnuvada teknik destek veren Alihan Aydemir ile Eneshan Tekin’e de desteklerinden 
ötürü teşekkür ederiz.

Stajyer Avukatlarımız Piknikte Buluştu

Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler
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Tiyatro Topluluğumuz “Suçlular Çağı, Suçsuzlar Çağı”nı Sahneledi

 2011 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu, Siegfried 
Lenz’in  “Suçlular Çağı, Suçsuzlar Çağı” adlı oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Suç üzerine giri-
şilen bir inceleme olan oyunda, insanları araç haline getiren bir baskı döneminde rejimin çok 
yönlü ayrıcalıklarından, koruyuculuğundan yararlanan -ya da yararlanmasalar da susan- in-
sanların bir suça sürüklenişini anlatılıyor. Oyun, konforlarını kaybetmekten korkan bireylerin 
şahsi eylemsizliklerinin toplamının, bir topluluğu katile dönüştürmesi, bir toplumu cinayete 
sürüklemesi üzerine bir inceleme.  

 Büyük ilgiyle izlenen oyunun sonunda konuşan İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. Ya-
kup Gül çok sayıda oyun çıkartan İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu’nu kutlayarak, “Her bir oyun 
ayrı emek istiyor. Ben baroda çalışmalarına şahit oldum. Son bir aydır hemen hemen her gün 
çalışıyorlar. Çok büyük emek harcıyorlar. İyi ki varsınız.” dedi. 

 İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ise şunları dile getirdi: “Harika şeyler ortaya ko-
yuyorlar. Ama bir gerçeği de ortaya koydular. Bugün Deniz Poyraz duruşması vardı. Bir parti 
binasında yaşamını sürdürmek için çalışan bir insan katlediliyor. Dediler ki ‘Bireysel bir cina-
yet.’ Oysa katil duruşma salonunda şöyle demişti: ‘Kim olduğu önemli değildi, karşıma kim 
çıksa öldürecektim. Kaç kişi oldukları da önemli değildi.’ Hala şuna inanmamızı istiyorlar: Bu 
bireysel bir cinayet, bu bireysel bir katliam. Hayır inanmıyoruz. Bazen suçlularla suçsuzların 
çağı karışıyor. Yalnız bugünkü dosya değil, yalnız bugünkü duruşma değil. Pazartesi günü bir 
karar verdiler. İki kez beraat etmiş insanlardan birini müebbet, ötekilerini ise 18 yıla mahkum 
ettiler. Suçlularla suçsuzların çağı karışıyor. Ama az evvel bir şey söyledi arkadaşlarım. Bu 
suç, bizimle ömür boyu gelecek. Çünkü sıradan insanların katkısı olmadan hiçbir kötülük var 
olamaz. O yüzden iş bize düşüyor. Ne zaman ki kötülüğe gerçekten karşı çıkmaya çalışacağız, 
ne zaman ki kötülüğü gerçekten alt etmek için mücadele edeceğiz, işte o zaman bir şeyler 
değişecek. O yüzden suçlularla suçsuzların çağı birbirine karışıyor. Ama emin olun bir gün 
suçsuzlar, masumlar, sıradan insanlar gerçek adaleti  temin etmek için ortaya çıkacaklar 
bunun zamanı da çok geç değil.” dedi.
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Müzik Bölümü Öğrencilerinden Konser

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
Yıldırım Satranç Turnuvası Tamamlandı

 İzmir Barosu’nun engelliler haftası programı kapsamında Baro Bahçe’de Celal Bayar 
Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencileri bir konser verdiler.

 Konserin sonunda konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, Engelsiz bir dünya 
özleminin yaşı olmadığını ifade ederek, “Genç arkadaşlarımıza burada bizimle birlikte olduk-
ları için teşekkür ediyorum.” dedi.

 İzmir Barosu tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra-
mı Yıldırım Satranç Turnuvası 18 Mayıs 2022 günü İzmir Barosu’nda gerçekleştirildi.  
 
 Türkiye Satranç Federasyonu lisansına sahip İzmir Barosu’na kayıtlı avukatların ka-
tılabildiği turnuvada Av. Cankut Emiroğlu şampiyon olurken, Av. Burçin Tolunay ikinci, Av. 
Murat Acar ise üçüncü oldu. Dereceye girenler kupa ve madalyalarını turnuva hakemleri ve 
İzmir Barosu yönetim kurulu üyesi Av. Elçin Kılınçer Ot’tan aldılar.    
 
 Turnuvada teknik destek veren Firdevs Kömürcüoğlu, Hasan Karaköse ve Eneshan 
Tekin’e teşekkür ederiz.

Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler
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Streetball Turnuvası Yapıldı

 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Baromuza 
kayıtlı meslektaşlarımızın katıldığı “Streetball Turnuvası” düzenlendi. 

 Meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği turnuvada, İzmir Barosu Kadın Basketbol Ta-
kımı oyuncuları Av. Cansu Tevattepe, Av. Sena Uzun, Av. Öykü Yıldırım, Av. Pelin Karakuş, Av. 
Sedef Yıldırım, Stj. Av. Duygu Toksoy ve Yaren Aydemir’in katılımıyla kendi aralarında yaptık-
ları maçlarda birincilik ve ikincilik derecelerini elde ettiler. 

 Erkeklerde 14 takımın yarıştığı turnuvada; şampiyon, Av. Efekan Narlı, Av. Efe Bakı ve 
Av. Atılgan Çamurcuoğlu’ndan oluşan “Golden Case Takımı” oldu. Av. Onur Gedikli, Av. Enes 
Rasim Karaçam, Av. Cem Yanmaz, Av. Halim Şirinbaş ve Av. Mert Kaya’dan oluşan “Tema 
Takımı” ikinci; Av. Özgür Emek, Stj. Av. Oğuz Kaan Değirmenci, Stj. Av. Alperen Safa Ekici, Stj. 
Av. Ertuğrul Çamlıbel’den oluşan “Stajyerler Takımı” üçüncü oldu. 

 Dereceye giren takım oyuncuları, madalyaları ile kupasını yönetim kurulu üyeleri Av. 
Şefika Yıldırım Sert ile Av. Elçin Kılınçer Ot’tan aldılar. 

 Turnuvada görev alan, İzmir Gençlik ve Spor Müdürlüğü İl Temsilciliği’ne bağlı il tem-
silcisi ve hakemlerimiz Faysal Aydemir, İsmet Güneş, K. Giray Esen, Ö. Ömür Turhan, Ebru 
Aydın ve Gökhan Yaz’a desteklerinden ötürü teşekkür ederiz.
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İnsan Belgeseli’nin Gösterimi Yapıldı

 20 Haziran Mültecilerle Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında Fransız fotoğraf sa-
natçısı ve yönetmen Yann Arthus-Bertrand “İnsan/Human”  belgeselinin gösterimi yapıldı.

 Çekimleri dünyanın 60 farklı şehrinde gerçekleşen ve iki bin kişiyle yapılmış söyleşi-
lerden oluşan “İnsan/Human”, “Bizi insan yapan nedir?” sorusunun peşine düşüyor ve bizi 
karanlık olduğu kadar umut verici insan hikâyeleriyle buluşturuyor. Savaştan ayrımcılığa, 
yoksulluktan homofobiye, bitmek bilmeyen insanlık sorunlarını kişisel hikâyelerle anlatmayı 
başaran Bertrand, bu çelişkiler üzerinden bizi empatiye davet ediyor ve sunduğu karanlık 
taraflarına rağmen insanlığın geleceğine dair umut dolu bir dünya seçeneğimiz olduğunu söy-
lüyor.

Avukatlar Günü’nde Baro Bahçe’de Yeni Türkü Konseri Vardı

 Adli yıl açılışı ve İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Baro Bahçe’de düzenlenen 
Bulutsuzluk Özlemi konserinde yüzlerce kişi hep bir ağızdan Grubun şarkılarını söyledi. 

 Konser sonunda konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “Kapatın gözlerinizi 
ve umut edin. Yarının aydınlık geleceğini, faşizmin topraklarımızdan sökülüp atıldığı bir Tür-
kiye’yi hayal edin. Kadınlarımızın ölüme değil geleceğe uyandıkları bir Türkiye’yi, çocukları-
mızın istismar endişesi yaşamadan geleceklerini kurabildikleri, hastalık sebebiyle ailelerinin 
sırtlarına yüklerin yüklenmediği bir ülkeyi…Bize bugün zul gördükleri, bizden uzak tutmaya 
çalıştıkları demokrasiyi hissedin. O günler o kadar uzak değil. Hani diyorlar ya hedef 2023 
diye, biz de 2023’ü bekliyoruz.” dedi.

Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler
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BÖLÜM 5
MERKEZLER
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İZMİR BAROSU ADLİ YARDIM MERKEZİ
ADLİ YARDIM VE İŞLEYİŞİ

A. GENEL OLARAK 

 Rapor 10.08.2020-01.10.2022 tarihleri arasında İzmir Barosuna gelen adli yardım 
başvuruları ile başvuruların kabul/ret sayıları ve oranları, başvurucuların cinsiyet dağı-
lımı, ilçelere göre adli yardım başvuru oranları değerlendirilmektedir. Ayrıca adli yar-
dım listesine kayıtlı avukatların merkez ve ilçelere göre sayı ve oranlar ile adli yardım 
ödeneğinin hangi kalemlere ne kadar ödendiğini ve sistemin işleyişine ilişkin değerlen-
dirmenize sunulmaktadır. 

 Adli Yardım

 Ekonomik açıdan zayıf olan bireylere bu durumlarına rağmen hak arama olanağı 
veren adli yardım hizmeti, hakları, salt iyi birer norm olmaktan çıkarmakta ve   hayata 
geçen etkin kavramlar olmasını sağlamaktadır. Bu nedenle, TBB Adli Yardım Yönetme-
liği’nde adli yardımın amacı tanımlanırken söz konusu hizmetin bu niteliğine de vurgu 
yapılmıştır.

 “Adli yardımın amacı, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aş-
mak ve hak arama özgürlüğünün kullanımında eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücreti-
ni ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların avukatlık hizmetlerinden 
yararlandırılmasıdır.” (TBB Adli Yardım Yönetmeliği md.1/2)

 Kapsam

 Avukatlık Yasası’nın 176.maddesinde adli yardımın tanımı yapılmıştır. Buna göre; 
“Adli yardım, avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı bu-
lunmayanlara bu Kanunda yazılı avukatlık hizmetlerinin sağlanmasıdır.”

 Böylece, “kanun işleri ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem 
veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek kişilere ait hakları 
dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait evrak düzenlemek” (Av. 
Y. M.35/1) adli yardım hizmeti kapsamında olabilecektir.

 İzmir Barosu Adli Yardım Bürosu görevlendirmelerinde gönüllülük esastır. 
Görevlendirme listelerinde yer almak için herhangi bir eğitim çalışması yapılmamak da 
sadece adli yardım kayıt formunun doldurulması veya listeye kaydolma talepli dilekçe ve-
rilmesi yeterlidir. Bu durumun bazı dava alanları için istisnası bulunmakta olup aşağıda 
değinilmektedir. Görevlendirme konularımız medeni hukuk, borçlar hukuku, iş hukuku, 
idare hukuku, Anayasa Mahkemesi Bireysel başvuru, AHİM’e başvuru, göç ve iltica ala-
nı ve ön hizmet bürosu nöbeti konularından oluşmaktadır. 6284 sayılı Ailenin Korunma-
sı Kanunu kapsamında görevlendirmeleri Kadın Hakları Merkezi tarafından yapılmış 
olan sertifikalı eğitim çalışmasına katılmış olunmasına bağlıdır. Yine Göç ve İltica alında 
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görevlendirmeler Baromuzca yapılan eğitim çalışmasına katılmak koşuluyla bu alandan 
görev verilmektedir.

 İzmir Barosu Adli Yardım Bürosu 1456 Sokak No:14 Alsancak adresindeki binanın 
4.katında ve İzmir Adliyesi içindeki Adli Yardım ön hizmet bürosu olmak üzere iki ayrı 
mekânda hizmet vermektedir.  İzmir merkez dışında bulunan ilçelerde ise İzmir Barosu 
Adli Yardım Temsilciliği aracılığıyla hizmet verilmektedir.

 Adli Yardım Bürosuna yapılan başvurular İzmir Adliyesi içindeki ön hizmet 
bürosunda alınmaktadır. Ön büroda sabah bir avukat, öğleden sonra bir avukat olmak 
üzere üç stajyer avukat nöbet usulü ile görev yapmakta olup bir baro çalışanımız bulun-
maktadır.

 Adli yardım ücretlerine ilişkin ödemeler, raporların teslim tarihine göre gerçek-
leştirilmektedir. Teslim edilen raporlara, teslim tarihine göre oluşturulan liste, baromuz 
internet sitesinde https://baronet.izmirbarosu.org.tr/login linkinden giriş yaparak “Adli 
Yardım İşlemleri” altında bulunan “Aldığınız Ödemler” başlığında bulunan serbest mes-
lek makbuzunun bir örneğini BARONET üzerinden görülmektedir.  Ödeme yapılacak mes-
lektaşlarımıza ayrıca SMS bilgi verilmektedir. Bu uygulama ile kişisel verilerin korun-
ması açısından şifreli alandan giriş yapılmak suretiyle ilgili avukatın erişimine açılması 
sağlanmıştır.

 Meslektaşlarımızın tahsil etmedikleri ücretler nedeniyle vergi yükümlülüğü altı-
na girmemeleri için rapor teslim anında makbuz kesmemeleri, ödenek geldiğinde, sıra 
numaralarına göre kendilerine SMS yoluyla yapılacak bildirimle makbuzlarını düzenleyip 
Baromuza teslim etmeleri ile ödemelerin yapılması uygulaması sürdürülmektedir.

 Adli Yardım Yürütme Kurulu, adli yardımdan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi ile 
Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek en az sekiz, en çok 20 üyenin atanması ile 
oluşturulmaktadır.
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B. Adli Yardım Sistemi 

1. Adli Yardım Bürosunun Yapılanması ve Adli Yardım Büro

 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 177.maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Adli Yar-
dım Yönetmeliği’nin 4. maddesi uyarınca her Baro merkezinde, Baro Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenip görevlendirilecek yeterli sayıda avukattan oluşan bir adli yardım 
bürosu kurulacağı ifade edilmiştir. Baro Yönetim Kurulu ayrıca, baro merkezi dışında, 
avukat sayısı beşten fazla olan her yargı çevresinde bir avukatı adli yardım bürosu tem-
silcisi olarak görevlendirebilir.

 Adli yardım hizmetleri, baro yönetim kurulunun sorumluluğunda ve İzmir Anakent 
sınırları içerisinde “Adli Yardım Bürosu”, bu sınırlar dışındaki ilçe merkezlerinde “Adli 
Yardım Temsilcisi” tarafından yürütülür. Adli yardım bürosu; yürütme kurulu, görevli 
avukatlar ve büro personelinden oluşmaktadır.

1.1. Yürütme Kurulu

 15/10/2019 ile 20/09/2021 tarihine kadar Adli Yardım Yürütme Kurulunda aşağıda-
ki isimleri belirtilen meslektaşlarımız görev yapmışlardır.

Adli Yardım Yürütme Kurulu Üyeleri 

Adli Yardımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri

  Av. Deniz Yılmazer (9410)      Av. Miray Sayman (10386)   Av. Mehmet Baran Selanik (10613)
Adli Yardımdan Yürütme Kurulu Üyeleri

Av. Burcu Ece Güler (8640)          Av. Duygu Arslan Ergün (8973)          Av. Doğan Akbaş (9540)
Av. Habibe Naz (10662)            Av. Ecem Karaaslan (11488)        Av. Rıza Babacanoğlu (12662)

Av. Helin Özdinar (16223)          Av. Selin Kahveci (16613) (31.05.2022 İstifa)   

Av. Yaren Ezer (16816)
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 İzmir Barosu Adli Yardım Yürütme Kurulu, adli yardımdan sorumlu Yönetim Kurulu 
üyeleri ile Kurul üyeliğini için başvuruda bulunanlar arasından Yönetim Kurulu tarafın-
dan görevlendirilmişlerdir. Kurul, aşağıda belirtilen avukatlar ile faaliyet yürütmektedir.

 Sorumlu yönetim kurulu üyesi dışındaki yürütme kurulu üyeleri, baro seçimli ge-
nel kurullarını izleyen bir ay içinde, Yönetim Kurulu tarafından atanırlar. Kurulun toplantı 
düzeninde 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın ‘yönetim kurulu’ toplantılarına ilişkin hüküm-
leri uygulanır.

Yürütme kurulunun başlıca görevleri şöyledir;

	Adli yardım başvurularını inceleyerek karara bağlar; 

	Görevli avukatlara ödenecek ücret konusunda karar verir; 

	Adli Yardım Bürosu ve ön hizmet bürosu çalışmalarını yönlendirir ve de-
netler; 

	Adli Yardım Bürosu’nun çalışma ilkelerini oluşturur, halkı bu hizmet ile il-
gili olarak bilgilendirme çalışmaları yürütür; 

	Adli yardım koşullarının iyileştirilmesi için projeler üretilmesi ve uygulama 
çalışmalarını yürütür; 

	Adli Yardım Bürosu çalışmalarına ilişkin raporu üç ayda bir Baro Yönetim 
Kurulu’na sunulmak üzere hazırlar;

	Adli Yardım Bürosu bütçesini hazırlayarak Baro Yönetim Kuruluna sunar; 

	Görevli avukatların sorunlarının çözülmesi, uygulamada birliğin sağlan-
ması amacıyla toplantılar düzenler, bu konularda Baro Yönetim Kuruluna 
öneri götürür; 

	Ön hizmet bürosunda kullanılacak matbu formları hazırlar; 

	Görevli avukatların görevleriyle ilgili bilgi ve belge isteyerek gerekli gör-
düğü hallerde disiplin hukuku yönünden Yönetim Kurulu’na öneri götürür; 

	Adli Yardım Bürosu işleyişinde gerekli bilgisayar programının hazırlığı ve 
uygulamasını yürütür, çalışanların eğitimini sağlar; 

	Adli yardım hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için gerekli gördüğü diğer 
önlemler konusunda çalışmalar yapar.

1.2. Adli yardım temsilcisi:

İzmir Barosu Adli Yardım Yönergesi gereği, adli yardım başvuruları İzmir merkez sınırları 
dışındaki ilçelerde adli yardım temsilcileri tarafından yürütülür. Adli yardım temsilcisi; 
Baro seçimli genel kurullarını izleyen bir ay içerisinde Yönetim Kurulu tarafından belir-
lenebilmektedir. Eylül 2021 tarihinde ilçelerde yapılan seçimler sonucu ilçe temsilcileri 
belirlenmiş ve aynı zamanda adli yardım temsilcileri olarak görev yapmaktadırlar.

Adli yardım temsilcilerinin başlıca görevleri;

	Adli yardım çalışmalarını, Adli Yardım Bürosu’nu ile eşgüdüm içerisinde yerine 
getirir; 
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	Adli yardım başvurularını alır, başvuru dilekçesini ve eklerini, görüşünü içeren ra-
porla birlikte yürütme kuruluna karar verilmek üzere büroya gönderir;

	Adli Yardım Yürütme Kurulunca gerekli görülmesi halinde istenen bilgi ve belge-
leri Adli Yardım Bürosuna iletir.

	Adli yardım hizmetlerinin yürütülmesini takip eder, görevle ilgili denetim yapar, 
uygulamadaki aksaklıklar bakımından önerilerini yürütme kuruluna ulaştırır; 

	Baro Yönetim Kurulu’nca verilecek diğer işleri yapar.

İzmir Barosu Adli Yardım Temsilcileri:

İLÇE TEMSİLCİ
ALİAĞA Av. Yavuz Aktaş
BAYINDIR Av. Sevilay Kantarcıoğlu
BERGAMA Av. Gürsel Öztaş
ÇEŞME Av. Nadire Erol
DİKİLİ Av. Fulya Şendur
FOÇA Av. Nur Yılmaz
KARABURUN Av. Aslı Kılıç
KEMALPAŞA Av. Ahmet Burak Tatar
KINIK Av. Orhan Taparlı
KİRAZ Av. Sezayi Kepcen
MENDERES Av. Esin Baysal Yıldırım
MENEMEN Av. Egemen Ege
ÖDEMİŞ Av. Nuran Artagan
SEFERİHİSAR Av. Irmak Değerli
SELÇUK Av. Cemal Çelikel
TİRE Av. Sami Görüşük
TORBALI Av. Semiha Memiş Saraç
URLA Av. Diğdem Deri İrtem
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1.3.Adli Yardım Ön Büro

 İzmir Barosu Adli Yardım Ön büro da nöbet usulünde sabah ve öğleden sonra ol-
mak üzere bir avukat, üç stajyer avukat ve büro çalışanı ile faaliyetlerini sürdürmekte-
dir. Görev yapacak avukat ve stajyer avukat sayısı yürütme kurulunun teklifi ile ihtiyaç 
doğrultusunda azaltılıp çoğaltılabilir. Adli yardım hizmetleri, baro yönetim kurulunun 
sorumluluğunda ve İzmir Anakent sınırları içerisinde “Adli Yardım Bürosu”, bu sınırlar 
dışındaki ilçe merkezlerinde “Adli Yardım Temsilcisi” tarafından yürütülmektedir

 Adli yardım başvurucuları ön bürodaki nöbetçi avukata yöneltilir. Bir davaya konu 
edilmeyecek veya sürekli takibi zorunlu görülmeyen yardım talepleri nöbetçi avukat ve 
onun nezaretinde stajyer avukatlar tarafından karşılanır. Bu tür başvurular ve verilen 
hizmetlere ilişkin olarak bir tutanak düzenlenir.

 Başvuru sırasında; “adli yardım isteminin kabulü durumunda; işin sonunda maddi 
bir yarar elde edilmesi halinde avukata ödenen para ile elde edilecek maddi yararın %5’ni 
baroya ödeyeceğine; adli yardım isteminin haksız olduğunun sonradan anlaşılması halin-
de, görevlendirilen avukata ödenen ücretin iki katı ve yapılmış masrafları yasal faizleri 
ile birlikte geri vereceğine” ilişkin yasal taahhütname ile ayrıca düzenlenecek ‘başvuru 
formu’ başvurucuya imzalatılır. 

 Evrakı tamamlanan başvurular esas defterine (otomasyon programı üzerinden) 
sıra numarası, tarih ve saat olarak işlenir; başvuru sahibine sıra numarası verilir. Evrakı 
tamamlanmayan başvurular bir ay bekletilir, bu süre sonunda tamamlanmayan evrak 
hakkında işlem yapılmaz. Sosyal hizmet kaynaklı, gecikmenin hak kaybına yol açacağı 
anlaşılan hallerde veya hukuki ve fiili imkânsızlık nedeniyle evrak tamamlamanın mümkün 
olmadığı hallerde, başvuru sırasında aranan evrakın tamamlanması beklenmeksizin 
Yürütme Kurulunun kararı ile adli yardım hizmeti verilebilir. Mültecilik alanı ile 6284 
sayılı Yasa kapsamında yer alan görevlendirmeler bu kapsamda değerlendirilebilecek 
başvurulardandır.

 Başvurucu, isteminde haklı olduğunu gösterdiği delillerle kanıtlamak zorundadır. 
Adli yardım büroları başvuruları kabul ederken, başvurucunun başvurusunda hukuki ya-
rar ve yoksulluk koşulunun olup olmadığını denetlemek zorundadır. 

Yardım isteminin reddi halinde ilgilisi yazılı veya sözlü olarak baro başkanına itiraz hakkı 
vardır, baro başkanının vereceği karar kesindir. 

2. Görevlendirme Esasları ve Adli Yardımın Kapsamı

 Adli Yardım Yönetmeliği’nin 5.maddesinin son fıkrasına göre, adli yardım görevi 
serbest çalışan avukatlara eşitlik ilkesi ve puan esaslarına göre verilir. Yine yönetme-
lik 6.maddesinin c bendine göre görevlendirmede avukatların mesleki faaliyet alanlarına 
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ilişkin beyanları esas alınır.

 Görevlendirme konularımız medeni hukuk, borçlar hukuku, iş hukuku, idare huku-
ku, AHİM’e başvuru, icra hukuku ve ön büro hizmet vb. konularından oluşmaktadır.

 Göç ve İltica alındaki görevlendirmelerde, baromuzca yapılan eğitim çalışmasına 
katılmak koşuluyla bu alanda sertifika almış bulunan meslektaşlarımıza görev verilmek-
tedir.

 Yine 6284 sayılı Ailenin Korunması Kanunu kapsamındaki görevlendirmelerde de 
İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi (KHM) tarafından 
yapılmış olan sertifikalı eğitim çalışmasına katılmış olunmasına bağlıdır. 

3. Adli Yardım Bürosu’na Başvuru İçin İstenen Belgeler

 Adli Yardım bürosu ve temsilcilikleri başvurucu gerekli bilgi ve belgeleri ister, is-
temin haklılığı konusunda uygun bulacağı araştırmayı yapar, gerektiğinde karar verir. Bu 
araştırmada, kamu ve özel kurum ve kuruluşları, adli yardım bürosuna ve temsilcilikleri-
ne yardımcı olurlar. (TBB Adli Yardım Yönetmeliği madde/2)

 Başvuru sahibinden başvuru sırasında istenen evraklar her baro için farklılık arz 
edebilmektedir. İstenen evraklar konusunda yeknesaklık yoktur. Kişinin gerçekten adli 
yardıma ihtiyacı olup olmadığını anlayabilmeye ölçüt olabilecek evraklar ilin durumu, 
ekonomik seviye vs., göz önüne alınarak baro tarafından belirlenmektedir.

 Adli yardım talepleri değerlendirilirken başvurucunun yoksulluğunu kanıtlayacak 
ve başvurusunda hukuki yararın varlığını belirleyecek bazı belgeleri ile başvuru yapılma-
sı baromuzca yeterli sayılmıştır. Adli Büromuza başvuruların önemli bir kısmında fakirlik 
belgesinin başvurucunun mali durumunu yansıtmaktan uzak olduğu gözlenmiştir. 

 Adli Yardım başvurucuların adli yardımdan yararlanmasına dair maddi koşulla-
rının hakkaniyete uygun olarak değerlendirilebilmesi ve adli yardım koşulu taşımayan 
başvurucuların elenerek, adli yardımdan yararlanacak diğer başvurucuların haklarının 
korunması amacıyla, İzmir Barosu Yönetim Kurulunun 01.12.2015 gün ve 55/20 sayılı 
karar ile; Adli yardım başvuruculardan Tapu, Araç Kaydı, Mernis ve SGK (4A,4B,4C) sor-
gulama ve haklarında lehte ve aleyhte açılmış dava ve icra dosyası çıktılarının e-Devlet 
üzerinden alınmasının kabulüne karar verilmiştir.

Bu nedenle;

 Aşağıdaki belgeler ile talebin haklılığı konusunda gerekli diğer belgeler talep edilir: 

•	 Adli yardım başvurucularından e-Devlet şifrelerinin PTT aracılığı ile almaları,

1. E-Devlet Kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Adli Yardım başvu-
rucularından aşağıda yer alan belgelerin sorgulama yaptırılması, (e-Devlet)
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1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; Tapu Bilgileri Sorgulama (e-Devlet)

1. Emniyet Genel Müdürlüğü; Araç Sorgulama, (e-Devlet)

1. Sosyal Güvenlik Kurumu; 4A Hizmet Dökümü, 4B Hizmet Bilgisi, 4C Tescil 
Kaydı (e-Devlet)

1. Adalet Bakanlığı; Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama (e-Devlet)

1. Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; NVİ Adres Bilgilerim, (e-Devlet)

2. Haklarında lehte ve aleyhte açılmış dava ve icra dosyası çıktıları (e-Devlet)

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4. Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
(e-Devlet)

1. İkametgâh belgesi (e-Devlet)

•	 Başvurunun haklı olduğunu kanıtlamaya yardım edecek diğer belgelerle birlikte, 
alınarak başvurunun yapılması gerekmektedir.

 Yukarıda belirtilen bağlantılarından yapılan sorgulama sonucu başvuruculardan 
istenilen bilgilere dair çıktılarının temin edilerek başvuruların alınmasını, belirtilen bel-
gelerin e-Devlet üzerinden alınmaması durumunda başvuruların eksik sayılacağından 
işlemlerin yapılamayacağı bu nedenle aksaklıklara ve işin sürüncemede kalınmaması 
husususun adi yardım temsilcileri bilgilendirilmiştir.

4. Başvuruların Değerlendirilmesi

 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve TBB Adli Yardım yönetmeliği gereği avukatlık üc-
retlerini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanlara adli yardım sağlan-
makta ve ücretsiz avukat görevlendirilmektedir. Bu belirlemenin yapılabilmesi için baş-
vurucunun başvuru sırasında kendisinden istenilen belgeler ve gerektiğinde yapılacak 
yazışmalar sonucu gelen bilgiler ışığında adli yardım kararı verilmektedir.

 Başvuru sahibinin ekonomik koşulları belirlenirken bakmakla yükümlü olduğu 
aile fertleri, gelir düzeyi, yapmak zorunda olduğu ödemeler değerlendirmek suretiyle 
sonuca varılmaktadır.

5. Görevlendirme Üzerine Yapılacak İşlemler

 Görevlendirilen avukatın yükümlülüğü istek sahibinin hizmetin görülebilmesi için 
gerekli belge ve bilgiler, vekâletname ile avukatlık ücreti dışındaki zorunlu yargılama gi-
derlerini vermesi ile başlamaktadır. Aksi halde görevi sona ermektedir. Görevlendirilen 
avukat, bu durumu gecikmeden, kendisini görevlendiren adli yardım bürosuna bildirir.

 Başvuru sahibi yargılama giderini karşılayamayacak durumda ise görevli avukat 
tarafından mahkemeden adli yardım talebinde bulunulmaktadır.
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 Mahkemenin talebi reddetmesi halinde ilgilisi avukatlık ücreti dışındaki diğer yar-
gılama giderlerini karşılamak zorundadır.

 Ancak, yargılama giderlerinin karşılanamayacağının açıkça anlaşılması ve adli 
yardım talebinde bulunanın haklılığı açısından kesin veya kuvvetli bir kanı oluşması ha-
linde, adli yardım bürosunun veya adli yardım temsilcisinin önerisi üzerine baro yönetim 
kurulu kararıyla adli yardım fonundan karşılanabilir.

 Görevli avukat görevine başladığını belgelediğinde ücrete hak kazanır. Görevlen-
dirmeye konu iş için asgari ücret tarifesinde belirtilen ücret ödenir.

 5.1.İşe Başlama Yükümlülüğü

 Görevlendirilen avukat, görevlendirme yazısının, işe ve ilgiliye ait bilgi, belge ve 
vekâletnamenin, adli müzaheret istemi reddedilmiş ise iş için zorunlu masraf avansının 
kendisine ulaşması ile avukatlık hizmetlerini yerine getirmek yükümlülüğü altına girer. 
(Adli Yardım Yönetmeliği 6/b-1)

 Görevlendirilen avukatın yükümlülüğü, istek sahibinin hizmetin görülebilmesi için 
gerekli belge ve bilgiler ile avukatlık ücreti dışındaki zorunlu yargılama giderlerini ver-
memesi veya vekâletname vermekten kaçınması ile sona erer. Görevlendirilen avukat, bu 
durumu gecikmeden, kendisini görevlendiren adli yardım bürosuna ya da temsilciliğine 
bildirir. (Adli Yardım Yönetmeliği 6/b-2) 

 Baromuz Adli Yardım Bürosunda başvuru sahibine görevlendirme ve atanan avukat 
bilgileri SMS ile iletilmektedir. Talep esnasında imzalatılan taahhütname ile gereği baş-
vuru sahibi 30 gün içinde gerekli bilgi, belge, masraf ve vekâletname ile görevli avukata 
müracaat etmezse görevli avukatın görevlendirildiğinin kendisine bildirildiği tarihten iti-
baren 30 gün içinde görevi iade etmesi gerekmektedir. 

 5.2 Haklı Neden Olmaksızın Çekilme Hali

 Görevlendirilen avukat, bu işi yapmaktan haklı bir neden olmaksızın çekinmek is-
terse, görevin kendisine bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içinde, o işin tarifede 
belirlenen ücretini baroya ödeyerek görevden çekilebilir. (Adli Yardım Yönetmeliği 6/d)

 5.3 İşi Takip Zorunluluğu

 Görevlendirilen avukat, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 171.mad-
de hükümlerine göre işi sonuna kadar takip etmekle yükümlüdür. Bağlantı ve ilişki bu-
lunsa bile başka dava ve icra takipleri veya benzeri hukuksal işlemler, görev konusu iş 
kapsamında kabul edilmez. (Adli Yardım Yönetmeliği 6/e) 

 Avukat, 1136 sayılı Avukatlık Yasası hükümlerine göre, temyiz ve gerektiğinde ka-
rar düzeltme istemleri dâhil olmak üzere işi sonuna kadar takip etmekle yükümlüdür; bu 
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yükümlülüğe ilamların icrası dâhil değildir. Ayrı bir başvuru ve görevlendirme gerektir-
mektedir. Sadece yargılama giderleri ve vekâlet ücretini içeren ilamların tahsili amacıyla 
açılacak takipler için avukata yeni bir ücret ödenmemekte ve ek yetki alınmasına gerek 
bulunmamaktadır.

 5.4 Bilgi Verme Yükümlülüğü

 Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, görevlendirilen avukatın hizmeti yerine ge-
tirmesi ile ilgili aşamaları izler. Avukat, işin hangi aşamasında olursa olsun, kendisinden 
istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Hizmetin sonunda da bu konudaki raporunu 
ve hizmetin sona erdiğini gösterir belgeleri adli yardım bürosuna ya da temsilciliğine ile-
tir. (Adli Yardım Yönetmeliği 6/f) 

 Görevlendirilen avukat, işin her aşamasında, adli yardım bürosunun kendisinden 
isteyeceği bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür; sır saklama konusundaki meslek ku-
ralları saklıdır.

 5.5 Ücrete Hak Kazanma ve Ödenecek Ücret

 Adli yardımla görevlendirilen avukata, görevlendirmeye konu iş için asgari ücret 
tarifesinde gösterilen maktu ücret peşin ödenir. (Adli Yardım Yönetmeliği 7/1)

 Göreve başlanıldığı aşağıda yazılı belgelerden birisi ile belgelendiğinde mahke-
me ve dosya numarasının da belli olması koşulu ile ücrete hak kazanılır. Görev bildirim 
formu doldurularak belirtilen belgelerle sunulması gerekmektedir.

a. Yeni açılacak davalarda dava dilekçesi örneği,

b.  Tevzi formu ya da tensip zaptı,

c.  Açılmış davalarda görevli avukatın adının geçtiği duruşma zaptı,

 5.6 Haklı Neden Olmadan İşin Tamamlanmaması Hali

Yürütme kurulu, adli yardım görevlendirmeleri ile ilgili gerek duyduğu inceleme ve dene-
timleri yapmakla görevli ve yetkilidir. Görevli avukatın, görevini gereği gibi ya da hiç yeri-
ne getirmemesi, görevini haklı sebep olmaksızın yarıda bırakması gibi hallerde; yürütme 
kurulunun önerisi doğrultusunda Baro Yönetim Kurulu disiplin yönünden gereğini takdir 
ve ödenen ücretin iki katıyla geri istenmesi konusunda karar verebilir. 

 5.7. Görev Konusu İş ile İlgili Olarak Başka Bir Avukatın Yetkilendirilememesi

 Avukatlık Yasası Yönetmeliği’nin 18/4. maddesine göre; “Baro tarafından adli yar-
dımdan görevlendirilen avukat, görevlendirildiği işle ilgili olarak başka bir avukata yetki 
veremez, bu konuda yetki baroya aittir.” Bu nedenle, görev konusu iş ile ilgili başka bir 
avukatın yetkilendirilmesi söz konusu değildir. 
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C. Denetim ve Rapor

 Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, görevlendirilen avukatın hizmeti yerine ge-
tirmesi ile ilgili aşamaları izler. Avukat, işin hangi aşamasında olursa olsun, kendisinden 
istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır.

 Görevlendirilen avukat göreve ivedilikle başlayarak göreve başladığına ilişkin bel-
geleri Adli Yardım Bürosuna sunar, böylelikle ücrete hak kazanır.

 Görevlendirilen avukat 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 171. madde hükümlerine göre 
işi sonuna kadar takip etmekte yükümlüdür. 

 Görevlendirme sonrasında Adli Yardım Bürosu görevlendirilen avukatın hizmetin 
yerine getirilmesi ile ilgili aşamaları izler, gerektiğinde görevlendirmeler ile ilgili görevli 
avukattan rapor ister.

 Başvuru sahibinin görevlendirme ile ilgili şikâyetleri hakkında görevli avukattan 
rapor istenerek durum Baro Yönetim Kurulu’na iletilir, gerekli inceleme bu şekilde baş-
latılır.

 Görev sonuçlandığında da görevli avukat görevin sona erdiğine ilişkin evrakları bir 
rapor ile Adli Yardım Bürosuna iletir.

 Adli yardım görevini haklı nedenler dışında tamamlamayan avukat aldığı ücretin 
iki katını baroya ödemekle yükümlüdür.

 Görev sonuç raporu doğrultusunda başvuru sahibi lehine karada tazminat, nafaka 
hüküm altına alınmışsa bu maddi yararı elde etmesi halinde, elde edilen maddi kazancın 
%5’i ile avukata Adli Yardım Barosu tarafından ödenen ücreti ve yapılan masrafları

 Adli Yardım Bürosu’na yatırması gerektiğine ilişkin yazı tebliğ edilir. Maddi yararı 
elde edilen başvuru sahibinden Avukatlık Kanunu ve Adli Yardım Yönetmeliği hükümleri 
gereği gerekli kesintiler yapılmaktadır.

D. Adli Yardım Ücret Ödemeleri

 Adli yardım ücretlerine ilişkin ödemeler, raporların teslim tarihine göre gerçek-
leştirilmektedir. Teslim edilen raporlara, teslim tarihine göre ödeme bilgisi Baronet üze-
rinden yayınlanıp ödeme yapılacak meslektaşlarımıza ayrıca SMS bilgisi verilmektedir.

 Adli yardım ödemeleri rapor teslim tarihine göre yapılmaktadır. https://baronet.
izmirbarosu.org.tr/login  linkinden giriş yaparak “Adli Yardım İşlemleri” altında bulu-
nan “Aldığınız/Alacağınız Ödemeler” başlığında bulunan serbest meslek makbuzunun bir 
örneğini BARONET üzerinden görülmektedir. BARONET bölümünde ilan edilen örneğe 
uygun olarak serbest meslek makbuzunuzu düzenlenmesi gerekmektedir.
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 Adli Yardım ödemeleri için düzenleyeceğiniz e-Serbest Meslek Makbuzunun 
(e-SMM) bir örneğini Baronet üzerinden gönderilmesi ile ücret ödemeleri yapılması için 
gerekli yazılım güncellemesi sağlanmıştır.

 Bu işlem için; Baronet https://baronet.izmirbarosu.org.tr  adresinden giriş yapıla-
rak “Adli Yardım İşlemleri” altında “Aldığınız/Alacağınız Ödemeler” sekmesinden gelin-
melidir. 

 Burada bulunan “SMM Yükle” butonuna basılarak açılan pencerede Makbuz Tarihi, 
Makbuz Seri-Numarası doldurularak önceden taradığınız veya oluşturduğunuz makbuz 
örneğini (pdf, jpg, gif, png, tiff, bmp uzantılı olabilir) yüklenmesi yeterli olacaktır. Vergi ve 
Banka bilgilerinizin güncel olması durumunda ödemeniz gerçekleştirilmektedir.

E. Adli Yardım Sayısal Veriler

Adli Yardım Bölge Listesinde Kayıtlı Görevli Avukat Sayıları

Adli Yardım Listesinde Kayıtlı Avukatların Görev Bölgelerine Göre Dağılımı

ALİAĞA 84

BAYINDIR 15
BERGAMA 68

BEYDAĞ 1

ÇEŞME 15
DİKİLİ 11

FOÇA 8

KARABURUN 2

KEMALPAŞA 55

KINIK 11

KİRAZ 9

MENDERES 33

MENEMEN 77
ÖDEMİŞ 69

SEFERİHİSAR 26

SELÇUK 17

TİRE 44
TORBALI 91

URLA 26
İZMİR (MERKEZ) 3632
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 Avukat görevlendirmeleri merkez ve ilçeler için puan sistemine göre yapılmakta-
dır. Yeni kaydolan meslektaşlarımız programın belirlediği ortalama puan ile listeye dâ-
hil olmaktadır. Görevlendirme listesinden askıya alınma talepleri, kadın avukatlar için 
hamilelik, erkekler için askerlik durumu söz konusuysa kabul edilir. Listeden silinme 
talepleri kabul edilen avukatlar bir yıl, askı talepleri kabul edilen avukatlar 6 ay süreyle 
listeye dâhil edilmezler. Ayrıca adli yardım görevli avukatlar listesine kaydolurken be-
lirtilmiş olan görev alanlarından biriyle görevlendirilen avukatın görevlendirme üzerine 
görevi kabul etmemesi durumunda listeden silinme işlemi yapılmaktadır. Görevlendirme 
listesinden istifa eden veya askı talebinde bulunan avukatın devam eden dosyalardaki 
mesleki sorumluluğu devam etmektedir.

 Adli yardım hizmeti İzmir Adliyesi ve Karşıyaka Adliyesi sınırları dışındaki bulunan 
ilçelerde adli yardım temsilcileri tarafından yürütülür. İlçe görevlendirmeleri ilçelere ait 
listelerden merkez büro tarafından yapılmaktadır.

 Belirtilen tarih aralıklarında İzmir Barosu Adli Yardım Bürosuna yapılan adli yar-
dım istemli başvurular toplamı aşağıdadır.
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10.08.2020-01.10.2022 dönemi
ADLİ YARDIM BAŞVURUSU 10.846

 

E.1. İlçelerden Gelen Başvuru ve Atama Verileri

10.08.2020-01.10.2022 tarihleri arasında ilçelerde görevlendirmelerin karşılaştırma tab-
losu aşağıda sunulmuştur. İlçeler tabanlı görev dağılımı şu şekildedir. 

10.08.2020-01.10.2022 dönemi

İLÇE BAŞVURU ATAMA RET
ALİAĞA 127 91 36

BAYINDIR          64        50           14
BERGAMA 218 167 51
BEYDAĞ 5 5 0
ÇEŞME 19 13 6
DİKİLİ 118 95 6
FOÇA         20         17 3

KARABURUN 3 3 0
KEMALPAŞA         211 165 46

KINIK         20         11 9
KİRAZ         13 13 0

MENDERES        168 140 28
MENEMEN         251       194 57

ÖDEMİŞ 132 105 27
SEFERİHİSAR          100 77 23

SELÇUK 101 79 22
TİRE 127 105 22

TORBALI 364       284 80
URLA 35 24 11

İZMİR (MERKEZ) 8.750 5.615 3.109
TOPLAM 10.846 7.253 3.550
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İlçelere göre başvuru sayılarılarına dair tablo
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 E.2. Adli Yardım Yürütme Kurulu Gündemi

 Adli yardım istemleri ve avukatların görevleri nedeniyle ücret talepleri hakkındaki 
kararlar, görev iadesi, masraf talepleri, listeden silinme talepleri ile başvurucular ya da 
görevli avukatlardan farklı konularda gelen talepler “diğer” adı altında adli yardım yü-
rütme kurulu tarafından karara bağlanmaktadır. Bu sayı verilmeden gündem maddeleri 
aşağıda verilmiştir. 2020-2022 Çalışma Döneminde Adli Yardım Yürütme Kurulunca Gö-
rüşülen Gündem Maddelerinin Konularına Göre Dağılımı Şu Şekildedir:

 Belirtilen tarih aralıklarında İzmir Barosu Adli Yardım Bürosuna yapılan başvuru-
lar adli yardım talebi, dosya ücreti, görev iade dosyası, avukat ve başvurucu dilekçeleri 
toplamı aşağıdadır.

2020-2022 dönemi
GÜNDEM TİPİ SAYISI 
ADLİ YARDIM TALEBİ 10.846
DOSYA ÜCRETİ 4.013
DİĞER DOSYALAR 

(BAŞVURUCU VE AVUKAT DİLEKÇELERİ)

1.275

GÖREV İADESİ 2.084
TOPLAM    18.218
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 E.3. İzmir Barosu Adli Yardım Bürosuna Yapılan Başvuruların Sayısal Dağılımı. 

10.08.2020-01.10.2022 Dönemi:

Kabul Edilen Başvuru 7.253

Reddedilen Başvuru 3.550      

Diğer (Görev iade, Yetkili Baro vb.)  2.084            

Toplam Başvuru Sayısı 12.887
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 E.4. Adli Yardım Başvurucuların Cinsiyet Dağılımı (10.08.2020-01.10.2022)

 Cinsiyete göre başvuru sayısı şu şekildedir.

Adli Yardım Başvuru Konularına Göre Gelen Talepler (10.08.2020-01.10.2022)

 İzmir Barosu Adli Yardım Bürosuna yapılan başvuruların alanlarına göre dağılımı 
aşağıda verilmektedir. Bu alan hangi alanda başvuru yapıldığına göstermektedir. Bu baş-
vuru konularında avukat ataması yapıldığı anlamına gelmemektedir. 

AİHM’NE BAŞVURU 3
AİLENİN KORUNMASI (6284)1 5
ALACAK DAVASI 44
ALTINLARIN İADESİ 18
ANAYASA MAHKEMESİNE Bİ-
REYSEL BAŞVURU 

41

BABALIK DAVASI 41
BOŞANMA 4327
CEZA DAVASI (MAĞDUR) 19
ÇOCUK TESLİMİ 15
EL ATMANIN ÖNLENMESİ  5
EŞYA TESLİMİ 10
EŞYA TESPİTİ 2
EVLATL EDİNME 6
HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ 95
İCRA MAHKEMESİNDE CEZA 280
İCRA TAKİBİ 73
İCRA TAKİBİNİN İPTALİ   4

1  İstisnai başvurular dışında başvurular İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve 
Hukuk Araştırmaları Merkezi tarafından yerine getirilmektedir.
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İDARİ GÖZETİM KARARININ 
KALDIRILMASI

444

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ 23
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ 29
İLAMIN İCRASI 183
İSİM TASHİHİ 9
İŞ AKDİNİN FESHİ NEDENİYLE 
ALACAK

142

İŞ HUKUKUNDA 
ARABULUCULUK

89

İŞ KAZASI NEDENİYLE 
TAZMİNAT

  14

İŞE İADE 5
İŞTİRAK NAFAKASI 15
İTİRAZIN İPTALİ 46
İTİRAZIN KALDIRILMASI  6
KATILIM ALACAĞI 58
KATKI PAYI 24
KAYYUM ATANMASI 37
KİMLİK BİLGİLERİNİN DEĞİŞTİ-
RİLMESİ

 4

KİŞİSEL İLİŞKİNİN DÜZENLEN-
MESİ

15

MAL PAYLAŞIMI 59
MAL REJİMİNİN TASFİYESİ 57
MEMUR İŞLEMİNİ ŞİKÂYET 9
MİRASIN HÜKMEN REDDİ 25
MİRASIN REDDİ 17
NAFAKA 265
NAFAKA ALACAĞININ İCRASI 139
NAFAKA ARTTIRIMI 260
NAFAKANIN KALDIRILMASI 55
NÜFUS KAYDININ DÜZELTİL-
MESİ

38

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ 43
SINIR DIŞI ETME KARARINA 
KARŞI İPTAL

710

SGK’YA KARŞI İŞLEM İPTALİ 45
SOYADI TASHİHİ 4
SOYBAĞININ REDDİ 70
SOYBAĞININ TESPİTİ 44
ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİ 12
TAHLİYE  23
TAPU İPTALİ VE TESCİLİ 63
TAZMİNAT 141
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TEDBİR NAFAKASININ İCRASI 244
ULUSLARARASI KORUMA TALE-
BİNİN REDDİNİN İPTALİ

45

VASİ TAYİNİ 22
VELAYET DAVASI 114
VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ 74
VESAYET DAVASI 43
YARDIM NAFAKASI 45
ZİYNETLERİN İADESİ 42
DİĞER 1164
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Başvuru Konularına Göre Talepler
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 F.Adli Yardım Otomasyon işlemleri

 Baronet sistemine girmek için İzmir Barosu’nun web sitesinden veya https://baro-
net.izmirbarosu.org.tr/login adresi üzerinden giriş yapılabilir. Karşınıza aşağıdaki ekran 
gelecektir. Burada  “Kullanıcı Tipi” olarak “Avukat” seçiniz ve Baro tarafından size veri-
len sicil no, kullanıcı adı ve şifre bilgilerini doldurarak “Giriş” tuşuna basınız. 

 Baronet şifrenizi  https://baronet.izmirbarosu.org.tr adresinden “Şifremi Unut-
tum” kısmı üzerinden T.C Kimlik numaranızı ve Baro ’ya kayıtlı cep telefonunuzu girerek 
“şifreyi Gönder” butonuna basmanız durumunda cep telefonunuza SMS olarak gelecek-
tir.

 Adli Yardım İşlemleri – Günlük Görevlendirmeler 
 
 Adli Yardım İşlemleri ’ne tıkladıktan sonra açılan alt menüdeki “Günlük 
Görevlendirmeler” seçeneğine tıklıyoruz. Bu bölümde tarih bölümünden belirtmiş oldu-
ğunuz tarih aralığında almış olduğunuz görevlerin listesini görebilirsiniz. Ekran ilk açıl-
dığı anda karşınıza o gün içerisinde varsa görevli olduğunuz dosyaların listesi gelecektir.
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 Adli Yardım İşlemleri – Nöbet Günü Seçimi 

 Adli Yardım İşlemleri ‘ne tıkladıktan sonra açılan alt menüdeki “Nöbet Günü 
Seçimi” bölümüne tıklıyoruz. Bu bölümde nöbet günlerinizi görebilir nöbet günü seçimi 
yapabilirsiniz. Nöbet günü seçimi 3 aylık dönemler biçimde tanımlanmakta olup, en düşük 
puanda bulunan avukatlar tarafından seçim yapılabilmektedir.

 Adli Yardım İşlemleri – Dava Alanlarınız 

 Adli Yardım İşlemleri ‘ne tıkladıktan sonra açılan alt menüdeki “Dava Alanlarınız” 
bölümde seçmiş olduğunuz dava alanlarınızı görebilirsiniz. 
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 Adli Yardım İşlemleri – Aldığınız/Alacağınız Ödemeler

 Baronet üzerinden “Adli Yardım İşlemleri” altında bulunan “Aldığınız/Alacağınız 
Ödemeler” başlığında almış olduğunuz ya da alacağınız tüm ödemelerin listesini tutarla-
rıyla birlikte detaylı bir şekilde görerek istediğiniz tediye fişini yazdırmanıza olanak sağ-
lar. Listede almış olduğunuzu ödemelerin durumu “Ödendi”, henüz almamış olduğunuz 
ödemelerin durumu “Alacağınız Ödeme” olarak gösterilecektir.

“SMM Yükle” butonuna basılarak açılan pencerede “Makbuz Tarihi”, “Makbuz Seri-Nu-
marası” doldurularak önceden taradığınız veya oluşturduğunuz makbuz örneğini (pdf, 
jpg, gif, png, tiff, bmp uzantılı olabilir) yüklenmesi yeterli olacaktır. Vergi ve Banka bilgi-
lerinizin güncel olması durumunda ödemeniz gerçekleştirilmektedir.

 Kişisel İşlemler – Adres Bilgileri 

 Bu bölümde kurumunuzun Baroda kayıtlı adres bilgilerini görebilirsiniz. Bir yan-
lışlık veya değişiklik durumunda adresinizi ilgili adrese tıklayarak değiştirebilirsiniz. Ad-
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res bilgileri gözükmüyorsa üstteki “ ” butonuyla adresinizi tanımlayabilirsiniz.

 Kişisel İşlemleri – Haberleşme Bilgileri 
 Bu bölümde Baroda kayıtlı iletişim bilgilerinizi görebilirsiniz. Telefonlarınızda bir 

değişiklik olduğunda “ ”seçeneğinden işlem yapabilirsiniz. Yeni telefon numara-

ları için bu ekranda “ ” seçeneğine tıklayarak telefonlarınızı ekleyebilirsiniz. İrti-
bat telefonunuz hangisiyse onu seçip kaydedebilirsiniz.

 Kişisel İşlemler – Banka Hesap 
 Bu bölümde banka hesabınıza ilişkin bilgilerinizi görebilir ekleme ve güncelleme 

yapabilirsiniz. Banka bilginizde değişiklik olduğunda “ ”seçeneğinden işlem ya-
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pabilirsiniz. Yeni banka ve IBAN numaraları için bu ekranda “ ” seçeneğine tıkla-
yarak banka bilgisi ekleyebilirsiniz.

 Kişisel İşlemler – Vergi Hesabı 
Bu bölümde Vergi Dairesine ilişkin bilgilerinizi görebilir ekleme ve güncelleme yapabilir-

siniz. Vergi bilginizde değişiklik olduğunda “ ”seçeneğinden işlem yapabilirsiniz. 

Yeni vergi dairesi bilgisi için bu ekranda “ ” seçeneğine tıklayarak vergi dairesi 
ekleyebilirsiniz.
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 G. İzmir Barosu Adli Yardım Bütçesinin Gelir ve Gider Tablosu

Temmuz 2021 -Ağustos 2022 Dönemi

Adli Yardım Gelir/Gider Durumu
Gelirler Giderler

Gelen Ödenek 8.322.968,770 TL Personel Giderleri 2.708.903,00 TL
Ek Ödenek TL Büro Giderleri 422.980,36 TL
Avukatlardan Sağlanan 
Gelirler

571.636,0400 TL Avukat Ücret Öde-
meleri

5.915.296,00 TL

Faiz Gelirleri 60.467,8700 TL Avukat Yol Gider-
leri

86.464,33 TL

Toplam 8.955.072,68 TL Toplam 9.133.651,33 TL



219

 H. Adli Yardım Ortak Projesi 2022 Hakkında

 Türkiye’de Mülteci, Sığınmacı ve Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişim-
lerinin Desteklenmesi Projesi (Adli Yardım Ortak Projesi 2022) Türkiye Barolar Birliği 
(TBB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) yürütücülüğünde 
2018 yılında faaliyetlerine başlamış olup 2019 Aralık ayı itibarı ile son bulmuştur. 2020 
ve 2021 yılı için TBB, BMMYK ve pilot Barolar ile yeni bir sözleşme imzalanmıştır.  2022 
yılında proje uygulama anlaşmasının yenilenmesine karar verilmiştir.

Türkiye Barolar Birliği ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği arasında im-
zalanan ve Baromuz tarafından onaylanan anlaşma çerçevesinde adli yardım atamaları-
nın proje ile uyumlu olanlarının ödemeleri Proje bütçesinden BMMYK ve TBB tarafından 
yapılacaktır. 

 1. Avukat Görevlendirme Listesi 

 A. Proje Kapsamında Adli Yardım Görevlendirmeleri:

a. İzmir Barosu Adli Yardım Listesinin “MÜLTECİ, GEÇİCİ KORUMA (PROJE)” kaydı 
bulunan avukatlara,

b. Adli yardım listesinde kayıtlı bulunan avukata görev bölgesi, dava alanı ve puan 

esası gözetilerek otomasyon sistemi üzerinden görevlendirme yapılacaktır. 

 2. Ücretlerin Ödenme Biçimi

 A. Proje Kapsamında Adli Yardım Ödemleri:

a) Proje kapsamında eğitim çalışmasına katılmış avukatların ödemeleri bu proje kap-
samında yapılacak olup, ayrıca İzmir Barosu adli yardım bütçesinden ödeme yapılma-
yacaktır.

 3. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında Görevlen-
dirmeler

 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda (YUKK) düzenlenen 
idari işlemlere karşı başvurulacak olağan ve olağanüstü kanun yolları başvurusuna iliş-
kin görevlendirmeler İzmir Barosu Adli Yardım “Göç ve İltica” dava alanında kaydı bu-
lunan ve “Mülteci, Geçici Koruma (Proje)” dava alanın ikisinde de kaydı bulunma şartını 
birlikte taşıyan avukatlara yukarıda belirtilen esaslara göre otomasyon istemi üzerinden 
yapılacaktır.

 “Göç ve İltica” dava alanı kaydı için, İzmir Barosu tarafından yapılan “Adli Yardım 
Alanında Göç ve İltica Eğitimi” çalışmasına katılmış olmak veya “Mülteci, Geçici Koruma 
(Proje)” dava listesinde olup Baromuz tarafından yapılan “Adli Yardım Ortak Projesi Göç 
ve İltica Alanı Atölyesi” çalışmasına katılmış olmak gerekmektedir.

 “Mülteci, Geçici Koruma (Proje)” dava alanı kaydı için, BM-TBB Adli Yardım Ortak 
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Projesi (2018,2021 ve 2022) eğitimine katılmış olmak gerekmektedir.

 4. Diğer Dava Alanları 

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında bulunmayan, hukuk 
davalarında ise BM-TBB Adli Yardım Ortak Projesi eğitimine katılmış (“Mülteci, Geçici 
Koruma (Proje)” dava alanında kaydı olan) bulunan meslektaşların tamamına Adli Yar-
dım Listesinde seçtikleri dava alanı, görev bölgesi ve puan esas gözetilerek otomasyon 
istemi üzerinden yapılacaktır.

 5. İvedi Görevlendirmeler 

 Görevlendirme sürecinin beklenmesi adli yardım isteklisinin hakkının ortadan 
kalkmasına neden olacak ya da giderilmesi imkânsız zararlar doğuracak nitelikte ise ive-
di görevlendirme yapılır.  

 Avukatın görev ve sorumluluğu ivedi görevlendirmenin kendisine e-posta veya 
SMS ile bildirimi ile başlar. Avukat, adli yardım isteklisi ile görevlendirildiği tarihte gö-
rüşme yapmak ve 2 gün içinde görevlendirmenin gereklerini ifa etmek zorundadır. İvedi 
görevlendirmelerde Avukat, işe başladığına dair belgelerini ücret isteği eşliğinde 2 gün 
içinde Adli Yardım Bürosuna sunar. 

 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamındaki istemler ive-
di görevlendirme kapsamındadır. 

 6. Başvurucunun Görevlendirme Konusundan Başka Bağlantılı Taleplerinin Olması

Adli yardım görevlendirme yazılarındaki konuyla bağlılık esastır. Başvurucuların gö-
revlendirme konusundan başka ve farklı taleplerinin olması halinde, başvurucunun buna 
ilişkin beyanını içerir talebi alınarak yeni dava/icra takibi /şikâyet konusu için Adli Yardım 
Bürosuna ek yetki talebinde bulunması gerekmektedir. 

Bu durumda Büromuza dilekçe ile bildirim yaptığınız takdirde talebiniz Adli Yardım Yü-
rütme Kurulunca değerlendirilir, hukuki yararın varlığı kanaati oluşursa yapmak iste-
diğiniz işlem için (dava/icra takibi /şikâyet) size ek yetki verilecektir. Aşağıda belirtilen 
biçimde başvurunun yapılması gerekmektedir.

1. Başvurucunun talebini içerir dilekçesi

2. Konusuna göre, mahkeme ara kararı, ilam, icra takibi vb. belge

3. Avukatın ek yetki talebini içerir dilekçesi 

 7. E-Posta ve GSM Bilgilerinin Güncellenmesi 
 İzmir Barosu Adli Yardım Bürosu tarafından adli yardım dosyası görevlendirme 
yazısı ile dosyaya ait diğer belgeler, tarafınıza fizikken gönderilmeyecek olup sistemde 
belirtilen e-posta adresinize iletilecektir.  Yine görevlendirme bilgisi Baromuzda kayıtlı 
mobil telefonunuza SMS olarak bildirilmektedir.
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 Sistemde kayıtlı e-posta adresinizin bulunmaması durumunda belgeler tarafınıza 
iletilemeyecektir. 

 Adli yardım görevlendirmelerinde hak kaybının yaşanmaması açısından; https://
baronet.izmirbarosu.org.tr   adresinden giriş yaparak “Kişisel İşlemler” altında “Haber-
leşme Bilgileri” sekmesinden iletişim bilgilerinizin güncel duruma getirilmesi gerek-
mektedir.

 8. Dosya Raporlama 

 Adli yardım görevlendirme kapsamında Ocak 2022 ve sonrasında atama yapılan ve 
ödeme kararı çıkmamış dosyalar hakkında BMMYK-TBB “Adli Yardım Ortak Projesi 2022” 
kapsamında ücret ödeme işlemlerinin yapılabilmesi için bazı verilere ihtiyaç duyulmakta-
dır.  

 Görevlendirildiğiniz dosya/dosyalar için (Adli Yardım Başvurucusu Yabancıya İliş-
kin Bilgiler) formu kullanılarak kişi hakkında bilgi vermeniz gerekmektedir. Tarafınızca 
verilecek bu bilgiler doğrultusunda TBBAPP sistemine veri girişleri yapılacaktır. 

 Bu bilgiler ve Baromuza sunulacak görev bildirim ve takip forumu (adli yardım 
raporu) (https://www.izmirbarosu.org.tr/Sayfa/365/belge-ornekleri) adresinden erişile-
rek ekleri ve ilgili form (bu belgenin sonunda bulunur) doldurularak multeciadliyardim@
izmirbarosu.org.tr adresine iletilmesi ödeme işlemlerinin yapılması açısından önem ta-
şımaktadır.

 Bu işlemlerin yapılmaması durumunda yaptığınız görevden ücret almama durumu 
ile karşılaşma olanağız bulunmaktadır.

 Adli Yardım Ortak Projesi 2022 kapsamında görevlendirme yaptığımız ve Birleş-
miş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği-Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturu-
lan komisyonun onayını almış dosyalar için ödeme yapılmaktadır. 

 Ücret onayı proje kapsamına alınmış dosyalara ilişkin meslektaşlarımız tarafından 
ödeme talebi yapılabilmesi için gerekli evrakların (tensip tutanağı, tevzi formu, mahke-
me ara kararı, değişik iş karar, dava açılış belgesi, derkenar vb. ilgili mahkemeden te-
min edilmiş evraklardan birinin) https://tbbapp.barobirlik.org.tr  otomasyon sistemine 
yüklenmesi ve asıllarının TBB Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezine gönderilmesi gerek-
mektedir. Proje kapsamında ödeme onay bu aşamadan sonra verilmektedir.

 9. Ödeme Kapsamında Olmayan Dosyalar

 Atama yapılmış olan dosyalarda kişilerin ülkesine dönmek hususunda zulüm 
korkusu yok ise ve uluslararası koruma ihtiyacı bulunmuyor ise dosyanın hukuki yarar 
açısından görev iadesi yapılması gerekmektedir.   Bu nedenle mülteci, sığınmacı, geçici 
koruma altında bulunmayan veya bu koşulları karşılayamayan dosyalar açısından Proje 
kapsamında ve İzmir Barosu Adli Yardım Bütçesinden ödeme yapılma olanağı bulunma-
maktadır. Bu dosyalar için ödeme yapılmayacaktır.
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 Ayrışık durum; Kişinin ülkesine dönmek hususunda zulüm tehditti bilgisi somut-
laştırılarak verilmiş ve uluslararası koruma ihtiyacı bulunması durumunda ise Proje kap-
samında ödemenin yapılmaması durumunda İzmir Barosu Adli Yardım bütçesinden öde-
me yapılmasına Adli Yardım Yürütme Kurulu karar verebilir.

 Adli yardım görevlendirme (kabul, ret, diğer) ve ücret tablosuna dair raporun de-
ğerlendirilmek üzere bilgilerinize sunulur.

 Saygılarımızla.
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İZMİR BAROSU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri

Av.Deniz YILMAZER
Av. Hüseyin YILDIZ

 Merkez 01.10.2021-15.10.2021 ve 06.11.2021 tarihinde toplanmıştır. 

 İstanbul Küçükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nin Atatürk’ün hatırasına 
alenen hakaret suçu ile yargılanan sanık hakkında verdiği beraat kararını içeren  
2019/380 E-2021/860 K ve 22.11.2021 Tarih sayılı ilamı istinaf  edilmiştir. Mahkemenin 
16.12.2021 tarihli ek kararı da istinaf edilmiş olup dosya henüz İstanbul Bölge Adliye 
Ceza Dairesinde derdesttir.
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İZMİR BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri

Av. Hüseyin YILDIZ
Av. Sinan BALCILAR

Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri
Av. Aynur KAVAS AT-AZ
Av. Berna Özgül HAZAR

Av. Eren SARAK
Av. Hatice MAVİLİ 

Av. Orhan ÇETİNBİLEK
Av. Özlem ÇAĞLAYANSUDUR
Av. Serhat Deniz ÇELİKKAYA

Av. Sevda Damla ÜRGEN
Av. Ümit Görgülü SEVİL

Merkez Sorumlu Avukatı
Av. Emre DURUKAN

 Merkez Tanıtımı

İzmir Barosu Avukat Hakları Merkezi 365 gün 24 saat Türkiye’nin neresinde olursa 
olsun mesleğimize ve meslektaşlarımıza yapılan bir saldırıda derhal meslektaşımızın 
yanında yer almakta ve hukuka aykırı durum ortadan kalkana kadar takip etmektedir.

Avukat Hakları Merkezi; “Hukukun üstünlüğünü ve savunma bağımsızlığını göz 
önünde tutarak, ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde avukat haklarının tanınması, 
uygulanması, geliştirilmesi ve savunulması amacıyla mesleki, akademik ve uygulamaya 
yönelik araştırmalar ve çalışmalar yapmak ve Baro Yönetim Kurulu’na bu yönde yardımcı 
olmak” amacıyla kurulmuştur.

Bu amaç kapsamında Merkez;
-Avukatlık Hukuku’nda yapılması gereken değişiklikler ile meslek içi sorunların 

tespiti ve çözüm yolları,
-Meslek içi eğitim çalışmaları,
-Avukatlara yönelik saldırıların takibine yönelik çalışma yapmaktadır.
Avukat Hakları Merkezi İzmir Adliyesi irtibat ve başvuru birimi, B Blok 431 numaralı 

baro odasında bulunmaktadır.

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ
0 232 435 00 16
0 533 235 65 03
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İZMİR BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ
 
 Bu Yönerge, İzmir Barosu bünyesinde kurulan Avukat Hakları Merkezi’nin kuruluş 
amacı, hukuki dayanağı, oluşumu, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.
 
 AMAÇ
 
 MADDE 1.

 1. Avukatlığın, yargı içindeki etkinliğinin arttırılması, hukukun üstünlüğü, adil 
yargılanma, hak arama özgürlüğünün geliştirilmesi temelinde, ulusal ve uluslararası 
hukukta avukat haklarının tanınması, uygulanması, geliştirilmesi ve korunması, 
meslektaşlar arasında dayanışmanın güçlendirilmesi, avukatın mesleki kimliği nedeni ile 
uğradığı her türlü saldırı ve ihlalin önlenmesi amacıyla, mesleki ve uygulamaya yönelik 
çalışmalar yapmaktır. Stajyer avukatlar da bu kapsama dahildir.
 
 2. Merkez gerek avukatlara gerekse avukat olmayan kişilere hukuki konularda 
mütalaa vermez.
 
 HUKUKİ DAYANAK
 
 MADDE 2.
 
 1.Bu Yönerge, öncelikle 19.03.1969 tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık Yasası’nın md.2, 
md.76, md.95/1,4,21 ve son fıkra hükümleri, tüm yürürlükteki yasalar, yönetmelikler 
ve TBB meslek kuralları, uluslararası sözleşme ve bildirgeler dayanak alınarak 
hazırlanmıştır.
 
 AVUKAT HAKLARI MERKEZİNİN YAPISI
 
 MADDE 3.
 
 1. Merkezden Sorumlu Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez müdürü olarak 
görevlendirilen en az bir hukukçu personel, Yürütme Kurulu, Dayanışma Grubu ve 
Çalışma Komisyonu üyesi avukatların/stajyer avukatların tümü Avukat Hakları Merkezi’ 
ni oluşturur.
 
 YÖNETİM KURULU VE SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN GÖREVİ
 
 MADDE 4.

 1.Baro Yönetim Kurulu; bu yönergenin uygulanması, gerekli düzenlemelerin 
yapılması ve önlemlerin alınması ile yönergede düzenlenen hususlar hakkında son karar 
organıdır.
 
 2.Baro Yönetim Kurulu; üyelerinden en az birini organlar ve yürütülecek çalışmalar 
arasındaki irtibatı ve düzeni sağlamak, merkez çalışmalarını izlemek ve denetlemek 
üzere görevlendirir.
 
 3.Baro Yönetim Kurulu; merkez çalışma konularını ve işlemlerini yönerge gereği 
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yerine getirmekle yükümlü en az bir hukukçu personel görevlendirir.
 
 AVUKAT HAKLARI MERKEZİ MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ
 
 MADDE 5.

 1.Avukatlık mesleğinin icrası sırasında icra daireleri, mahkemeler, savcılıklar, 
tüm kamu kurum ve kuruluşların ve bağlı bulunulan tüm çalışma alanlarında karşılaşılan 
engellerin ve hukuka aykırı uygulamaların ortadan kaldırılması amacıyla çalışmalar 
yapmak,
 
 2. Avukatın/stajyer avukatın mesleki kimliği nedeniyle uğradığı her türlü saldırıya 
karşı çalışmalar yapmak,
 
 3. Avukatın/stajyer avukatın mesleki standartlar çerçevesinde görev yaptığı sırada 
göreviyle ilgili karşılaştığı her türlü baskı, engelleme, taciz veya haksız bir müdahale vs. 
ye dair sorunları tespit etmek, sorunun çözülmesi için çalışmalar yapmak, başvurularda 
bulunmak, rapor düzenlemek, yayımlamak,
 
 4. Avukatlık onurunun korunmasına, meslek ilkelerinin her türlü resmi ve 
özel mercii nezdinde kabul görmesini sağlamaya, mesleğe ve avukatların şahsına 
yönelen her türlü itibarsızlaştırmaya karşı önlem almaya, şikayette bulunmaya, resmi 
mercilere başvurmaya, kamuoyu oluşturmaya, açıklama yapmaya, mesleki standartların 
geliştirilmesine ve bu standartlar çerçevesinde yürütülmesine yönelik çalışmalar 
yapmak,
 
 5.Avukatlık mesleğinin gelişmesine, avukatların/stajyer avukatların haklarının 
korunmasına, sosyo-ekonomik haklarının geliştirilmesine, meslek tekelinin korunmasına, 
bu tekele yönelik yapılan saldırılara hukuki ve fiili koruma yolları belirlemek bu yönde 
çalışmalar yapmak,
 
 6. Avukatların sağlık ve sosyal güvenlik alanlarındaki sorunlarını saptamak ve 
çözüm yolları konusunda çalışmalar yapmak,
 
 7. Mesleki konularda ve avukat hakları bağlamında süreli, süresiz yayınlar 
çıkarmak,
 
 8. Mesleki dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmada 
bulunmak, örgütlenme çalışması yapmak,
 
 9. Avukatlık hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, 
toplantı ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
 
 10. Avukat hakları konusunda, hukuksal düzenlemeleri, uluslararası sözleşmeleri 
ve bildirgeleri takip etmek, bilgilendirmelerde bulunmak, çalışmalar yapmak,
 
 11. Avukat hakları konusunda mesleki bilgilendirmeyi ve toplumsal bilinçlendirmeyi 
sağlayacak çalışmalar yapmak,
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 12. Merkeze yapılan başvurulara ilişkin sıra numarası verip, dosya oluşturmak, 
yapılacakların belirlenmesi için başvurunun niteliğine göre; Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyesine, Yönetim Kurulu kararı verilmesi gereken hallerde Yönetim Kurulu’ na bilgi 
vermek,
 
 13. Gerektiği hallerde konuyu Yürütme Kurulu gündemine getirmek,
 
 14. Baro Yönetim Kurulu tarafından verilen kararlar doğrultusunda işlem yapmak, 
tüm bu aşamalardaki çalışmaları ve yazışmaları ilgili dosyada saklamak,
 
 15. Baro yönetimi tarafından verilen görevleri yerine getirmek, yapmış olduğu 
çalışmalar hakkında yönetimi bilgilendirmek,
 
 16. Faaliyet amacı doğrultusunda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak,
 
 17. Baro’nun diğer merkez ve komisyonlarıyla işbirliği yapmak
 
 MADDE 6.
 
 1. Merkez müdürü, 5. Maddede sayılı görevleri sorumlu yönetim kurulu üyeleri, 
Yürütme Kurulu, Dayanışma Grubu ve Çalışma Komisyonu ile koordineli şekilde yürütür.
 
 YÜRÜTME KURULU’ NUN YAPISI VE GÖREVLERİ
 
 MADDE 7. KURULUN YAPISI
 
 1. Yürütme Kurulu, Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Merkez müdürü dışında 9 
(dokuz) üyeden oluşur. İlk Üyeler; yapılacak duyuru üzerine yapılan başvurular arasından 
Çalışma Komisyonu’nun görüş ve önerileri de göz önünde bulundurularak Yönetim 
Kurulu tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu’na seçilen ve mazeretsiz olarak üst üste iki 
toplantıya katılmayanlar istifa etmiş kabul edilirler. Eksilen üyenin yerine aynı usullerle 
Yönetim Kurulu bir ay içerisinde görevlendirme yapar.
 
 2. İlk yürütme kurulundan sonraki kurulların seçimi, seçimli olağan genel kurulu 
takip eden ay içinde yapılır.
 
 3. Yürütme Kurulu, İzmir merkez ilçelerinde bulunan adliyeler ve tüm kamu ve 
özel kurum ve kuruluşlarda yaşanan sorunlara yapılacak müdahaleleri koordine etmek 
üzere üyeleri arasından 6 üyeyi dayanışma temsilcisi olarak belirler.
 
 4. Yürütme Kurulu, avukat büro ve konut araması koordinasyonu için üyeleri 
arasından 3 üyeyi arama koordinatörü olarak belirler.
 
5. Kurul, ayda en az iki kez üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır, katılanların oy 
çokluğu ile karar verir.

 MADDE 8. KURULUN GÖREVLERİ
 
 1. Merkez müdürü tarafından toplantı gündemine getirilen ve Kurulca gerekli 
görülen diğer konularda görüş oluşturmak,
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 2. Dayanışma temsilcileri tarafından müdahale edilen olayları görüşmek, olaylara 
ilişkin gerekli analizleri yaparak sorunlara ilişkin çözüm önerilerini oluşturmak, 
müdahale süreçleri için standartları belirlemek,
 
 3. Avukat büro, konut, eşya, üst vs. aramaları ile ilgili yaşanan sorunları tespit 
ederek çözüm önerileri sunmak, arama işlemine katılacak avukatlar yönünden 
standartları belirlemek,
 
 4. Dayanışma temsilcileri koordinasyonu ile avukatların/stajyer avukatların 
zaman ve yer sınırlaması olmaksızın mesleki kimlikleri nedeniyle uğradığı her türlü 
saldırıda, mesleki standartlar çerçevesinde görev yaptığı sırada karşılaştığı her türlü 
baskı, engelleme, taciz veya haksız bir müdahale vs. halinde avukata/stajyer avukata 
hukuki ve fiili destek sağlamak ve anında müdahalede bulunmak, gerektiğinde gözlemci 
bulundurmak,
 
 5. Arama koordinatörleri aracılığıyla; avukatlara yönelik gerçekleştirilecek 
büro, konut, eşya üst vs. aramalarında aramaya katılacak avukatların koordinasyonunu 
sağlamak, Baro Başkanını bilgilendirmek, sürecin takibini yapmak,
 
 6. Yapılan işlemlere ilişkin tutanak vs. bilgi ve belgeyi Merkez müdürüne ulaştırmak,
 
 7. Dayanışma koordinatörleri eliyle dayanışma nöbetinde görev alacak avukat/
stajyer avukatların nöbet listesini oluşturmak,
 
 8. Arama koordinatörleri eliyle avukatlara yönelik gerçekleştirilecek büro, konut, 
eşya üst vs. aramalarında aramaya katılacak avukatların nöbet listesini oluşturmak,
 
 9. Çalışma Komisyonu bünyesinde yürütülecek faaliyetler için alt çalışma 
gruplarının kurulmasını önermek ve kurulan alt çalışma gruplarının koordinasyonunu 
sağlamak
 
 MADDE 9.
 
 1. Yürütme Kurulu 8. Maddede yazılı görevleri sorumlu yönetim kurulu üyeleri, 
Merkez müdürü, Dayanışma Grubu ve Çalışma Komisyonu ile koordineli şekilde yürütür.
 
 DAYANIŞMA GRUBU VE ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ
 
 MADDE 10.
 
 1. Avukatların/stajyer avukatların zaman ve yer sınırlaması olmaksızın, mesleki 
kimlikleri nedeniyle uğradığı her türlü saldırıda, mesleki standartlar çerçevesinde görev 
yaptığı sırada karşılaştığı, her türlü baskı, engelleme, taciz veya haksız bir müdahale 
vs. halinde avukata/stajyer avukata hukuki ve fiili destek sağlamak amacıyla merkez 
bünyesinde Dayanışma Grubu oluşturulur. 

 Dayanışma Grubu’ nun koordinasyonu, Yürütme Kurulu’ nun dayanışma 
koordinatörleri eliyle yürütülür. Dayanışma Grubu’ na katılım mesleki dayanışma ve 
gönüllük esasına dayalıdır. Baro Yönetim Kurulu ve AHM Yürütme Kurulu tarafından 
oluşturulacak gönüllülük kriterlerini kabul eden tüm avukat ve stajyer avukatlar 
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Dayanışma Grubu’ na katılma hakkına sahiptir.
 
 2. Avukatlık mesleğini geliştirmek, avukatların iş ve çalışma alanlarını genişletmek, 
bu
alanlarda yaşanan sıkıntılarda çözüm yollarını belirlemek amacı ile merkez bünyesinde 
Çalışma Komisyonu oluşturulur. Komisyona katılım mesleki dayanışma ve gönüllük 
esasına dayalıdır. Baro Yönetim Kurulu ve AHM Yürütme Kurulu tarafından oluşturulacak 
gönüllülük kriterlerini kabul eden tüm avukat ve stajyer avukatlar Çalışma Komisyonu’ 
na katılma hakkına sahiptir.
 
 3.Dayanışma Grubu ve Çalışma Komisyonu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun md. 
76 ve md.95/son fıkrası uyarınca, Baro Yönetim kurulu tarafından oluşturulur.
 
 4. Dayanışma Grubu ve Çalışma Komisyonunun işleyişine ilişkin düzenlemeler 
bu yönerge ve Baro Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek 
ilkelere göre yapılır.
 
 5. Dayanışma Grubu’nda görevlendirilen gönüllü avukatlar, görev tarihlerini 
müteakip 10 gün içinde, konu ile ilgili olarak yapılan işlemler hakkında Merkeze yazılı 
olarak rapor verirler.
 
 GİZLİLİK
 
 MADDE 11.
 
 1. Avukat Hakları Merkezi üye ve çalışanları, kendisine yansıyan sorunlarda 
gizlilik kurallarına dikkat eder. Merkezde edinilen bilgiler sır saklama yükümlülüğü 
kapsamındadır.
 
 MADDE 11.2. (Ek; Yönetim Kurulunun, 19/04/2022 tarih ve 41/42 sayılı kararı)

 Avukat Hakları Merkezi görev ve sorumluluklarını yerine getirirken 6698 Sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket eder. 
 
 Bu bağlamda Merkez aşağıdaki ilkelere uygun hareket etmekle yükümlüdür.
 
 a) Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 b) Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 c) Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,  
 ç) Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı,   sınırlı ve ölçülü işleme,
 d) Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli 
olan süre kadar muhafaza etme,
 e) Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 f) Kişisel verilerin muhafazasında gerekli olan teknik ve idari tedbirleri alma,
 g) Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere 
aktarılmasında ilgili mevzuata uygun davranma,
 ğ) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti 
gösterme.
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 YÜRÜRLÜK
 
 MADDE 12.
 
 1. İzmir Barosu Yönetim Kurulu’nun 12.10.2021 tarih ve 13/28 Sayılı kararıyla kabul 
edilen bu yönerge, İzmir Barosu Web Sayfasında yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve 
Baro Yönetim Kurulu tarafından uygulanır. Bu yönergenin yayımlanması ile 06.11.2018 
tarih ve  4/31 sayılı yönerge yürürlükten kalkar.

İzmir Barosu Avukat Hakları Merkezi bünyesinde; avukatların nerede ve ne zaman 
olursa olsun, mesleki standartlar çerçevesinde görev yaptığı sırada, avukat kimliği 
nedeni ile uğradığı her türlü baskı, saldırı, engelleme, taciz veya haksız bir müdahale 
vb. halinde avukata fiili ve hukuki destek sağlamak amacıyla, “Avukat Dayanışma Grubu” 
oluşturulmuştur.

Avukat Hakları Merkezi Dayanışma Grubu’nda Yer Alan Gönüllü Meslektaşlarımız
Av. Hüseyin Yıldız, Av. Özkan Yücel, Av. Burcu Ece Güler, Av. Perihan Çağrışım Kayadelen, 
Av. Sinan Balcılar, Av. Afhan Topel, Av. Sevda Damla Ürgen, Av. Hatice Mavili, Av. Hümeyra 
Ertosun, Av. Emre Durukan, Av. Ahmet Gülhan,  Av. Özlem Çağlayansudur, Av. Hande 
Tekin, Av. Elçin Arı Giritli, Av. Tahsin Bozkır Uz, Av. Aynur Kavas At-Az, Av. Berna Özgül 
Hazar, Av. Alperen Evirgen, Av. Alper Tunga Kinik, Av. Aylin Uzunalioğlu, Av. Aylin Türk, 
Av. Aysu Yazıcıoğlu, Av. Ayşe Ceren, Av. Ayşe Kuru Üstün, Av. Barış Özbay, Av. Berk Ceylan, 
Av. Berkay Özbey, Av. Beyzanur Bektaş, Av. Bilal Koralay, Av. Canan Arıcı, Av. Canberk 
Hıdıroğlu, Av. Ceylan Yıldırım, Av. Çağdaş Bülbül, Av. Duygu Özman Işıkoğlu, Av. Eren 
Doğru, Av. Ergun Sakızlı, Av. Feryal Ulusu, Av. Fırat Aldemir,  Av. Gökçe Serdar, Av. Gültaç 
Çakal, Av. Hilal Togay, Av. Orhan Çetinbilek, Av. Sergen İlter, Av. Sibel Şahin Engin, Av. 
Gizem Selin Elkin, Av. Hatice Aslan Atabay, Av. Nilay Ertem Durlu, Av. Seda Banu Yuşan 
Akyüz, Av. Aydın Aytuğ, Av. Zöhre Dalkıran, Av. Korhan Güngör, Av. Ece Üstündağ, Av. Eren 
Sarak, Av. Cansu Balcı,  Av. Orhan Önal, Av. Mustafa Çetin, Av. Tacettin Çolak, Av. Ozan 
Can Onuk, Av. Funda Karaltı, Av. Eser Edizel, Av. Mücteba Kılıç, Av. Şule Pınar Arık, Av. 
Ceyda Gökdağ Güngör, Av. Şenol Karaaslan, Av. Devrim Cengiz Aygün, Av. Nafize Topaz, 
Av. Tuğba Yaylamış, Av. Mehmet Gören, Av. Uysal Himmet Aslan, Av. Ayşe Arısoy Alpsar, 
Av. Atakan Güngör, Av. Alican Duran, Av. Ayşe Ceren Ertürk, Av. Meryem Dündar, Av. 
Müge Kutluk,  Av. Ayşe Özlem Altuğ Kaya, Av. Barış Türkmenoğlu, Av. Bediha Işıl Değerli, 
Av. Semih Taşcan, Av. Şefika Yıldırım Sert, Av. Nilay Yördem, Av. Elif Girgin, Av. Gökçe 
Atabay, Av. Hatice Bahar Daloğlu, Av. Sibel Önder, Av. İlknur İmamoğlu Karatepe, Av. 
Helin Nur Oktaykaan, Av. Ümit Görgülü Sevil, Av. Öykü Özyürek, Av. Hatice Aslan Atabay, 
Av. İkbal Damcıdağ, Av. Nursel Avdan, Av. Volkan Gültekin, Av. Ayşe Yağcıoğlu, Av. Kerem 
Ölmez, Av. Murat Obay, Av. Haydar Yüksel, Av. Volkan Sert, Av. Berrak Özdemir, Av. Hatice 
Belkıs Çetin, Av. Kubilay Büber, Av. Merve Parlakyıldız, Av. Orhan Aydın, Av. Türkay Çam, 
Av. Yeşim Yılmaz, Av. Zelal Alp, Av. Hasan Hüseyin Toros, Av. Mehmet Halil Akcan, Av. 
Sultan Ezgi Güvener, Av. Ahmet Can Berk, Av. Koray Toprakçı, Av. Mehmet Ufuk Göncü, 
Av. Zeynep Önuçak Çolak, Av. Uluğ İlve Yücesoy, Av. Merve Önuçak, Av. Günhan Baydoğan, 
Av. Özgür Güreşçi, Av. Mehmet Kozan, Av. Sefer Keskin, Av. Reşit Elçi, Av. Aşkım Gizem 
Ertürk, Av. Emre Koçoğlu
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 Avukat Büro/Ev Araması Atölye Çalışmasına Katılarak “Arama” Listesinde Görev 
Alan Meslektaşlarımız;

 Av. Özkan Yücel, Av. Aynur Kavas At-Az, Av. Hümeyra Ertosun, Av. Emre Durukan 
Av. Hatice Mavili, Av. Hakan Dimdik, Av. Sevda Damla Ürgen, Av. Özlem Çağlayansudur, 
Av. Şenol Karaaslan,  Av. Devrim Cengiz Aygün, Av. Duygu Özman Işıkoğlu, Av. Seçkil 
Çelik, Av. Ece Üstündağ, Av. Elif Karlıdağ, Av. Esra Kaçmaz,  Av. Hande Tekin, Av. Mehmet 
Gören, Av. Ramazan Ceylan, Av. Resul Göksoy, Av. Rıdvan Çavuş, Av. Selda Giray,  Av. 
Tekin Özkan, Av. Selma Tuluğ Onur,  Av. Şebnem Çapın, Av. Elçin Arı Giritli, Av. Elçin 
Kılınçer Ot,  Av. Ali Bayan, Av. Alpertunga Kınık, Av. Halis Kırındı, Av . Volkan Gültekin

	Merkezimize yazılı olarak yapılan tüm başvurular çözüm önerileri ile birlikte İzmir 
Barosu Yönetim Kurulu’na iletilmekte ve yönetim kurulu kararı doğrultusunda 
işlem yapılmaktadır.

	Merkezimize gelen acil yardım taleplerinde; avukat dayanışma grubuna üye 
meslektaşlarımız, gerektiğinde derhal olay yerine giderek ve İzmir Barosu 
Başkanlığı adına gerekli girişimlerde bulunarak durumu tutanak altına 
almaktadırlar.

	Meslektaşlarımızın talebi üzerine, duruşmalara Avukat Hakları Merkezi’nce 
gözlemci avukatlar gönderilmekte, gözlemci avukatlar duruşma sırasında gördüğü 
hukuka aykırılıkları ispat açısından bir tutanak haline getirmektedirler.

	Avukatın görevi dolayısıyla maruz kaldıkları hak ihlallerinde, merkezimiz mağdur 
avukatın yanında yer alarak, gerekli ve yapılması gereken bütün hukuksal 
yardımların yapılmasını sağlamaya çalışmaktadır.

	Açılan davalara müşteki meslektaşlarımız yanında İzmir Barosu Başkanlığı olarak 
katılma talebinde bulunulmakta ve davalar takip edilmektedir. Sanık olarak 
yargılanan meslektaşlarımızın talepleri değerlendirilmekte ve gerek İzmir Barosu 
Yönetim Kurulu Üyeleri gerekse gönüllü meslektaşlarımız tarafından davalar 
takip edilmektedir.

	Merkezimize bizzat veya telefonla başvuran meslektaşlarımıza sorunların 
çözümüne yardımcı olacak bilgiler ve yapılması gerekenler hakkında yardımcı 
olunmaktadır.
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MERKEZE YAPILAN BAŞVURULAR VE ALINAN KARARLAR

11.07.2021 tarihinden bu yana merkezimize yapılan başvurular ve başvuru sonuçları 
hakkında, aşağıdaki rapor düzenlenmiştir. Merkezimize telefonla gelen, genellikle 
avukatlık kanunu, meslek kuralları ve vekalet ücret sözleşmeleri ile ilgili bilgi taleplerine 
ilişkin anlık başvurular faaliyet raporumuzda yer almamaktadır.

1.  BAŞVURUCU : Av. S.Y.
KONU                        : İzmir … Asliye Ceza Mahkemesi’ nde savunmasının bölünmesi 
üzerine yaşadığı sorunu iletmiş olup duruşmaya gözlemci olarak katılım sağlanarak 
duruşmada yaşananlar tutanak altına alınmış, ilgili hakim hakkında HSK şikayeti 
yapılmıştır. 

2. BAŞVURUCU : Av. C.E.S
KONU : İşlem yapmak üzere gittiği noterde avukatlık mavi kart 
sahibi olması sebebiyle avukatlık kimliğinin kabul edilmediğini, mavi kart ibraz etmek 
zorunda bırakıldığını bildirmiş olup ilgili notere ve Türkiye Noterler Birliği’ ne yazı 
yazılarak avukatlık kimliğinin resmi kimlik hükmünde olduğunun ve mavi kart ibrazının 
istenemeyeceği hatırlatılmış, Türkiye Noterler Birliği’ nce verilen cevapta avukatlık 
kimliğinin resmi kimlik hükmünde olması karşısında mavi kart ibrazının zorunlu olmadığı 
hususu bildirilmiştir. 

3. BAŞVURUCU : Stj. Av. B.E.
KONU : Karşıyaka … Asliye Ceza Mahkemesi’ nde duruşmaya katılan 
vekili olarak kabul edilmediğini bildirmiş olup ilgili mahkemeye stajyer avukatların asliye 
ceza mahkemelerinde duruşmaya katılabileceklerine ilişkin Baro Başkanlığımız görüşü 
iletilmiştir.

4. BAŞVURUCU : Av. K.E.B
KONU : Müvekkilinin taşınmaz satım işlemleri sırasında akit odasında 
müvekkilinin yanında bulunmasına izin verilmediğini bildirmiş olup konu ile ilgili olarak 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ ne ve Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’ na yazı yazılmıştır.
5.  BAŞVURUCU : Stj. Av. M.K.
KONU                        : İzmir … Asliye Ceza Mahkemesi’ nde duruşmaya katılan vekili 
olarak kabul edilmediğini bildirmiş olup ilgili mahkemeye stajyer avukatların asliye 
ceza mahkemelerinde duruşmaya katılabileceklerine ilişkin Baro Başkanlığımız görüşü 
iletilmiştir.

6.  BAŞVURUCU : Av. M.T.
KONU                        : Tüketici Hakem Heyetlerince yapılacak tebligatları UETS 
üzerinden yapılmaması nedeniyle sorun yaşandığını bildirmiştir. Tebligatların UETS 
yoluyla yapılmasının sağlanması konusunda Adalet Bakanlığı’ na yazı yazılmıştır. 

7. BAŞVURUCU : TBB Hukuk Müşavirliği
KONU : TBB Hukuk Müşavirliği’ ne E.K. isimli kişi tarafından yapılan 
ihbar Baro Başkanlığımıza iletilmiş olup ihbarda M.K.D. isimli kişinin avukat olmadığı 
halde avukatlık sıfatını kullandığı iddia edilmiştir. M.K.D. hakkında suç duyurusunda 
bulunulmuştur. 
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8. BAŞVURUCU : Av. B.B.
KONU : Tapu Müdürlüğü’ nden icra müdürlüğü vasıtasıyla taşınmaz 
malikinin kimlik ve adres istendiğini, Tapu Müdürlüğü’ nce ilgili icra müdürlüğüne 
gizlilik kurallarına uyulması ve adres bilgilerinin kullanımından kaynaklanan hukuki 
sorumluluğun talep eden idare tarafından kabul edilmesi halinde paylaşılabileceğine 
dair yazı yazıldığını bildirmesi üzerine ilgili tapu müdürlüğü’ ne, TKGM’ ye ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’ na yazı yazılmıştır. 

9. BAŞVURUCU : Av. M.R.E – Av. S.K.
KONU : Şakran T Tipi Cezaevi Kadın Koğuşunda bulunan müvekkillerine 
dosyaları ile ilgili evrak teslim etmek istediklerinde infaz koruma memuru tarafından 
evraka el konulduğunu bildirmişlerdir. İnfaz koruma memuru hakkında suç duyurusunda 
bulunulmuştur. 

10. BAŞVURUCU : Av. M.B.
KONU : Hasar Danışmanlık şirketi hakkında bildirimde bulunmuştur. 
İlgili kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.
11.  BAŞVURUCU : Av. G.A.
KONU                        : Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı Yakalama Bürosu’ ndan 
müvekkili hakkında yakalama kararı olup olmadığı bilgisini istediğini, bilgi verilmediğini 
bildirmiştir. Başvuru konusunda Yönetim Kurulu’ nca Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı 
ile görüşme yapılmasına karar verilmiştir. 

12. BAŞVURUCU : Av. S.A.
KONU : İzmir … Asliye Ceza Mahkemesi’ nde duruşmasının saatinde 
alınmadığını, bu durumun tutanak altına alınmasını talep etmiş olup duruşmanın saatinde 
alınmadığı tespit edilerek tutanak tutulmuştur. Başvurucu tarafından gerekli şikayetlerin 
yapıalcağı bildirilmiştir.

13. BAŞVURUCU : Av. T.Ç.
KONU : Başvurucu müvekkili Av. M.K. nın yargılandığı davaya gözlemci 
görevlendirilmesini talep etmiştir. Duruşmaya gözlemci olarak katılım sağlanmıştır. 

14. BAŞVURUCU : Av. S. S.
KONU : Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 13/A maddesinin 
2h bendinin iptali için dava açılması talebinde bulunmuştur. Talep doğrultusunda iptal 
davası açılmıştır. 

15. BAŞVURUCU : Av. V.Ş.
KONU : İzmir adliyesi icra müdürlüklerine telefonla ulaşmada sorun 
yaşandığını bildirmiş olup İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı İcra Müdürlüklerinden sorumlu 
Başsavcı Vekilliği’ ne yazı yazılarak sorun iletilmiştir.

16. BAŞVURUCU : Av. Ö.A.
KONU : Vergi Daireleri’ nde randevu sistemine geçilmiş olması 
nedeniyle randevusuz işlem yapılmadığını bildirmiş olup Başkanlıkça İzmir Vergi Dairesi 
Başkanlığı ile görüşme yapılmasına karar verilmiştir. 

17.  BAŞVURUCU :  Av. B. M.
KONU                        : Tapu müdürlüklerinde avukatlara karşı saygısız tutum 
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sergilendiğini bildirmiş olup gerek bu sorun gerekse tapu müdürlüklerinde yaşanan 
diğer sorunların TKGM III. Bölge müdürlüğü ile Başkanlıkça görüşme yapılmasına karar 
verilmiştir. 

18. BAŞVURUCU : Av. A.A.C.
KONU : Muğla … İdare Mahkemesi’ nde görülen dosyanın keşfi 
sırasında yaşanan sorunlar rapor halinde Baro Başkanlığımıza iletilmiş olup ilgili hakim 
hakkında HSK şikayetinde bulunulmuştur. 

19. BAŞVURUCU : Av. D.İ.
KONU : İzmir … İş Mahkemesi’ nde yaşadığı sorunları iletmiş olup 
duruşmaya gözlemci görevlendirilmiştir. 

20. BAŞVURUCU : Av. U.Ş.A.P.
KONU : UYAP sistemi üzerinden adli yardım talepli dava/icra takibi 
açılmaması nedeniyle sorun yaşandığını bildirmiş olup Adalet Bakanlığı’ na yazı yazılarak 
UYAP sistemi üzerinden adli yardım talepli dava/icra takibi açılabilmesi için gerekli 
sistemsel düzenlemelerin yapılması talep edilmiştir.

21. BAŞVURUCU : Av. Z.A.
KONU : İzmir …. Ağır Ceza Mahkemesi’ nde yaşadığı sorun üzerine 
yapmış olduğu HSK şikayetini bildirmiştir. 

22.  BAŞVURUCU : Av. B.M.
KONU                        : İzmir … Asliye Ceza Mahkemesi’ nde yaşadığı sorunu iletmiş 
olup duruşmaya gözlemci görevlendirilmiştir. 

23. BAŞVURUCU : Av. U.S.
KONU : Noterlik sayısının arttırılması için Adalet Bakanlığı’ na yaptığı 
başvuruyu Baro Başkanlığımıza iletmiştir. Başvuruya paralel olarak Baro Başkanlığımızca 
Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği’ ne başvuruda bulunulmuştur. 

24. BAŞVURUCU : Av. M.I.
KONU : Bayraklı ilçesinde ikinci bir noter açılmasının sağlanması 
için gereli başvuruların yapılmasını talep etmiştir. Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler 
Birliği’ ne başvuruda bulunulmuştur. 

25. BAŞVURUCU : Av. E.N.
KONU : HSK’ ya yapmış olduğu şikayeti bildirmiştir. HSK’ ya şikayetin 
akıbeti ve sonucu hakkında Baro Başkanlığımıza bilgi verilmesi için yazı yazılmıştır.

26. BAŞVURUCU : Av. S.G.
KONU : Tire Adliyesinde personel eksikliği bulunduğu ve bu durumun 
işlerde aksamaya sebep olduğu bildirilmiş olup Adalet Bakanlığı’ na personel eksikliğinin 
giderilmesi için yazı yazılmıştır. 

27.  BAŞVURUCU : Av. A.C.Ç.
KONU                        : Av. E.A.’ nın reklam yasağına aykırı davrandığına ilişkin 
bildirimde bulunmuştur. Yönetim Kurulu tarafından disiplin yönünden inceleme 
yapılmasına karar verilmiştir.
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28. BAŞVURUCU : Av. E.D.
KONU : İzmir … Sulh Hukuk Hakimi ile yaşadığı sorunu bildirmiştir.

29. BAŞVURUCU : Av. S.K.
KONU : İsminin kullanılarak gerçekleştirildiğini belirttiği dolandırıcılık 
eylemi ile ilgili suç duyurusunda bulunduğunu bildirmiş olup dava açıldığında davaya 
katılma talebinde bulunulmasına karar verilmiştir.

30. BAŞVURUCU : Av. U.N.U.
KONU : Vekaletnamesi olmasına rağmen Cumhuriyet savcısının 
izni olmadan dosyanın incelettirilmeyeceğinin katip tarafından söylendiği, Cumhuriyet 
savcısının odasında olmadığı bildirilmiş ve durumun tutanak altına alınması talep 
edilmiştir. Durum tutanak altına alınmıştır.  Gerekli başvuruların başvurucunun kendisi 
tarafından yapılacağı belirtildiğinden tutanak aslı kendisine teslim edilmiştir. 

31. BAŞVURUCU  : Av. O.H.
KONU  : İzmir … Asliye Ceza Mahkemesi’ nde yaşadığı sorunu iletmiş, 
durum tutanak altına alınmıştır. Gerekli başvuruların başvurucunun kendisi tarafından 
yapılacağı belirtildiğinden tutanak aslı kendisine teslim edilmiştir. 

32. BAŞVURUCU  : Av. T.Ö.G.
KONU  : CMK görevleri sırsında savcılık ve hakimliklerde uzun süre 
beklenmek zorunda kalındığını, bu durumun keyfiliğe dönüştüğü yönünde yakınmada 
bulunulmuş olup İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi 
Adalet Komisyonu Başkanlığı’ na yazı yazılmıştır.

33. BAŞVURUCU  : Av. K.A.
KONU  : Vasi, kayyım, tereke temsilcisi olarak atanan avukatların bu 
göreve ilişkin ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle üçüncü kişilerin mağduriyet yaşadığını 
bildirmiş olup İzmir/Karşıyaka/Bergama/Ödemiş Adli Yargı ilk Derece mahkemesi Adalet 
Komisyonu Başkanlıklarına vasi, kayyım, tereke temsilcisi olarak atanan avukatların bu 
göreve ilişkin ücretleri konusunda yazı yazılmıştır. 

34. BAŞVURUCU  : Av. G.S.E.
KONU : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü’ 
ne vermiş olduğu dilekçesi için onaylı alındı belgesi verilmediğini bildirerek durumun 
tutanak altına alınmasını talep etmiştir. Durum tutanak altına alınarak İzmir İl Emniyet 
Müdürlüğü’ ne yazı yazılarak onaylı alındı belgesi verilmemesinin hukuka aykırı olduğu 
ve uygulamanın düzeltilmesi istenmiş, ayrıca uygulamanın hukuki dayanağı sorulmuştur. 
İl ve İlçe Emniyet müdürlükleri Amirlikleri Belge yönetimi ve koordinasyon Birimleri 
kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği dayanak gösterilmesi üzerine yönetmeliğin bir 
örneğinin gönderilmesi istenmiş, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’ nun 25. maddesi uyarınca 
hizmete özel olduğu gerekçesiyle reddedilmesi üzerine Hukuk işleri Birimince Bilgi 
Edinme Değerlendirme Kurulu’ na başvuruda bulunulmuştur. 

35. BAŞVURUCU  : Av. S.Y.
KONU  : İsminin kullanılarak dolandırıcılık faaliyeti yürütüldüğünü, 
buna ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu bildirmiştir.

36. BAŞVURUCU  : Stj. Av. N.D.
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KONU  : İzmir … Asliye Ceza Mahkemesi’ nde cüppesi olmadan 
duruşmaya giremeyeceğinin söylendiğini, stj. avukatların cüppe giymediklerini bir 
diğer meslektaşımızla anlatmalarına rağmen kabul edilmediğini, bu durumun duruşma 
tutanağına yazılması talebinin de kabul görmediğini bildirmiş, buna ilişkin tutulan tutanak 
örneğini sunmuştur. Avukat Hakları Merkezi’ nden bir meslektaşımız tarafından ilgili 
hakimle görüşme yapılmış, görüşme içeriği de ayrıca tutanak altına alınmıştır. Tutulan 
tutanaklar doğrultusunda ilgili hakim hakkında HSK şikayeti yapılmıştır.

37. BAŞVURUCU  :  Av. Z.T.
KONU                         : İcra dosyalarındaki borçlulara ait bilgilerin alacaklı vekili 
olarak kendisine temin edilebileceğine ilişkin SMS aldığını bildirmiş, kişisel verilere 
hukuka aykırı erişim ve verilerin yayılması olasılığına ilişkin gerekli incelemelerin 
yapılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ na yazı yazılmıştır. 

38.  BAŞVURUCU  : Av. S.İ.
KONU  : İzmir … İcra Mahkemesi hakimi hakkında HSK şikayetinde 
bulunduğunu bildirmiştir. 

39. BAŞVURUCU : Av. L.G.
KONU  : Sulh Ceza Hakimliklerinde sorgu işlemleri için uzun süre 
beklemek zorunda kalındığını bildirmiş olup sorunun İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve 
İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ile görüşülmesine 
karar verilmiştir. 

40. BAŞVURUCU  : TBB AHM
KONU  : Av. H.Ş.’ nin CİMER üzerinden yaptığı başvuru TBB AHM 
tarafından Baro Başkanlığımıza iletilmiş olup başvuru doğrultusunda Kınık Adliyesindeki 
personel eksikliği sorunun giderilmesi içi Adalet Bakanlığı’ na yazı yazılmıştır. 

41. BAŞVURUCU :  Av. Dr. E.K.
KONU                         : Merkezi Takip Sistemi (MTS) üzerinden açılan icra takiplerine 
borçlu vekillerince aynı sistem üzerinden itiraz edilmediği bildirilmiş, Adalet Bakanlığı’ 
na yazı yazılarak sistem üzerinden takibe itiraz olanağının sağlanması istenmiştir. 

42. BAŞVURUCU  :  Av. M.T.A. – Av. A. K.A. 
KONU                         : Takip edilen dosyalardan istifa edilmesi UYAP kaydının 
istifanın müvekkile tebliği ve ardından 15 günlük yasal sürenin geçmesi beklenmeden 
kapatılması nedeniyle sorun yaşandığı bildirilmiş, Adalet Bakanlığı’ na yazı yazılarak 
sorunun düzeltilmesi için çalışma yapılması talep edilmiştir. 

43. BAŞVURUCU  : Av. Ö.D. A. 
KONU  : İsminin kullanılarak dolandırıcılık faaliyeti yürütüldüğünü, 
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı’ na suç duyurusunda bulunduğunu bildirmiştir.

44. BAŞVURUCU  : Av. Ö.D.Y.
KONU  : İsminin kullanılarak dolandırıcılık faaliyeti yürütüldüğünü, 
Cumhuriyet Başsavcılığı’ na suç duyurusunda bulunacağını ve dava açılması halinde Baro 
Başkanlığımıza bildireceğini aktarmıştır. 

45. BAŞVURUCU  : Av. E.Ü.
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KONU  : Posta Dağıtım Merkezlerinde tebligatların gönderilmesinde 
gecikmeler yaşandığı bildirilmiştir. PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne yazı yazılarak 
gecikmelerin önlenmesi istenmiştir. 

46. BAŞVURUCU  : Av. D.Ç.
KONU  : İzmir Bam … Ceza Dairesi’ nde görülen dosyasının 
duruşmasında sorun yaşadığını, sonraki duruşmaya gözlemci görevlendirilmesini ve 
yaptığı HSK şikayetinin akıbetinin Baro Başkanlığımızca da sorulmasını talep etmiştir. 
Duruşmaya gözlemci görevlendirilmiş, yapılan HSK şikayetinin akıbeti sorulmuştur.

47. BAŞVURUCU  : Av. F.A. – Av. M.Ş. – Av. D.Y.
KONU  : İzmir … Sulh Ceza Hakimliği’ nde uzun süre beklemek zorunda 
kaldıklarını bildirmişlerdir. Sulh Ceza Hakimliklerinde yaşanan bekleme sorununun İzmir 
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ile görüşülmesine karar 
verilmiştir. 

48. BAŞVURUCU                  : Av. I.Ş.
KONU  : İzmir … İş Mahkemesi’ nde yaşanan soruna ilişkin 
tutulan tutanağı sunmuştur. İlgili hakim hakkında HSK şikayeti yapması halinde Baro 
Başkanlığımıza bilgi vereceğini bildirmiştir. 

49. BAŞVURUCU  : Av. B. Ö.
KONU  : İzmir … Ticaret Mahkemesi’ nde görülecek ön inceleme 
duruşmasının hakimin izinli olması sebebiyle üç kez ertelendiğini bildirmiştir. Konunun 
İzmir Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ile görüşülmesine 
karar verilmiştir. 

50. BAŞVURUCU                 : Av. D. A. 
KONU : Tüketici Hakem Heyetlerine KEP üzerinden sunulan 
vekaletnamelere baro pulu eklenememesi sorunu iletilmiş, sorunun çözümlenmesi için 
Türkiye Barolar birliği’ ne, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin korunması ve Piyasa Gözetimi 
Genel Müdürlüğü’ ne, PTT A.Ş. Genel Mdürülüğü’ ne ve Adalet Bakanlığı’ na yazı yazılmıştır. 

51. BAŞVURUCU  : Av. T.Ö.
KONU  : 31.01.2020 tarihinde İzmir Narkotik Suçlarla Şube 
Müdürlüğü’ nde görüştürülmediğini, bununla ilgili suç duyurusunda ve disiplin şikayetinde 
bulunduğunu bildirmiştir. Konu ile ilgili İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile görüşme 
yapılmasına karar verilmiştir. 

52. BAŞVURUCU  : Av. H.H.T.
KONU  : İzmir … İcra Müdürlüğü’ nde 10 örnek icra takibi başlattığını, 
icra müdürlüğüne teslim ettiği senetler için alındı belgesi verilmesini talep ettiğini; ancak 
verilmediğini bildirmiş, buna ilişkin tutanak örneğini sunmuştur. İcra müdürlüklerince 
takibe dayanak senet asılları müdürlüğe teslim edildiğinde alındı belgesi verilmesinin 
sağlanması için İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ve 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşme yapılmasına karar verilmiştir.

53. BAŞVURUCU  : Av. A.K.
KONU  : İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ nda soruşturma dosyası 
inceleme talebinin reddedildiğini bildirmiştir. Konunun İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile 
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görüşülmesine karar verilmiştir. 

54.  BAŞVURUCU  :  Av. A.A. – Av. B. S. – Stj. Av. G.Ş.
KONU                         : İzmir … Asliye Ceza Mahkemesi’ nde duruşma ara karar 
esnasında ayağa kalkmamaları nedeniyle sorun yaşandığı bildirilmiş, ilgili hakim hakkında 
HSK şikayeti yapılmış, ayrıca ayağa kalkma konusundaki Baro Başkanlığımız görüşü ilgili 
mahkemeye iletilmiştir.  

55. BAŞVURUCU  : Av. Y. A. 
KONU  : Karşı yan asil tarafından kendisine karşı işlene suçlar 
yönünden Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’ na suç duyurusunda bulunulduğunu ve 
davaya müdahil olunmasını talep etmiştir. Dava açıldığında müdahil olunmak üzere 
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’ ndan davanın açıldığı mahkeme, esas numarasının 
bildirilmesi ve iddianamenin bir örneğinin Baro Başkanlığımıza gönderilmesi istenmiştir. 

56.  BAŞVURUCU  : Av. A.K. – Av. Ö.T.
KONU                         : İzmir … Ağır Ceza Mahkemesi’ nde duruşma sırasında sorun 
yaşandığı bildirilmiş olup duruşmaya gözlemci olarak katılım sağlanmış, yaşananlar 
tutanak altına alınmıştır. İlgili hakim hakkında HSK şikayeti yapılmıştır.

57. BAŞVURUCU                  : Av. Z.A.
KONU                              : İzmir … Ağır ceza Mahkemesi’ nde yetki belgesi ile duruşmaya 
girdiğinde sorun yaşadığını, yetki belgesi veren avukatın hazır olduğu durumlarda yetki 
belgesi ile giren avukatın konumu hakkında görüş istemiştir. Yetki belgesinin vekaletname 
hükmünde olduğu ve sair hususlara ilişkin oluşturulan görüş başvurucuya bildirilmiştir.  

58. BAŞVURUCU               : Av. A.F.Ç. 
KONU                                   : Küçükçekmece adliyesine girişte eşyalarının x-ray 
cihazından geçirilmesinin istendiğini, bunun suç olduğunu iletmesine rağmen Cumhuriyet 
Başsavcılığı’ nın talimatının bu yönde olduğunun söylendiğini, ilgililer hakkında suç 
duyurusunda bulunduğunu, talimatı görmemekle birlikte bu yönde talimat verilmiş 
olması halinde talimatı verenleri de şüpheli olarak gösterdiği için Meslek Kuralları 23. 
maddesi uyarınca durumu Baro Başkanlığımıza bildirdiğini iletmiştir.

59. BAŞVURUCU         : Av. F.E.T
KONU                                   : İzmir … Ağır Ceza Mahkemesi’ nde takip ettiği dosyada 
müvekkilinin yakını tarafından tehdit edildiğini, bu kişiyi şikayet ettiğini, bu nedenle 
dosyadan çekildiğini bildirmiş, dava açıldığı takdirde Baro Başkanlığımızca davaya 
katılma talebinde bulunulacağından bilgi vereceğini iletmiştir.

60. BAŞVURUCU : Av. B.E
KONU : Fotoğrafı kullanılarak dolandırıcılık faaliyeti yürütüldüğünü, 
buna ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu, dava açıldığında bilgi vereceğini bildirmiştir. 

61.  BAŞVURUCU : M.A.
KONU                         :Avukat olmadığı halde avukatlık unvanı kullanarak 
dolandırıcılık faaliyeti yürüten kişi hakkında bildirimde bulunmuş olup İzmir Cumhuriyet 
Başsavcılığı’ na suç duyurusunda bulunulmuştur.

62. BAŞVURUCU : Av. Ş.B.
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KONU : Av. S.S. vekili olarak Cumhurbaşkanı korumaları tarafından 
darp edilen meslektaşımız adına yapılan şikayet hakkında KYOK kararı verildiğini; ancak 
itiraz ile kararın kısmen kaldırıldığını bildirmiştir. Başvurucuyla görüşülmüş, dava 
açıldığında ayrıca bilgi vereceğini iletmiştir. 

63. BAŞVURUCU : Av. A.Y.
KONU : Birleşik Krallık transfer sınavı (SQE2) muafiyeti konusunda 
girişimde bulunulmasını talep etmiştir. Konunun TBB Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi 
tarafından takip ediliyor olması nedeniyle başvuru TBB’ ye iletilmiştir. 

64.  BAŞVURUCU : Av. K.C.
KONU                         : İzmir … Asliye Ticaret Mahkemesi duruşma salonunda 
avukatların oturabileceği sandalye bulunmadığını bildirmiştir. İlgili mahkemeye yazı 
yazılmıştır.

65. BAŞVURUCU  : Av. E.Ü.
KONU  : İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve Yakalama 
Bürolarında avukatlara bilgi verilmediğini iletmiş, konunun İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 
ile görüşülmesine karar verilmiştir. 

66. BAŞVURUCU  : Av. Y.Ö.
KONU  : Aliağa adliyesinde görevli mübaşir A.D. ile polis memuru M.E. 
hakkında yapmış olduğu şikayetleri Baro Başkanlığımıza bildirmiş, Baro Başkanlığımızca 
Karşıyaka Adli Yarı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Aliağa İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’ ne şikayetlerin akıbeti ve sonucu hakkında Baro Başkanlığımıza bilgi 
verilmesi istenmiştir.

67. BAŞVURUCU  : Av. D.U
KONU : Kırklareli adliyesi girişinde çantasının x-ray cihazına 
konulmasının istendiğini, avukat kimliğini göstermesine rağmen Başsavcılığın talimatı 
olduğunun söylendiğini, durumun tutanak altına alındığını bildirmiş ve tutanak örneğini 
sunmuştur. Konu ile ilgili olarak Kırklareli Barosu Başkanlığı’ na ve Kırklareli Cumhuriyet 
Başsavcılığı’ na yazı yazılmıştır. 

68. BAŞVURUCU : Av. Y.A.
KONU : İzmir Adliyesinde H ve G bloklarda bulunan tuvaletlerin 
avukatların kullanımına kapalı olduğu bildirilmiş, konu ile ilgili İzmir Cumhuriyet 
Başsavcılığı ile görüşme yapılmasına karar verilmiştir.

69. BAŞVURUCU : Av. A.Y.
KONU : İzmir … Asliye Ceza Mahkemesi’ nde mağdur çocuk yönünden 
yargılamada yaşanan sorunları iletmiş ve Baro Başkanlığımızın davaya katılma talebinde 
bulunmasını talep etmiştir. Çocuk Hakları Merkezi tarafından davaya Baro Başkanlığımız 
adına katılma talebinde bulunulmasına, Avukat Hakları Merkezi’ nden de duruşmaya 
gözlemci görevlendirilmesine karar verilmiştir.

70. BAŞVURUCU : Av. S.Ç. – Av. D.C.M. – Av. G.M
KONU : Menemen … Noterliği’ nin Geri Gönderme Merkezi’ nde Türkçe 
bilen yabancı uyruklu kişilerden vekaletname alınmasında tercüman bulundurmayı 
zorunlu tutması, tercüman ücretlerine ilişkin makbuz kesilmemesi, personel davranışları 

Merkezler - Avukat Hakları Merkezi



İzmir Barosu Çalışma Raporu / 2021 - 2022

242

vb. konularda yakınmalar iletilmiş olup ilgili noterliğe ve Türkiye noterler Birliği’ ne yazı 
yazılmıştır.

71. BAŞVURUCU  : Av. B.Ö
KONU : Karşı yan asil tarafından davadan çekilmesi için tehdit 
edildiğini, bu nedenle 6284 sayılı yasa uyarınca tedbir talebinde bulunduğunu, talebinin 
reddedildiğini, re gerekçesi olarak olayın avukatlık mesleğinin icrasından kaynaklandığının, 
adli soruşturma ve tazminata konu olduğunun gösterildiğini bildirmiştir. İlgili mahkemeye 
“talebe konu olayın avukatlık mesleğini icradan kaynaklandığı” şeklindeki gerekçenin 
avukatlara yönelen şiddet olaylarında 6284 sayılı yasanın uygulanmayacağı yönünde 
genel bir sonuca varılmasına yol açabileceği belirtilerek bu konuda gereken hassasiyetin 
gösterilmesi hususu bildirilmiştir.

72. BAŞVURUCU  : Av. M.B.
KONU : Vekaletname ibrazına rağmen sigorta eksperleri tarafından 
hasar dosyası örneğinin verilmediğini ve sigorta şirketlerinin uygulamaları ile ilgili 
yakınmalarını iletmiştir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ ne, Sigortacılık ve Özel 
Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ na ve Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği’ 
ne yazı yazılmıştır.

73. BAŞVURUCU : Av. Y.K.
KONU : Urla … Hukuk Mahkemesi’ ne telefonla ulaşılamadığını ve 
işlemlerin geciktiğini bildirmiştir. Konunun İzmir Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi Adalet 
Komisyonu Başkanlığı ile görüşülmesine karar verilmiştir.

74.  BAŞVURUCU :  Av. A.N.K.
KONU                        : İzmir Cinayet Büro Amirliği’ nde görevli kolluk personeli ile 
yaşadığı sorunu iletmiş olup ilgililer hakkında disiplin şikayeti yapılmıştır.

75. BAŞVURUCU : Av. Ö.K.
KONU : Noterlerce mal rejimi sözleşmelerinin onaylama şeklinde 
yapılmadığını bildirmiş, Türkiye Noterler Birliği’ ne yazı yazılmıştır.

76. BAŞVURUCU : Av. A.A. 
KONU : Urla Emniyet Müdürlüğü’ nde yaşadığı sorun ile ilgili suç 
duyurusunda bulunduğunu bildirmiş, dava açıldığı takdirde davaya katılma talebinde 
bulunulmasına karar verilmiştir.

77. BAŞVURUCU : Av. S.Y.B.
KONU : Av. S.S.’ nin başka bir baroya kayıtlı olmasına rağmen İzmir’ 
de büro açmış olduğunu bildirmiş, Avukatlık Kanunu’ nun 67. maddesi uyarınca gereğinin 
takdir ve ifası için Av. S.S.’ nin bağlı olduğu Baro Başkanlığı’ na yazı yazılmıştır.

78. BAŞVURUCU : Av. G.D.
KONU : İzmir … Aile Mahkemesi hakkında yapmış olduğu HSK 
şikayetini bildirmiş olup HSK’ ya yazı yazılarak şikayetin akıbeti ve sonucu hakkında Baro 
Başkanlığımıza bilgi verilmesi istenmiştir.  

79.  BAŞVURUCU :  Av. T.Y.
KONU                        : Karabağlar Belediye Başkanlığı’ ndan vekaletname ibraz 
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ederek talep ettiği belgelerin 6698 sayılı ve 213 sayılı Kanunlar gerekçe gösterilerek 
verilmediğini bildirmiş olup Karabağlar Belediye Başkanlığı’ na uygulamanın hukuka 
aykırılığına dair yazı yazılmıştır. 

80. BAŞVURUCU : Av. İ.Ö.
KONU : Av. Z.A.T.’  nin başka bir baroya kayıtlı olmasına rağmen İzmir’ 
de büro açmış olduğunu bildirmiş, Avukatlık Kanunu’ nun 67. maddesi uyarınca gereğinin 
takdir ve ifası için Av. Z.A.T.’  nin bağlı olduğu Baro Başkanlığı’ na yazı yazılmıştır. 

81. BAŞVURUCU : İ.A.U.Ç.T.M. A.Ş.
KONU :Avukatlık Kanunu’ nun 35/3. maddesi uyarınca sürekli 
avukatlık hizmet sözleşmesi yapmalarının gerekli olup olmadığı hususunda görüş 
istenmiştir. Anılan şirketin 35/3. maddesi kapsamındaki şirketlerden olması nedeniyle 
avukat bulundurma yükümlülüğüne tabi olduğu yönünde görüş bildirilmiştir. 

82. BAŞVURUCU : Av. E.M.
KONU : Kolluk birimlerinde evrak inceleme konusunda yaşadığı 
sıkıntıyı bildirmiş olup İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ na, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ ne, 
İlçe Emniyet Müdürlüklerine ve Şube Müdürlüklerine yazı yazılmıştır.

83. BAŞVURUCU : Av. S.A.
KONU : Bir AVM girişinde avukat kimliğini göstermesine rağmen üst 
araması yapıldığını bildirmiş, bu konuda görüş istemiştir. Başvurucuya Yönetim Kurulu 
tarafından bilgi verilmiştir.

84. BAŞVURUCU : Av. E.B.Y.
KONU   : İzmir adliyesine telefonla ulaşılamadığını bildirmiştir. 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ na yazı yazılmıştır.

85. BAŞVURUCU : Av. A.S.
KONU  : Müvekkili Av. D.İ. adına HSK’ ya yapmış olduğu şikayeti 
bildirmiş olup HSK’ ya yazı yazılarak şikayetin akıbeti ve sonucu konusunda Baro 
Başkanlığımıza bilgi verilmesi istenmiştir. 

86. BAŞVURUCU  : Av. A.Ö.
KONU  : İzmir adliyesi ek binasında (Gültekinler Plaza) internet 
kullanımında sorun yaşandığını bildirmiş olup İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ na yazı 
yazılmıştır.

87. BAŞVURUCU : Av. F.B.Ş.Ü.
KONU  : Sigortalı avukat olarak çalıştığını, büro tabelasında isminin 
geçmesi nedeniyle ilgili vergi dairesi tarafından re’sen vergi kaydı açıldığını ve hakkında 
beyanname vermemesi halinde cezai işlem uygulanacağının bildirildiğini iletmiş, konuya 
ilişkin hukuki görüş talebinde bulunmuştur. Oluşturulan görüş başvurucuya iletilmiştir. 

88. BAŞVURUCU  : Av. H.S.B.
KONU  : Mahkemelerce duruşma tutanağı verilmemesi yönünde 
uygulama bulunduğunu bildirmiş, İzmir Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi Adalet 
Komisyonu Başkanlığı’ na yazı yazılmıştır. 
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89.  BAŞVURUCU : Av. D.Ç.
KONU                         : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube 
Müdürlüğü’ nde avukat görüşme odasının sayısının arttırılması ve görüşme odasında 
bulunan kameranın ve girişteki x-ray cihazının kaldırılması konusunda girişimde 
bulunulmasını talep etmiştir. İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’ ne yazı yazılarak TEM 
şubede bulunan avukat görüşme odası sayısının arttırılması ve görüşme odasındaki 
kameranın kaldırılması istenmiştir. Kameranın kaldırılması konusundaki talebimiz 
zımnen reddedilmiş olmakla idari dava açılması hazırlıkları yapılmaktadır. X- ray cihazının 
kaldırılması konusunda da İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’ ne yazı yazılmıştır.

90. BAŞVURUCU  : Av. G.A.
KONU  : İzmir … Asliye Ceza Mahkemesi hakimi hakkında HSL 
şikayetinde bulunduğunu bildirmiş olup HSK’ ya yazı yazılarak şikayetin akıbeti ve sonucu 
hakkında Baro Başkanlığımıza bilgi verilmesi istenmiştir.

91. BAŞVURUCU  : Av. Z.A.
KONU  : İzmir … Asliye Ceza Mahkemesi’ nde yaşadığı sorunu iletmiş, 
duruşmaya gözlemci görevlendirilmesini talep etmiştir. Gözlemci görevlendirilmesi 
yapılmıştır.

92. BAŞVURUCU  : Av. A.T.G.
KONU  : Alışveriş için gittiği bir AVM girişinde avukat kimliğini 
göstermesine rağmen üst araması yapıldığını bildirmiş, bu konuda görüş istemiştir. 
Başvurucuya Yönetim Kurulu tarafından bilgi verilmiştir.

93. BAŞVURUCU  : Av M.M.
KONU  : Karşıyaka adliyesi ana binasında vezne birimi açılması talebini 
iletmiş, ayrıca İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, İzmir adliyesi ve İzmir adliyesi ek binasına 
bazı kargo firmalarının alınmadığı yönünde bildirimde bulunmuştur. Başvurularla ilgili 
gerekli görüşmelerin yapılmasına karar verilmiştir. 

94. BAŞVURUCU  : Av. M.M.D. – Av. Y.İ.
KONU  : İzmir … Tüketici Mahkemesi’ nde yaşadıkları sorunu 
iletmişlerdir. İlgili hakim hakkında HSK şikayeti yapılmıştır.  

95. BAŞVURUCU  : Av. E.Z. – Av. A.İ.G.
KONU  : Soruşturma dosyası inceleme konusunda yaşadıkları soruna 
ilişkin tuttukları tutanağı iletmişlerdir. Konu ile ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ na 
yazı yazılmıştır. 

96. BAŞVURUCU  : Av. A.K.
KONU  : İzinli/mazeretli hakimlerin Celse programına zamanında 
işlenmeleri için ilgili yerlere yazı yazılmasını talep etmiştir. Adalet Bakanlığı’ na yazı 
yazılarak izin/mazeret durumunun Celse programına ve UYAP sistemine zamanında 
işlenmesinin sağlanması istenmiş, ayrıca tüm Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet 
Komisyonu Başkanlıklarına yazı yazılmıştır. 

97. BAŞVURUCU  : Av. S.D.Ü.
KONU  : Av. T.D.’ nin reklam yasağına aykırı davranışı bildirilmiş 
olup başvuru Yönetim Kurulu’na aktarılmıştır. Yönetim Kurulu tarafından Soruşturma 
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Sekreteryası’ na havale edilmiştir. 

98. BAŞVURUCU  : Av. E.M.
KONU  : Mahkemelerce duruşma zaptı verilmemesi yönündeki 
uygulamayı bildirmiş olup daha önce tüm Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet 
Komisyonu Başkanlıklarına aynı konuda yazılan yazının tekrar gönderilmesine karar 
verilmiştir. 

99. BAŞVURUCU  : Av. K.S.
KONU  : Menderes … Asliye Ceza Hakimi hakkında yapmış olduğu HSK 
şikayeti bildirmiştir. HSK’ ya yazı yazılarak şikayetin akıbeti ve sonucu hakkında Baro 
Başkanlığımıza bilgi verilmesi istenmiştir. 

100. BAŞVURUCU  : Av. C.N.
KONU  : İzmir Geri Gönderme Merkezin’ nde yaşanan sorunları 
aktarmış olup Yönetim Kurulu’ nca GGM’ de yaşanan sorunlar ile ilgili rapor hazırlandığının 
ve bu kapsamda GGM’ ye ziyaret planlandığının, başvurunun bu ziyaret sırasında ele 
alınacağının başvurucuya bildirilmesine karar verilmiş ve başvuruya ilişkin evrak Göç ve 
İltica Komisyonu’ na gönderilmiştir.

101. BAŞVURUCU  : Av. F.M.
KONU  : Vekalet ücret sözleşmesi konusunda görüş isteminde 
bulunmuş olup hazırlanan görüş başvurucuya iletilmiştir. 

102. BAŞVURUCU  : Av. A.Ş.
KONU  : Haciz sırasında borçlu tarafından saldırıya maruz kaldığını 
bildirmesi üzerine karakola intikal edilerek başvuru sürecinde sorumlu yönetim Kurulu 
iyesi ile birlikte destek sağlanmıştır.

103. BAŞVURUCU : Av. H.E.T. 
KONU : Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’ nca seri muhakeme 
usulü çerçevesinde yürütülen soruşturmada CMK görevlendirmesiyle talimat yoluyla 
Foça Cumhuriyet Başsavcılığı’ nda müvekkilinin ifadesine katıldığını, kabul tutanağının 
imzalanması sonrasında Kahramanmaraş … Asliye Ceza Mahkemesi tarafından seri 
muhakeme yargılamasına katılmasının istendiğini, Baro tarafından görevlendirme 
yapılmadan katılamayacağını bildirmesi üzerine mahkemece hakkında suç duyurusunda 
bulunulduğunu bildirmiştir. Başvuru üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı 
ile gerekli yazışmaların yapılması için evrak CMK Uygulamaları Merkezi’ ne havale 
edilmiştir. 

104. BAŞVURUCU : Av. H.V.M.
KONU : İzmir … Ağır Ceza Mahkemesi’ ndeki duruşmasına şehir 
dışındaki başka bir duruşmasını gerekçe göstererek mazeret dilekçesi verdiğini, 
mahkemece mazeretin belgelendirilmediği gerekçesiyle reddedildiğini bildirmiştir. 
İlgili mahkemeye avukatlarca sunulan mazeret dilekçeleri değerlendirilirken hassasiyet 
gösterilmesi hususunda yazı yazılmıştır.

105. BAŞVURUCU : Av. N.B.
KONU : İzmir 4 nolu T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ nda yaşadığı 
sorunu iletmiş olup konunun ilgili cezaevi savcısıyla görüşülmesine karar verilmiştir. 
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106. BAŞVURUCU  : Av. S.A. 
KONU  : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü otoparkında avukatlık kimliğinin 
kabul edilmediğini bildirmiş olup İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ ne avukatlık kimliğinin resmi 
kimlik hükmünde olduğu hususunun ilgili birimlere hatırlatılması için yazı yazılmıştır. 

107. BAŞVURUCU  : Av. A.B.T.
KONU  : Kemalpaşa … Asliye Ceza Mahkemesi hakimi ile yaşadığı 
sorunu iletmiş olup ilgili hakim hakkında HSK şikayeti yapılmıştır. 

108. BAŞVURUCU  : Av. D.K. 
KONU  : Germencik …. Hukuk Mahkemesi hakimi ile yaşadığı sorunu 
iletmiş, buna ilişkin tutulan tutanağı sunmuştur. İlgili hakim hakkında HSK şikayeti 
yapılmıştır. 

109. BAŞVURUCU  : Av. E.Ü. 
KONU  : Av. B.B.’ nin reklam yasağına aykırı olduğunu değerlendirdiği 
eylemini bildirmiş olup konu Yönetim Kurulu’ na iletilmiştir. İlgili avukat hakkında re’ sen 
disiplin soruşturulması açılmasına karar verilmiştir.

110. BAŞVURUCU  : Av. A.B.E. 
KONU  : Menderes … Asliye Ceza Mahkemesi’ nin duruşmalarını 
sürekli geç aldığı ve duruşmaları üçer dakikalık ara ile verdiğini bildirmiştir. İlgili 
mahkemeye ve İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’ na 
yazı yazılmıştır. 

111. BAŞVURUCU  : Av. C.E.S.
KONU  : Vekaletnamelerde avukatların TC kimlik numarasına yer 
verilmesinin kişisel veri ihlali niteliğinde olduğunu bildirerek uygulamanın değiştirilmesi 
için girişimde bulunulmasını talep etmiştir. Bu doğrultuda Adalet Bakanlığı’ na, Türkiye 
Noterler Birliği’ ne ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ na başvuruda bulunulmuştur. 

112. BAŞVURUCU  : Av. A.S.
KONU  : İzmir … Ağır Ceza Mahkemesi’ nde duruşmasının geç 
alındığını, bu durumun tutanağa yazılmasını istediğini, mahkeme başkanının nezaketsiz 
şekilde davrandığını bildirmiştir. Konu ile ilgili olarak ilgili hakim hakkında HSK şikayet 
yapılmış, ilgili mahkemeye yazı yazılmış ve Adalet Bakanlığı’ ndan duruşma başlangıç ve 
bitiş saatlerinin silinemeyecek şekilde duruşma tutanaklarına otomatik olarak eklenmesi 
talep edilmiştir. 

113. BAŞVURUCU  : Av. B.K.
KONU  : İzmir … Ağır Ceza Mahkemesi’ nde yaşadığı sorunu iletmiştir. 
Konu ile ilgili Yönetim Kurulu başvurucuyla görüşme yapmıştır. 

114. BAŞVURUCU  : Av. S.K.
KONU   : Bazı vergi dairelerindeki işlemlerde sunulan aslı 
gibidir onaylı vekaletnamelerin kabul edilmediğini bildirmiştir. Bildirilen vergi dairelerine 
ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ na yazı yazılmıştır. 

115. BAŞVURUCU  : Av. E.K.
KONU  : Kolluk ifadesi sırasında avukatların beyanlarının zapta 
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geçirilmemesi uygulamasının başladığını bildirmiştir. Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve 
Baro Başkanımız tarafından sorunun çözümü için gerekli görüşmelerin yapıldığının ve 
girişimlerde bulunulduğunun başvurucuya bildirilmesine karar verilmiştir.

116. BAŞVURUCU  : Av. S.Ü. hakkında Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesi yazısı 
hakkında 
KONU  : Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesi tarafından duruşma 
tutanağı eklenerek ilgili avukat hakkında gereğinin takdir ve ifası istenmiştir. Yönetim 
Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda müdafinin savunmasını gerekli 
gördüğü süre zarfında yapacağı, ceza yargılamasında sözlülük esasının bulunduğu, 
savunmanın uzun sürdüğü gerekçesiyle avukatın söz hakkının alınmasına ilişkin 
mahkeme hakimine tanınmış bir yetki bulunmadığı, bu nedenle esasen usule aykırı ve 
haksız davranışın mahkeme hakimi tarafından gerçekleştirildiği, hakim tarafından ortaya 
konan tavrın CMK 1. maddesine de aykırı olduğu, savunmayı kısıtlar biçimde keyfiliğe 
varan davranışı nedeniyle gereğinin takdir ve ifası için evrakın bir örneğinin HSK’ ya 
bildirilmesine, yakınılan avukat hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına karar verilmiş 
olup karar doğrultusunda HSK’ ya şikayette bulunulmuştur. 

117. BAŞVURUCU : Av. G.A.
KONU : Baroya kabul şartları konusunda görüş isteminde 
bulunmuştur. Oluşturulan görüş başvurucuya iletilmiştir. 

118. BAŞVURUCU : Av. M.S.
KONU : CMK görevlendirmelerinde soruşturma numarası almayan 
dosyalar için ödeme yapılmadığını bildirmiş, uygulamanın hukuka aykırı olduğu bildirilerek 
sonlandırılması için İzmir cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazılmıştır. 

119. BAŞVURUCU : Av. T.Ö.G.
KONU : İzmir … Ağır Ceza Mahkemesi’ nde yaşadığı sorunu iletmiş, 
gerekli başvuruların yapılması için evrakın Çocuk Hakları Merkezi’ ne havalesine karar 
verilmiştir. 

120. BAŞVURUCU : Av. S.Ş.
KONU : Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluklarında satış 
sonrasında yapılacak ödemelerin avukatların hesabına yapılmayıp asilin hesabına 
yapıldığını bildirmiştir. Konuya ilişkin İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet 
Komisyonu Başkanlığı’ na yazı yazılmıştır.

121. BAŞVURUCU : Av. E.B.Y.
KONU : İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Önbürosundan 
sorgulama yapılmak istendiğinde matbu dilekçe ile yapılabildiğini, aksi durumda 
sorgulama yapılamadığını bildirmiştir. Uygulamanın kaldırılmasının sağlanması 
noktasında konunun değerlendirilmesi için İstanbul Barosu Başkanlığı’ na yazı yazılmıştır. 

122. BAŞVURUCU : Av. C.A.
KONU : İsminin kullanılarak dolandırıcılık faaliyeti yürütüldüğünü 
öğrendiğini, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu bildirmiştir. 

123. BAŞVURUCU : Av. B.B.
KONU : Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’ nda soruşturma dosyası 

Merkezler - Avukat Hakları Merkezi



İzmir Barosu Çalışma Raporu / 2021 - 2022

248

incelemek için gittiğinde dilekçe vermesinin istenildiğini bildirmiştir. Konunun Karşıyaka 
Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşülmesine karar verilmiştir.

124. BAŞVURU : Av. M.S.B. – Av. N.D.
KONU : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü 
girişindeki x-ray cihazının kaldırılması konusunda girişimde bulunulmasını talep 
edilmiştir. X- ray cihazının kaldırılması konusunda İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’ ne 
yazı yazılmıştır.

 Başvurular üzerine yapılan bu işlemler haricinde;

	Arzuhalcilik adı altında yürütülen faaliyetlerin durdurulmasının sağlanması 
ilişkin ilgili belediyelere başvuruda bulunulmuştur.

	Bergama adliyesinde hukuk davalarında öninceleme duruşmasının 
tarafların talebi üzerine açıldığı, talep olmadan öninceleme duruşması için 
gün verilmediği yönündeki yakınmalar ile ilgili olarak Bergama Adli Yargı 
İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’ na yazı yazılmıştır. 

	Keşif araçlarına taraf ve/veya vekillerinin alınmadığı yönündeki yakınmalar 
ile ilgili İzmir ve Karşıyaka Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu 
Başkanlıkları’ na ve Hakimler ve Savcılar kurulu’ na yazı yazılmıştır.

	Manisa Barosu tarafından düzenlenen Ege ve Marmara Baroları Avukat 
Hakları Merkezleri ve Komisyonları 2022 Çalıştayı’ na katılım gösterilmiştir. 

	TBB tarafından yürütülen Meslek Kurallarının Belirlenmesi Çalışmaları 
kapsamında görüş oluşturulmuştur.

	 TBB tarafından yürütülen Reklam Yasağı Yönetmeliği Çalışmaları 
kapsamında görüş oluşturulmuştur. 

	Avukatlık Kanunu’ nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi hakkında 
görüş oluşturulmuştur.

	Konya Barosu tarafından düzenlenen Meslek Kuralları Tadil Çalıştayı’ na 
katılım gösterilmiştir.

	Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hakkında görüş oluşturulmuştur. 
	İzmir Barosu Tavsiye Niteliğinde Asgari Ücret Tarifesi hakkında görüş 

oluşturulmuştur. 
	Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile sigortalı Olarak 

Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmeliğin iptali için dava açılmıştır.
	Meslek dışı kişi/kurumlardan gelen bilgi taleplerine Merkez ile ilgili 

oldukları ölçüde yanıt verilmiştir.

 TAKİP EDİLEN DAVALAR
 1. Danıştay 10. Dairesi – 2016/15694 E. – İptal davası
 2. İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi -  2019/719 E. – Av. F. Ü. yanında müdahillik
 3. İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi - 2020/98 E. – 1136 Sayılı Kanuna Muhalefet
 4. İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi – 2020458 E. Av. O.U.Y. yanında müdahillik
 5. İzmir 25. Asliye Ceza Mahkemesi – 2019/724 E. – Av..A.D.C.T. yanında müdahillik
 6. İzmir 36. Asliye Ceza Mahkemesi – 2019/826 E. – TCK md. 262’ ye muhalefet
 7. Ankara 7. İdare Mahkemesi – 2020/1492 E. – TBB yanında müdahillik
 8. İzmir 33. Asliye Ceza Mahkemesi – 2020/230 E. – Av. E.O. yanında müdahillik
 9. Danıştay 10. Dairesi – 2021/5239 E. – Yönetmelik iptali davası
 10. Danıştay 10. Dairesi – 2021/7586 E. - Yönetmelik iptali davası
 11. Danıştay 10. Dairesi – 2018/3449 E. - Yönetmelik iptali davası
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 12. İzmir 15. Asliye Ceza Mahkemesi – 2021/458 E. Av. O.Ö. yanında müdahillik 
talebi
 13. Ankara 8. İdare Mahkemesi – 2021/2230 E. – TBB yanında müdahillik 
 14. İzmir 4. İdare Mahkemesi – 2021/2097 – E. – Av. G.S. yanında müdahillik
 15. İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi – 2020/125 E. – Av. E.A.Ş. yanında müdahillik
 16. İzmir 5. İdare Mahkemesi – 2022/1012 E. – Av. E.G. yanında müdahillik talebi 
 17. Danıştay – 2022/3234 Muh. – Yönetmelik iptali davası

Listede yer verilenler dışında duruşmaları takip edilmiş olmakla birlikte katılma 
taleplerinin reddedildiği dosyalar, henüz karar verilmemiş olan dosyalar ile soruşturma 
aşamasında olan dosyalar ve başvuru hazırlıkları süren dosyalar bulunduğu gibi 
soruşturma aşamasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen dosyalar da 
bulunmaktadır. 
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İZMİR BAROSU CMK MERKEZİ
 Ceza yargılaması alanında bir avukatın hukuki yardımdan faydalanma olanağın-
dan yoksun bulunanlara avukat görevlendirmesi, 18.11.1992 tarihinde kabul edilerek, 
01.12.1992 de Resmi Gazete’de yayımlanan 3842 sayılı yasa ile Ceza Muhakemesi Usulü 
Kanunu’nda yapılan değişiklikle başlamıştır. Yasa değişikliği ile oluşturulan görevlendir-
me sistemi başlangıcından bu güne kadar münhasıran Barolara verilen görevlendirme 
yetki ve yükümlülüğü ile yürütülmüştür.

 CMUK’tan sonra 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakeme-
si Kanunu’nun (CMK) 150.maddesi ile şüpheli ve sanık durumunda olanların, aynı kanu-
nun 234.maddesi ile mağdur ve şikayet edenin bir avukatın hukuki yardımından yararla-
nabileceği düzenlenmiştir. 

 CMK’ nun müdafi ve vekil görevlendirmesine ilişkin maddeleri ve uygulamaları; 
19.12.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5560 sayılı yasa ve bu yasa gereği 02.03.2007 tari-
hinde yürürlüğe giren CMK Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirmeleri ile yapıla-
cak ödemelerin usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik ve esaslı biçimde değiştirilmiştir. 
Bu düzenlemelerle 1992 yılından bu yana süren ve Baroların özverili çalışmaları ile bir 
sistem haline getirilen CMK müdafi ve vekil görevlendirme uygulaması yeniden yapılan-
dırılmıştır.

 CMK müdafi ve vekil görevlendirmesi konusundaki yönetmelik çıkarma yetkisi 
Adalet Bakanlığına verilmiştir. Sistemin görevlendirme ve ücretlendirme süreçleri bir-
birinden ayrılmıştır. Baroların görevlendirme konusundaki takdir yetkisi de kaldırılmış-
tır. Yönetmelikle Baroların sistem içindeki yeri; müdafi ve vekil talep eden kurumlardan 
iletilecek avukat istemlerine görevlendirme yapmak ve görevlendirilen avukatların ücret 
ve gider taleplerini inceleyerek ödeme yapacak savcılıklara göndermekle sınırlandırıl-
mıştır. 5560 sayılı yasa ile oluşturulan yeni sistemde Cumhuriyet Savcılılarına, Barolar 
tarafından gönderilen ödeme evraklarını inceleyerek, düzenleyecekleri ödeme emri ile 
ödeme yetkisi verilmiştir.

 2021 yılının sonuna kadar Alsancak’taki Merkez Baroda hizmet veren CMK görev-
lendirme servisi fiziki koşulların elverişsizliği sebebiyle 2022 Ocak ayı itibariyle Bayraklı 
Adliyesi C Blok 142 numaralı odada hizmet vermeye başlamıştır.

 2021 yılının Eylül ayına kadar Alsancak’taki Merkez Baroda hizmet veren CMK ra-
por okuma servisi fiziki koşulların elverişsizliği sebebiyle Ekim ayı itibariyle Bayraklı Ad-
liyesi C Blok 302 numaralı odada hizmet vermeye başlamıştır.

CMK YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ:
1- Mehmet Baran SELANİK
2- Sabri Can ONUR
3- Ayşegül KARPUZ
4- Mevluda Sena SELANİK
5- Doğancan KIRAN
6- Arzu BUZLUDAĞ
7- Fatma BAŞARGAN
8- Çağla Deniz FELAMUR BAYLAN
9- Hale ERUSLU
10- Deniz YAĞMUR



251

21.08.2022 TARİHİ İTİBARİYLE İZMİR İLÇE VE MERKEZDE CMK GÖREVLENDİRME 
LİSTESİNE KAYITLI AVUKAT SAYILARINA İLİŞKİN VERİLER:

ALİAĞA  : 80    MENDERES   : 38
BAYINDIR  : 17    MENEMEN   : 80
BERGAMA  : 56    ÖDEMİŞ   : 81
ÇEŞME  : 29    SEFERİHİSAR  : 24
DİKİLİ   : 13    SELÇUK   : 17
FOÇA   : 15    TİRE    : 42
KARABURUN  : 3    TORBALI   : 82
KEMALPAŞA  : 51    URLA    : 28
KINIK   :12    İZMİR MERKEZ  : 3292
KİRAZ   :11    ÇOCUK İZLEM MERKEZİ :1044

 Cinsel istismar mağduru çocuklar için Çocuk İzlem Merkezi’ne (ÇİM)yapılacak gö-
revlendirmeler bakımından CMK eğitim çalışmasının yanı sıra İzmir Barosu Çocuk Hakları 
Merkezi tarafından yapılan “Çocuk Adalet Sisteminde Avukatın Rolü Eğitimi”ne katılmak 
zorunludur. ÇİM görevlendirilmeleri bu eğitime katılanlar arasından oluşturulan ayrı bir 
liste üzerinden yapılır. Bu görevlendirme nedeniyle alınan puanlar, genel puanlara ekle-
nir. 

İZMİR BAROSU CMK UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 

Amaçve Kapsam

MADDE 1- (1)Bu uygulama yönergesi, müdafi ve vekil görevlendirilmesine yönelik düzen-
lemelerde ve uygulamada temel amacın adil yargılanmayı sağlamak; şüpheli, sanık, suça 
sürüklenen çocuk ve mağdurların hak ve özgürlüklerini korumak ve hukuka uygun bir 
ceza yargılamasının gerçekleşmesini temin etmek olduğunun bilinciyle; Avukatlık Kanu-
nu’nun 76 ve 95. maddeleri ile barolara verilen “hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını 
savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevinin bir gereği olarak; 
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun ve Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi 
ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yö-
netmelik’te yer alan hükümler uyarınca; 

a) Müdafi ve vekil olarak görev yapacak avukatların kabul, çıkma ve çıkarılma 
esaslarının belirlenmesi,

b) Müdafi ve vekil olarak görevlendirilecek avukatlar açısından eğitim programla-
rının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi,

c) Müdafi ve vekil görevlendirmelerinin adil ve şeffaf biçimde yapılmasının sağ-
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lanması, 

d) Müdafi ve vekillerin görevlerini gereği gibi yapıp yapmadıklarına ilişkin deneti-
min gerçekleştirilmesi, 

e) Mevzuat uyarınca cumhuriyet savcılıklarınca ücret ödenmesine esas raporla-
ma ve değerlendirmelerin yapılmasına ilişkin esasların ortaya konulması,

f) Bu iş ve işlemleri yerine getirecek organların oluşturulmasına ve çalışmasına 
ilişkin ilke ve yöntemlerin belirlenmesi

amacını taşır. 

Tanımlar 

MADDE 2-(1)Bu yönergenin uygulanmasında;

a)Görevli avukat; bu yönerge çerçevesinde eğitim çalışmasını tamamlayan, İzmir Barosu 
CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil görevlendirilmesi sistemine dahil edilmiş müdafi 
ya da vekil olarak görev alan avukatları,

b)Baro ilçe temsilcileri; Avukatlık Kanunu’nun 95/19 maddesi gereğince görevlendiril-
miş bulunan temsilcileri,

c)Görev puanı; yapılan her görevlendirme başına sistemden alınan puanı,

d)Ortalama puan; soruşturma ve kovuşturma evreleri için ayrı ayrı olmak üzere CMK ge-
reği yapılan görevlendirmelere ilişkin toplam puanın sistemde aktif avukat sayısına bö-
lünmesi suretiyle ortaya çıkan puanı,

e)Soruşturma; kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddiana-
menin kabulüne kadar geçen evreyi,

f)Kovuşturma; iddianamenin kabulünden başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen 
evreyi,

g)Sistem;  CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil görevlendirilmesine ilişkin bilgileri içe-
ren bilişim sistemini, 

h)CMK Uygulama Servisi; talep ve işlem yoğunluğuna göre yeterli sayıda personel ile 
servisin başında bulunan hukukçu müdürden oluşan baro birimini,
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i)CMK komisyonu; CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil görevlendirilmesi uygulama ko-
misyonunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

ORGANLAR VE GÖREVLERİ

Organlar 

MADDE 3 -(1) CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil görevlendirilmesine ilişkin bu yöner-
gede öngörülen işlemler; Baro Yönetim Kurulu, Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, CMK Yü-
rütme Kurulu, CMK Komisyonu, CMK Uygulama Servisi, Baro İlçe Temsilcileri ve gönüllü 
avukatlar tarafından yerine getirilir.

MADDE 4 (Ek; Yönetim Kurulunun, 19.04.2022 tarih ve 41/42 sayılı kararı )

İşbu Yönerge’de belirtilen iş ve işlemler yerine getirilirken tüm organlar 6698 Sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İlgili mevzuata uygun olarak hareket eder.

Bu bağlamda tüm organlar aşağıdaki ilkelere uygun hareket etmekle yükümlüdür.

a) Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
b) Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma
c) Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
d) Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme
e) Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan 

süre kadar muhafaza etme
f) Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme
g) Kişisel verilerin muhafazasında gerekli olan teknik ve idari tedbirleri alma,
h) Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere ak-

tarılmasında ilgili mevzuata uygun davranma
i)	 Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti 

gösterme

Yönetim Kurulu

MADDE 5 -(1) Baro Yönetim Kurulu; bu yönergenin uygulanması, gerekli düzenlemelerin 
yapılması ve önlemlerin alınması ile yönergede düzenlenmemiş konular hakkında son 
karar organıdır.

(2) Baro Yönetim Kurulu, üyelerinden bir veya birkaçını bu yönerge çerçevesinde oluştu-
rulacak organların ve yürütülecek çalışmaların eşgüdümünü sağlamak üzere görevlen-
dirir. 
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Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

MADDE 6 -(1)Yönergede yer alan organlar arasında iletişimi ve eşgüdümü sağlar, servis 
çalışmalarını izler ve denetler, yönergede yer alan organların çalışmalarına ilişkin altı 
ayda bir hazırlayacağı raporları Yönetim Kuruluna sunar ve Yönetim Kurulu tarafından 
verilen diğer görevleri yerine getirir.

Yürütme Kurulu 

MADDE 7 -(1) Yürütme Kurulu; görevli Yönetim Kurulu üyesi ile daha önce CMK gereğin-
ce müdafi veya vekil olarak görev almış asgari üç yıl kıdeme sahip avukatlar arasından 
seçimli olağan genel kurulu izleyen iki ay içinde Yönetim Kurulunca görevlendirilecek en 
az yedi avukattan oluşur. Yürütme Kurulu üyelerinin görev süresi, görevlendirilmelerini 
takip eden ilk seçimli olağan genel kurul toplantı tarihine kadar kesintisiz devam eder. 
İhtiyaç halinde Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek avukat sayısı artırılır.

(2) Eksilen üyenin yerine Yönetim Kurulu tarafından; eksilme tarihinden itibaren bir ay 
içerisinde yeni görevlendirme yapılır. Yeni görevlendirilen üye, eksilen üyenin yerini ta-
mamlar. 

(3) Kurul, ayda en az bir kez, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır; toplantıya katı-
lanların oy çokluğu ile karar alır. Servis müdürü toplantılara raportör olarak katılır.

(4) Kurul, servisin görevlendirme, değerlendirme, ücretlendirme işleyişini izler; karşıla-
şılabilecek sorunların çözümüne ve genel uygulamaya ilişkin aksaklık ve sorunları tes-
pit eder ve sistemin işleyişine ilişkin gerekli gördüğü diğer konuları görüşerek çözüm 
önerilerini düzenleyeceği raporla Yönetim Kuruluna sunar. Yönergenin 17 ve 18. madde-
leri gereğince uyarı ve çıkarma önerisinde bulunduğu görevli avukat listesini Baro Yöne-
tim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

(5)Kurul ayrıca, Baro Yönetim Kurulunca Yönergenin 1. maddesinde düzenlenen amaç ve 
kapsam dahilinde verilen görevleri yerine getirir.

Baro İlçe Temsilcileri

MADDE 8 -(1) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95/19 maddesi gereğince görevlendiril-
miş bulunan temsilciler;

a) Kendi bölgesinde görevlendirmeye ilişkin uygulamaları izler ve karşılaşılan sorunlar 
hakkında servis müdürünü bilgilendirir.

b) CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil görevlendirilmesi uygulamalarıyla ilgili alınan 
kararların ve gelişmelerin bulundukları bölgede sistem içerisinde yer alan avukatlara 
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aktarılmasını sağlar. 

c) Ayrıca Yönetim Kurulunca Yönergenin 1. maddesindeki amaç ve kapsam dahilinde ve-
rilen görevleri yerine getirir.

CMK Komisyonu

MADDE 9 -(1)CMK komisyonu, CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil görevlendirilmesi 
uygulamasının hukuki tartışma, inceleme, değerlendirme zeminini oluşturur.

(2)CMK komisyonu yılda en az bir defa toplanır. Gerekli görüldüğünde, sorumlu Yönetim 
Kurulu üyesi veya Yürütme Kurulu komisyonu toplantıya çağırabilir.

(3)CMK komisyonu İzmir Barosu üyesi tüm avukatların katılımına açıktır.

CMK Müdürü ve CMK Uygulama Servisi

MADDE 10 -(1) CMK uygulama servisi, CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil olarak 
görevlendirilen avukatlar tarafından verilen raporları inceleyerek onaylar, eksiklikleri 
tespit eder ve CMK sisteminin işleyişine ilişkin dilekçeleri alarak CMK Yürütme Kurulu-
nun gündeminin hazırlanmasını sağlar. Ayrıca sorumlu Yönetim Kurulu üyesi ile Yönetim 
Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.

(2) CMK servis müdürü, servisin işleyişini denetler ve CMK Yürütme Kurulunun gündemini 
hazırlayarak toplantıya raportör olarak katılır. CMK eğitimine katılma talepli başvuruları 
alarak katılımcı listesini hazırlar ve başvurucuları eğitime davet eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SİSTEME KABUL, EĞİTİM, GÖREVLENDİRME VE PUANLAMA 

Sisteme Kabul

MADDE 11 -(1) CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil olarak görevlendirilmek isteyen 
avukatlar, Baro Başkanlığına yazılı olarak başvururlar. 

(2) Sisteme kabul için, Baro Başkanlığınca düzenlenen eğitim çalışması ve sistem tanıtı-
mına ilişkin bilgilendirmeye katılarak katılım belgesi almaya hak kazanmış olmak şarttır.

Eğitim Çalışmaları 

Merkezler - CMK Merkezi



İzmir Barosu Çalışma Raporu / 2021 - 2022

256

MADDE 12 -(1) Fiilen avukatlık faaliyetini yürüten avukatlar ile ruhsat başvurusu yapmış 
olan avukatların, CMK kapsamında görev almak istedikleri takdirde Baro Başkanlığına 
yazılı olarak veya elektronik posta ile başvurmaları gerekmektedir. Öncelik avukatlarda 
olmak kaydıyla istekliler başvuru tarihine göre ve eğitim çalışmasına davet edilirler.

(2) Katılım belgesi alabilmek için eğitim çalışmasının tamamına ve sistem tanıtımına ka-
tılmak zorunludur. Toplam oturum saatinin 1/6’sını aşmayan devamsızlık halinde eksik 
kalan oturumların bir sonraki eğitim çalışmasında tamamlanması halinde katılım belgesi 
verilir. 

(3) Yukarıda delirtilen oranda devamsızlığı bulunanlar görevlendirme listesine dahil edi-
lirler; ancak, sonraki çalışmada eksik oturumları tamamlamazlar ise sistemde askıya 
alınırlar ve eksik oturumları tamamladıkları sürece görev alamazlar.

(4) Oturumların 1/6’sından fazlasına katılmayanların katılım belgeleri bir sonraki eğitim 
çalışmasında eksik oturumları tamamlamaları halinde verilir ve görevlendirme listesine 
dahil edilirler.

(5) Ruhsat başvurusu sırasında eğitim alanların katılım belgeleri ruhsatları ile birlikte 
verilir ve ruhsat aldıkları tarihteki ortalama puandan listeye dahil edilirler.

(6) Eğitimler, yeni başvuru sayısının 150’ye ulaşmasını takiben 15 gün içinde ya da son eği-
tim tarihinden itibaren en çok 2 ay içerisinde yapılır. Eğitim çalışmasının tarihi, Yürütme 
Kurulunun önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilgililere duyurulur. Eğitim 
çalışması tarihinin adli tatil içerisine denk gelmesi halinde bu çalışma adli tatili takip 
eden 15 gün içerisinde yapılır. 

(7) Başka il barolarından nakil yoluyla gelen avukatların eğitim çalışmasına katılıp katıl-
mayacağına Yürütme Kurulunun önerisiyle Yönetim Kurulu karar verir.

(8) Eğitim çalışmasına katılmak üzere başvuruda bulunan avukatlar kısa mesaj veya elekt-
ronik posta veya tebligat yoluyla eğitime çağırılırlar. İki eğitim çalışmasına çağırılmalarına 
rağmen katılmamaları halinde yeniden yazılı olarak başvuru yapmaksızın takip eden eği-
tim çalışmalarına çağırılmazlar. Bu durumda sıra yönünden yeni başvuru tarihi esas alı-
nır.

(9) Sisteme kabul eğitiminin içeriği, kapsamı ve süresi Yönetim Kurulunca belirlenir.

(10)Ayrıca ihtiyaç duyulduğu hallerde, Yürütme Kurulunun teklifi üzerine Yönetim Ku-
rulunun kararı ile CMK sisteminde kayıtlı olan tüm avukatlara yönelik olarak eğitim 
çalışmaları, değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları yapılabilir. Yönetim Kurulu en 
az 7 gün önceden bildirmek veya ilan etmek koşuluyla bu toplantılara katılımı zorunlu 
tutabilir.
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Görevlendirme Esasları

MADDE 13 -(1) CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil görevlendirme yetkisi yalnızca Baro 
Başkanlığına aittir.

(2) Görevlendirme listeleri oluşturulurken vergi kaydının bulunduğu yer veya bağlı çalı-
şanlar açısından çalıştıkları büro adresleri esas alınır.

(3)Aliağa, Bayındır, Bergama, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, 
Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla ilçelerinde avukat 
talepleri o ilçeye ait görevlendirme listesinden karşılanır.

(4) Görevlendirmeler, puanı düşük olandan yüksek olana doğru puan sırasına göre yapılır. 

(5) Saat 08.00 ile 20.00 arasında yapılan görevlendirmeler gündüz görevlendirmesi, 20.00 
ile 08.00 arasında yapılan görevlendirmeler ise gece görevlendirmesi olarak kabul edilir.

(6) Görevlendirme listesine dahil olan avukat, sisteme dahil olduğu tarihteki ortalama 
puanla listeye eklenir.

(7) Soruşturma ve kovuşturma evrelerine ilişkin görevlendirmeler ayrı ayrı listelenir ve 
puanlar da her biri için ayrı hesaplanır.

(8) Daha önce görevlendirme listelerinde yer almalarına rağmen askıya alma, çıkarma 
gibi nedenlerle listeden silinen avukatlar, yeniden başvurdukları takdirde listeden silin-
meden önceki puanlarından az olmamak kaydıyla ortalama puanla sisteme dahil edilir-
ler. Bu durumda yeniden görevlendirme listesine dahil edilebilmek için çıkma tarihinin 
üzerinden en az dört ay geçmiş olması gereklidir.

(9)Avukatın görev bölgesinin değişmesi halinde, avukat yeni gittiği bölgenin ortalama pu-
anı ile sisteme dahil edilir. 

(10) Bölge değişikliği yapan avukatın aynı bölgeye geri dönmesi halinde, geri döndüğü 
bölgede, listeden silinmeden önceki puanından az olmamak kaydıyla, ortalama puanla 
sisteme dahil edilir.

(11) Doğum veya askerlik nedenleriyle müdafilik görevini bir süre yerine getiremeyecek 
olan avukatlar önceden yazılı olarak bildirmiş olmaları ve doğumdan itibaren altı ay, as-
kerliğin sona ermesinden sonra bir ay içerisinde başvurmaları koşuluyla, görevlendirme 
listesinden çıkarıldıkları tarihteki puanlarıyla sisteme dahil edilirler.

(12)Cinsel istismar mağduru çocuklar için Çocuk İzlem Merkezi’ne (ÇİM)yapılacak görev-
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lendirmeler bakımından CMK eğitim çalışmasının yanı sıra İzmir Barosu Çocuk Hakları 
Merkezi tarafından yapılan “Çocuk Adalet Sisteminde Avukatın Rolü Eğitimi”ne katılmak 
zorunludur. ÇİM görevlendirilmeleri bu eğitime katılanlar arasından oluşturulan ayrı bir 
liste üzerinden yapılır. Bu görevlendirme nedeniyle alınan puanlar, genel puanlara ekle-
nir. 

(13) Baro Başkanlığı, hizmetin aksamadan yürütülmesine yönelik tüm tedbirleri alır.

Puanlama Esasları

MADDE 14 -(1) Görevli avukatların puanları; sisteme giriş puanları, kabul puanı, red pua-
nı ile eksik dosya puanlarının toplamından oluşur.

(2) Görev kabul puanı ile görev red puanı; görev için CMK ücret tarifesinde belirlenen ra-
kamın 1/10’u kadardır.

(3) Gece görevleri ile resmi tatiller ve arife günü dahil olmak üzere dini bayramlarda gö-
rev kabulü halinde puan, gündüz görevi kabul puanının yarısı kadardır.

(4) Avukat,aynı soruşturma dosyasında 10 kişiyi aşmamak koşuluyla görevlendirildiği kişi 
sayısı kadar puan alır. Görevlendirildiği kişinin farklı numaralandırılmış soruşturma dos-
yaları ayrı ayrı puanlanır.

(5) Yönetmelik gereği ücretin yarım hesaplandığı durumlarda puan da yarım hesaplanır.

(6) Listeden kendi isteği ile çıkan avukat, tekrar yazılma talebinde bulunduğu tarihteki 
ortalama puan üzerinden listeye dahil edilir.

(7) Dört ay içinde soruşturma görevi almadığı için listeden çıkarılan avukat, çıkış puanından 
az olmamak koşuluyla talep anındaki ortalama puandan listeye dahil edilir. 

(8)CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil görevlendirilmelerine ilişkin sistemdeki puan-
lar,2 yılda bir olmak üzere sayı olarak tek yılların nisan ayının 6. gününde sıfırlanır. Sı-
fırlamadan sonra liste, sicil numarasına göre ve büyükten küçüğe olacak şekilde yeniden 
sıralanır.

(9) Puanların sıfırlanmış olması halinde, daha önce kendi isteği ile listeden çıkan ya da 
çıkarılanlar sıfırlama tarihinden itibaren 4 ay içerisinde başvurmuş olmak koşulu ile 0 
(sıfır) puanla listeye eklenir.

Görevin Sona Ermesi
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MADDE  15 -(1) Soruşturma evresinde; kamu davasının açılmasının ertelenmesi, kovuş-
turmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi, kamu davası açılması halinde ise id-
dianamenin kabulü kararı verilmesi veya şüpheli, sanık, suça sürüklenen çocuk, mağdur, 
şikayetçi, katılanın kendisine özel bir müdafi veya vekil seçmesi halinde,

(2)Kovuşturma evresinde; esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi ve zorunlu müdafilik ve 
vekillik kapsamı dışındaki hallerde avukat talep eden kişinin bu talebinden vazgeçmesi 
veya şüpheli, sanık, suça sürüklenen çocuk, mağdur, şikayetçi, katılanın kendisine özel 
bir müdafi veya vekil seçmesi halinde,

(3) Soruşturma veya kovuşturma evresinde avukatın görevlendirildiği kişiler arasında 
menfaat çatışması doğması halinde,

(4) Davanın yetkisizlik veya başka herhangi bir nedenle avukatın görevli olduğu bölge dı-
şında bir bölgeye nakli halinde,

(5) Birleştirme durumunda birleşen dosyada avukat bulunması halinde birleştirme ile 
esası kapanan dosya için,

(6) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller dışında, her ne sebeple olursa olsun 
görevlendirme listesinden çıkan avukatın dosyaya yetki belgesi sunmadığı durumlarda 
bu dosyalar için,

(7) Avukatın kendi değerlendirmesi sonucunda görevden çekildiğini Baro Başkanlığına 
bildirmesi ile 

sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HAK, YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Avukatın Hak ve Yetkileri 

MADDE 16 -(1) Avukat, nöbet günlerini ve saatlerini sistemde kendisine özgülenmiş kul-
lanıcı adı ve şifre ile kendisi belirler. 

(2) Daha önce belirlenmiş nöbet günlerini iptal etmek ve/veya görev durumunu pasif ola-
rak belirlemek avukatın sorumluluğundadır.

(3) Pasife alma işlemi yalnızca ilgili zaman dilimine ait olup pasife aldığı günü takip eden 
gün kendiliğinden sona erer.
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(4) Kovuşturma görevleri için pasife alma işlemi uygulanamaz.

(5) Görevlendirme listesindeki avukatlar kendi istekleri ile her zaman görevlendirme lis-
tesinden çıkabilirler. 

(6) Sistemde yer alan avukatlardan 4 ay içerisinde soruşturma görevi almamaları nede-
niyle çıkarılanların yeniden listeye eklenmesi için talepte bulunmaları yeterlidir.

Avukatın Yükümlülükleri

MADDE 17 -(1) Avukat, görev sırasında karşılaştığı hukuka aykırı durumlar ile işkence, 
kötü muamele, çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet gibi ivedi görevlendirme yapılması 
gereken durumlarda derhal Baro Başkanlığına bilgi vermekle yükümlüdür. 

(2) Kendi isteği ile sistemden çıkan ya da 4 ay görev almaması nedeniyle çıkarılan avukat, 
son soruşturma görevinden itibaren 2 yıl geçmeden yazılı olarak talep etmesi halinde 
yeniden listeye eklenir. 

(3) Kendi isteği ile sistemden çıkan ya da 4 ay görev almaması nedeniyle çıkarılan avukat, 
son soruşturma görevinin üzerinden 2 yıl geçtikten sonra başvurduğu takdirde, listeye 
eklenebilmek için sistem tanıtımı eğitimine katılmak zorundadır. 

(4) Görevlendirilen avukat, en geç 90 dakika içinde görev yerinde olmak zorundadır. Bu 
süre Beydağ İlçesi’nde yapılan görevlendirmeler bakımından 120 dakikadır. 

(5) Görevlendirilen avukat, görevlendirmenin yapıldığı andan itibaren 90 dakika geçme-
den yeniden görevlendirilmez.

(6)Görevlendirilen avukat, görevlendirildiği kişiler arasında menfaat çatışması doğması 
halinde derhal baroya bilgi vermek zorundadır. Avukatın, menfaati çatışan birden çok kişi 
ile görüşmüş olması halinde tüm kişilere yeni müdafi atanması sağlanacaktır. Avukat tek 
bir kişi ile görüşme yapmış ve menfaat çatışması bu aşamada ortaya çıkmışsa sadece o 
kişinin avukatlığını yapacaktır.

(7) Görevlendirilen avukat, kovuşturma görevlerinin yarısından fazlasında haklı bir maze-
reti olmaksızın başka bir avukatı yetkilendiremez. 

(8) Baro Başkanlığı tarafından yapılmış bir görevlendirme olmaksızın CMK gereği zorunlu 
müdafi veya vekil olarak görev yapılamaz.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

YAPTIRIMLAR

Uyarı 

MADDE 18 -(1) Avukatlardan;

a) Kabul ettikleri görevi haklı bir neden olmaksızın iade edenler,

b)Kabul ettikleri göreve süresinde gitmeyerek aynı talebe ilişkin yeniden görevlendirme 
yapılmasına neden olanlar,

c) Haklı bir mazereti olmaksızın kovuşturma görevlerinin yarısından fazlasında başka bir 
avukatı yetkilendirenler,

d) Baro Başkanlığı tarafından yapılmış bir görevlendirme olmaksızın zorunlu müdafi veya 
vekil olarak görev yapanlar,

e) Kovuşturma evresinde görevlendirilen ve fakat aynı dosyanın soruşturma evresinde 
görevlendirilmiş başka bir avukat olmasına rağmen görevi iade etmeyenler,

f)  Disiplin kovuşturması gerektirmese bile görevden çekilmeyi gerektiren durumlarda 
çekilmediği tespit edilenler,

g) Bu Yönerge gereğince kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirmeyenler,

Yürütme Kurulunun önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak uyarılırlar. Uyarı 
alan avukat uyarıldığı görevle ilgili olarak ücrete hak kazanamaz, bu görevle ilgili aldığı 
puan silinmez.

(2) Eylemin disiplin cezası gerektirdiği iddiası ile avukat hakkında disiplin soruşturması-
nın başlatılmış veya devam ediyor olması bu madde gereğince uyarı verilmesini engelle-
mez.

(3) Duruşması aynı gün veya ertesi gün olan kovuşturma görevlerinin iadesi halinde uya-
rıya karar verilmez. Puan iadesi yapılır.

Çıkarma  
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MADDE 19 -(1) Bu Yönerge gereğince yerine getirdiği göreve ilişkin fiillerinden dolayı 
hakkında disiplin kovuşturması açılan avukat, kovuşturma sonuna kadar geçici olarak 
görevlendirme listelerinden çıkarılır.

(2) Son aldığı soruşturma görevinden itibaren 4 ay içerisinde yeni bir soruşturma görevi 
almayan avukat kovuşturma ve soruşturma listelerinden çıkarılır.

(3)Avukatlardan;

a) Son uyarı tarihinden itibaren, bir yıl içinde yönergenin 17. maddesi uyarınca 2 kez daha 
yazılı olarak uyarılanlar, 

b) Bu Yönerge gereğince geçici olarak listeden çıkarılan avukat; disiplin kovuşturması 
sonucunda aldığı cezanın kesinleşmesi halinde, kararın kesinleşme tarihinden itibaren,

Yürütme Kurulunun önerisi ve Baro Yönetim Kurulunun kararı ile görevlendirme listesin-
den kesin olarak çıkarılır.

(4)Bu madde hükmünce sistemden kesin olarak çıkarılan avukat, çıkarılma tarihinden 
itibaren bir yıl geçtikten sonra, eğitim çalışmasına yeniden katılmak şartıyla tekrar gö-
revlendirme listelerine eklenebilir.

Uyarı ve Çıkarmada Usul

MADDE 20 -(1) Yönergenin 17 ve 18. maddelerinin uygulanmasının gerektiği hallerde, 
Yürütme Kurulunca ilgili avukattan yazılı olarak bilgi istenmek zorundadır.

 

(2) Yönetim Kurulunun uyarı ve çıkarmaya ilişkin kararlarına karşı idari yargı yoluna baş-
vurulabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Ücret ve Giderler

MADDE 21 -(1) Müdafi ve vekil görevlendirmelerine ilişkin ücret ve giderler 02.03.2007 
tarihli CMK Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin 
Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik esasları çerçevesinde cumhuriyet başsavcılığınca 
ödenir.
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SON HÜKÜMLER

Yürürlük  

MADDE 22  -(1) İzmir Barosu Yönetim Kurulunun 19.10.2021 tarih ve 14/208 sayılı kararıy-
la kabul edilen bu Yönerge, İzmir Barosu web sayfasında yayımlandığı tarihte yürürlüğe 
girer ve Baro Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

(2) Bu yönergenin yürürlüğe girmesiyle İzmir Barosu Yönetim Kurulunun 01.12.2015 tarih 
ve 55/27 sayılı kararıyla kabul edilen Yönerge yürürlükten kalkar.

EK MADDE 1: Soruşturma evresinde zorunluluk nedeniyle birden fazla avukat görevlen-
dirilmiş olması halinde son görevlendirilen avukatın görevi devam eder ve kovuşturma 
evresinde de o avukat görevlendirilir.

EK MADDE 2: Görevini iade edenlere sistem tarafından yüklenen puanlar iadeden sonra 
en geç 1 hafta içerisinde, iadeye ilişkin durumla ilgili yönergenin 6,17 ve 18. Maddelerinde 
göre karar verilene kadar silinir.

CMK Yürütme Kurulu’nca bu yönergenin 6,17 ve 18. Maddelerine göre yapılacak değer-
lendirmeden sonra Baro Yönetim Kurulu’na bildireceği listede bulunan avukatlardan 
uyarı veya çıkarma önerisi kabul edilenlerin görev iade puanları ret puanı olarak ilgisine 
göre görevli avukatın soruşturma veya kovuşturma toplam puanına eklenir.
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Suç Türü Adı Sayısı
Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs 23
Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali 178
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 
Kanun (6284 Sayılı Kanun) 46
Askeri Yasak Bölgelere Girme 1
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun (6136 
Sayılı Kanun) 14
Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması 4
Basit Yaralama 985
Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Girme 3
Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması 6
Bilişim Sistemine Girme 30
Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti 5
Cebir 11
Cinsel Saldırı 262
Cinsel Saldırı (organ veya sair cisim...) 57
Cinsel Taciz 746
Çevrenin Taksirle Kirletilmesi 1
Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması 240
Çocuğun Soybağını Değiştirme 10
Çocuk Düşürme 1
Çocukların Cinsel İstismarı 3319
Darp 43
Diğer Suçlar 708
Dilencilik 56
Dolandırıcılık 66
Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi 12
Eziyet 41
Fuhuş 4
Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması 7
Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması 6
Genital Muayene 4
Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık 3
Gizliliğin İhlali 35
Göçmen Kaçakçılığı 5
Görevi Kötüye Kullanma 13
Görevi Yaptırmamak İçin Direnme 1
Güveni Kötüye Kullanma 119
Hak Kullanımını ve Beslenmeyi Engelleme 4
Hakaret 416

01.07.2021-21.08.2022 Tarihleri Arasında Suç Türüne (MAĞDUR) İlişkin Sayısal Veriler



265

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz 1
Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret 2
Hayasızca Hareketler 6
Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması 17
Hırsızlık 596
Hükümlü veya Tutukluların Ayaklanması 1
İftira 55
İnsan Ticareti 2
İnsan Ticareti 6
İntihara Teşebbüs 252
İntihara Yönlendirme 29
İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali 1
İşkence 3
Kaçmaya İmkan Sağlama 4
Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi 2
Karayolları Trafik Kanunu (2918 Sayılı Kanun) 5
Kasten Öldürme 39
Kasten Öldürmeye Teşebbüs 35
Kasten Yaralama 3891
Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf 54
Kayıp Şahıs 636
Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç 
Yapma veya Satma 5
Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma 206
Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf 3
Kişinin Hatırasına Hakaret 1
Kişisel Verilerin Kaydedilmesi 69
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma 183
Konut Dokunulmazlığının İhlali 47
Kötü Muamele 121
Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, 
Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı 
Madde Kullanmak 10
Mala Zarar Verme 29
Müstehcenlik 30
Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama 1
Nitelikli Dolandırıcılık 13
Nitelikli Hırsızlık 31
Nitelikli Kasten Öldürme 7
Nitelikli Yağma 101
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal 65
Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan 1
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki 385
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Rüşvet 1
Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini 134
Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması 1
Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme 1
Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi 7
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma 15
Suç Uydurma 2
Şantaj 43
Taksirle Öldürme 18
Taksirle Yaralama 1618
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavizlerin Önlenmesi Hak-
kında Kanun (3091 Sayılı Kanun) 1
Tehdit 951
Terk 8
Terörle Mücadele Kanunu (3713 Sayılı Kanun) 1
Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma 29
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma 14
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti 6
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma 4
Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme 6
Yağma 261
Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi 2
Zehirlenme 43
Zehirli Madde İmal ve Ticareti 1
Zimmet 2
 Toplam:17599
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Suç Türü Adı Sayısı
Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması 7
Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs 49
Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali 10
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Ka-
nun (6284 Sayılı Kanun) 35
Anayasayı İhlal 6
Askeri Ceza Kanunu (1632 Sayılı Kanun) 8
Askerlik Kanunu (1111 Sayılı Kanun) 1
Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun (5816 Sayılı Ka-
nun) 10
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun (6136 
Sayılı Kanun) 3069
Avukatlık Kanunu (1136 Sayılı Kanun) 1
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu (5464 sayılı Kanun) 7
Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması 64
Bankacılık Kanunu (5411 Sayılı Kanun) 34
Basit Yaralama 1321
Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Girme 2
Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması 99
Bilişim Sistemine Girme 66
Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti 1
Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma 17
Cebir 6
Cinsel Saldırı 702
Cinsel Saldırı (organ veya sair cisim...) 89
Cinsel Taciz 512
Cumhurbaşkanına Hakaret 112
Çevrenin Kasten Kirletilmesi 4
Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması 59
Çocuğun Soybağını Değiştirme 2
Çocukların Cinsel İstismarı 1909
Darp 55
Denetim Görevinin İhmali 1
Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama 4
Diğer Suçlar 4134
Dilencilik 1
Dolandırıcılık 595
Edimin İfasına Fesat Karıştırma 2
Elektronik İmza Kanunu (5070 sayılı Kanun) 1
Emre İtaatsizlik 2
Eziyet 24

01.07.2021-21.08.2022 Tarihleri Arasında Suç Türüne (SANIK) İlişkin Sayısal Veriler
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Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (5846 Sayılı Kanun) 2
Firar 3
Fuhuş 47
Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Dü-
zenlenmesi Hakkında Kanun (7258 Sayılı Kanun) 22
Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması 171
Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması 15
Genital Muayene 3
Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık 2
Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama 1
Gizliliğin İhlali 96
Göçmen Kaçakçılığı 426
Görevi Kötüye Kullanma 18
Görevi Yaptırmamak İçin Direnme 484
Güveni Kötüye Kullanma 152
Haberleşmenin Gizliliğini İhlal 1
Hak Kullanımını ve Beslenmeyi Engelleme 8
Hakaret 560
Hakkı Olmayan Yere Tecavüz 4
Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret 11
Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit 18
Halkı Askerlikten Soğutma 1
Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama 31
Hayasızca Hareketler 12
Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması 5
Hırsızlık 16995
Hükümlü veya Tutukluların Ayaklanması 1
Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması 17
İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme 11
İftira 84
İhaleye Fesat Karıştırma 70
İmar Kirliliğine Neden Olma 10
İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme 2
İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak eşya Sokmak 12
İnsan Ticareti 19
İntihara Teşebbüs 10
İntihara Yönlendirme 12
İrtikap 1
İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali 2
İşkence 6
İzin Tecavüzü 1
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (5607 Sayılı Kanun) 169
Kaçmaya İmkan Sağlama 4
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Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi 4
Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi 1
Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Neden Olma 2
Karayolları Trafik Kanunu (2918 Sayılı Kanun) 4
Karşılıksız Yararlanma 15
Kasten Adam Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi 32
Kasten Öldürme 964
Kasten Öldürmeye Teşebbüs 596
Kasten Yaralama 4294
Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf 19
Kayıp Şahıs 13
Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yap-
ma veya Satma 1
Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma 107
Kişinin Hatırasına Hakaret 2
Kişisel Verilerin Kaydedilmesi 37
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma 231
Konut Dokunulmazlığının İhlali 273
Kooperatifler Kanunu (1163 Sayılı Kanun) 3
Kötü Muamele 6
Kullanma Hırsızlığı 12
Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul 
Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde 
Kullanmak 1732
Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama 546
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (2863 Sayılı Kanun) 22
Mala Zarar Verme 742
Mala Zarar Vermenin Nitelikli Halleri 31
Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (556 
Sayılı KHK) 5
Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma 9
Muhafızın Görevini Kötüye Kullanması 5
Mühür Bozma 913
Mühürde sahtecilik 3
Müstehcenlik 63
Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama 13
Nitelikli Dolandırıcılık 505
Nitelikli Hırsızlık 2812
Nitelikli Kasten Öldürme 28
Nitelikli Yağma 1475
Nüfuz Ticareti 1
Organ Veya Doku Ticareti 1
Orman Kanunu (6831 Sayılı Kanun) 27
Özel Belgede Sahtecilik 6
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Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun (5188 Sayılı Kanun) 2
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal 67
Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma 3
Parada Sahtecilik 82
Paraya Eşit Sayılan Değerler 7
Resmen Teslim Olunan Mala Elkonulması ve Bozulması 2
Resmi Belge Hükmünde Belgeler 4
Resmi Belgede Sahtecilik 171
Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan 28
Resmî Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek 9
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki 46
Rüşvet 31
Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini 4
Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması 1
Silah sağlama 16
Silahlı Örgüt 546
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun (6222 Sayı-
lı Kanun) 44
Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme 11
Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi 84
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma 319
Suç Uydurma 18
Suç Üstlenme 5
Suçluyu Kayırma 10
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama 1
Suçu Bildirmeme 1
Suçu ve Suçluyu Övme 3
Şantaj 75
Taksirle Öldürme 138
Taksirle Yaralama 183
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavizlerin Önlenmesi Hakkında 
Kanun (3091 Sayılı Kanun) 2
TCK 314 14
TCK 314/2 54
Tefecilik 92
Tehdit 1208
Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiş-
tirmesi 23
Terörle Mücadele Kanunu (3713 Sayılı Kanun) 1723
Ticarî Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya 
Belgelerin Açıklanması 1
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu (2911 Sayılı Kanun) 3
Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma 329
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma 6664
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Tutuklu, Hükümlü veya Suç Delillerini Bildirmeme 1
Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve 
Organlarını Aşağılama 2
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyan 6
Ulaşım Araçlarının Kaçırılması veya Alıkonulması 1
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti 7997
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma 113
Vergi Usul Kanunu (213 Sayılı Kanun) 39

Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme 13
Yağma 2951
Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi 2
Zehirlenme 1
Zimmet 52
 Toplam:71297

SAVCILIK SORUŞTURMA

01.07.2021 - 22.08.2022 TARİHLERİ ARASI SAVCILIK

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET (SAVCILIK)

01.07.2021 ve 22.08.2022 tarihleri arasında İZMİR BAROSU Başkanlığı tarafından 
toplam 10993 Sanık için müdafi ataması yapılmıştır. Sanık suç,yaş ve cinsiyetleri 
grupları aşağıda sunulmuştur.

SUÇ: Hepsi

Yaş Grubu Erkek Sanık Kadın Sanık Toplam
12 Yaşından Küçük 64 4 68
12-15 Yaş Arası 445 75 520
15-18 Yaş Arası 1865 258 2123
18-25 Yaş Arası 1698 94 1792
25-60 Yaş Arası 6092 116 6208
60 Yaşından Büyük 277 5 282
Toplam 10441 552 10993
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1.07.2021 - 22.08.2022 TARİHLERİ ARASI 

KOLLUK SUÇ-YAŞ-CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET (KOLLUK)

01.07.2021 ve 22.08.2022 tarihleri arasında İZMİR BAROSU Başkanlığı 
tarafından toplam 13053 Mağdur için müdafi ataması yapılmıştır. Mağdur 
suç,yaş ve cinsiyetleri grupları aşağıda sunulmuştur.

SUÇ: Hepsi

Yaş Grubu Erkek Mağdur Kadın Mağdur Toplam
12 Yaşından Küçük 1031 774 1805
12-15 Yaş Arası 1342 1903 3245
15-18 Yaş Arası 2924 3440 6364
18-25 Yaş Arası 598 650 1248
25-60 Yaş Arası 119 239 358
60 Yaşından Büyük 17 16 33
Toplam 6031 7022 13053

01.07.2021 - 22.08.2022 TARİHLERİ ARASI KOLLUK SORUŞTURMA 

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET (KOLLUK)

01.07.2021 ve 22.08.2022 tarihleri arasında İZMİR BAROSU Başkanlığı tarafından 
toplam 24657 Sanık için müdafi ataması yapılmıştır. Sanık suç,yaş ve cinsiyetleri 
grupları aşağıda sunulmuştur.

SUÇ: Hepsi

Yaş Grubu Erkek Sanık Kadın Sanık Toplam
12 Yaşından Küçük 55 8 63
12-15 Yaş Arası 1042 190 1232
15-18 Yaş Arası 3888 635 4523
18-25 Yaş Arası 5357 509 5866
25-60 Yaş Arası 11236 1220 12456
60 Yaşından Büyük 461 56 517
Toplam 22039 2618 24657
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01.07.2021 - 22.08.2022 TARİHLERİ ARASI 

KOLLUK SUÇ-YAŞ-CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET (KOLLUK)

01.07.2021 ve 22.08.2022 tarihleri arasında İZMİR BAROSU Başkanlığı 
tarafından toplam 13053    Mağdur için müdafi ataması yapılmıştır. Mağdur 
suç,yaş ve cinsiyetleri grupları aşağıda sunulmuştur.

SUÇ: Hepsi

Yaş Grubu Erkek Mağdur Bayan Mağdur Toplam
12 Yaşından Küçük 1031 774 1805
12-15 Yaş Arası 1342 1903 3245
15-18 Yaş Arası 2924 3440 6364
18-25 Yaş Arası 598 650 1248
25-60 Yaş Arası 119 239 358
60 Yaşından Büyük 17 16 33
Toplam 6031 7022 13053

 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SANIK-MAĞDUR 

01.07.2021 - 22.08.2022 TARİHLERİ ARASI 

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SANIK-MAĞDUR SUÇ-YAŞ-CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET (ASLİYE CEZA MAHKEMESİ)

01.07.2021 ve 22.08.2022 tarihleri arasında İZMİR BAROSU Başkanlığı tarafından 
toplam 19742 Sanık için müdafi ataması yapılmıştır. Sanık suç,yaş ve cinsiyetleri 
grupları aşağıda sunulmuştur.

SUÇ: Hepsi

Yaş Grubu Erkek Sanık Kadın Sanık Toplam
12 Yaşından Küçük 22 5 27
12-15 Yaş Arası 736 57 793
15-18 Yaş Arası 3061 388 3449
18-25 Yaş Arası 4298 296 4594
25-60 Yaş Arası 9797 628 10425
60 Yaşından Büyük 422 32 454
Toplam 18336 1406 19742
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01.07.2021 - 22.08.2022 TARİHLERİ ARASI 

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SUÇ-YAŞ-CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ 

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET (ASLİYE CEZA MAHKEMESİ)

01.07.2021 ve 22.08.2022 tarihleri arasında İZMİR BAROSU Başkanlığı tarafından 
toplam 3000 Mağdur için müdafi ataması yapılmıştır. Mağdur suç,yaş ve cinsiyetleri 
grupları aşağıda sunulmuştur.

SUÇ: Hepsi

Yaş Grubu Erkek Mağdur Kadın Mağdur Toplam
12 Yaşından Küçük 388 268 656
12-15 Yaş Arası 274 358 632
15-18 Yaş Arası 585 671 1256
18-25 Yaş Arası 152 172 324
25-60 Yaş Arası 48 70 118
60 Yaşından Büyük 7 7 14
Toplam 1454 1546 3000

01.07.2021 - 22.08.2022 TARİHLERİ ARASIAĞIR CEZA MAHKEMESİ SUÇ-YAŞ-CİNSİ-
YET İSTATİSTİKLERİ

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET (AĞIR CEZA MAHKEMESİ)

01.07.2021 ve 22.08.2022 tarihleri arasında İZMİR BAROSU Başkanlığı 
tarafından toplam 8253 Sanık için müdafi ataması yapılmıştır. Sanık suç,yaş ve 
cinsiyetleri grupları aşağıda sunulmuştur.

SUÇ: Hepsi

Yaş Grubu Erkek Sanık Kadın Sanık Toplam
12 Yaşından Küçük 16 4 20
12-15 Yaş Arası 18 10 28
15-18 Yaş Arası 83 18 101
18-25 Yaş Arası 1593 144 1737
25-60 Yaş Arası 5513 567 6080
60 Yaşından Büyük 261 26 287
Toplam 7484 769 8253
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01.07.2021 - 22.08.2022 TARİHLERİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ 

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ 

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET (AĞIR CEZA MAHKEMESİ)

01.07.2021 ve 22.08.2022 tarihleri arasında İZMİR BAROSU Başkanlığı tarafından 
toplam 990 Mağdur için müdafi ataması yapılmıştır. Mağdur suç,yaş ve cinsiyetleri 
grupları aşağıda sunulmuştur.

SUÇ: Hepsi

Yaş Grubu Erkek Mağdur Kadın Mağdur Toplam
12 Yaşından Küçük 48 104 152
12-15 Yaş Arası 51 187 238
15-18 Yaş Arası 92 284 376
18-25 Yaş Arası 28 97 125
25-60 Yaş Arası 19 51 70
60 Yaşından Büyük 14 15 29
Toplam 252 738 990

01.07.2021 - 22.08.2022 TARİHLERİ ARASI

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ SUÇ-YAŞ-CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET (BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ)

01.07.2021 ve 22.08.2022 tarihleri arasında İZMİR BAROSU Başkanlığı 
tarafından toplam 307 Sanık için müdafi ataması yapılmıştır. Sanık suç,yaş ve 
cinsiyetleri grupları aşağıda sunulmuştur.

SUÇ: Hepsi

Yaş Grubu Erkek Sanık Kadın Sanık Toplam
12 Yaşından Küçük 1 0 1
12-15 Yaş Arası 1 0 1
15-18 Yaş Arası 5 1 6
18-25 Yaş Arası 58 3 61
25-60 Yaş Arası 206 21 227
60 Yaşından Büyük 9 2 11
Toplam 280 27 307

Merkezler - CMK Merkezi
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01.07.2021 - 22.08.2022 TARİHLERİ ARASI BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET (BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ)

01.07.2021 ve 22.08.2022 tarihleri arasında İZMİR BAROSU Başkanlığı 
tarafından toplam 28 Mağdur           için müdafi ataması yapılmıştır. Mağdur suç,yaş ve 
cinsiyetleri grupları aşağıda sunulmuştur.

SUÇ: Hepsi

Yaş Grubu Erkek Mağdur Kadın Mağdur Toplam
12 Yaşından Küçük 1 5 6
12-15 Yaş Arası 0 7 7
15-18 Yaş Arası 0 6 6
18-25 Yaş Arası 2 5 7
25-60 Yaş Arası 0 2 2
60 Yaşından Büyük 0 0 0
Toplam 3 25 28

01.07.2021 - 22.08.2022 TARİHLERİ ARASI ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİ 
SUÇ-YAŞ-CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET GRUPLA (ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİ)

01.07.2021 ve 22.08.2022 tarihleri arasında İZMİR BAROSU Başkanlığı 
tarafından toplam 639 Sanık için müdafi ataması yapılmıştır. Sanık suç,yaş ve 
cinsiyetleri grupları aşağıda sunulmuştur.

SUÇ: Hepsi

Yaş Grubu Erkek Sanık Kadın Sanık Toplam
12 Yaşından Küçük 1 0 1
12-15 Yaş Arası 58 5 63
15-18 Yaş Arası 261 17 278
18-25 Yaş Arası 271 12 283
25-60 Yaş Arası 13 1 14
60 Yaşından Büyük 0 0 0
Toplam 604 35 639
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01.07.2021 - 22.08.2022 TARİHLERİ ARASI 

ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİ SUÇ-YAŞ-CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET (ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİ )

01.07.2021 ve 22.08.2022 tarihleri arasında İZMİR BAROSU Başkanlığı tarafından 
toplam 226 Mağdur için müdafi ataması yapılmıştır. Mağdur suç,yaş ve cinsiyetleri 
grupları aşağıda sunulmuştur.

SUÇ: Hepsi

Yaş Grubu Erkek Mağdur Kadın Mağdur Toplam
12 Yaşından Küçük 18 9 27
12-15 Yaş Arası 14 37 51
15-18 Yaş Arası 51 55 106
18-25 Yaş Arası 18 19 37
25-60 Yaş Arası 2 3 5
60 Yaşından Büyük 0 0 0
Toplam 103 123 226

01.07.2021 - 22.08.2022 TARİHLERİ ARASI 

ÇOCUK MAHKEMESİ SUÇ-YAŞ-CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET (ÇOCUK MAHKEMESİ)

01.07.2021 ve 22.08.2022 tarihleri arasında İZMİR BAROSU Başkanlığı 
tarafından toplam 552 Sanık için müdafi ataması yapılmıştır. Sanık suç,yaş ve 
cinsiyetleri grupları aşağıda sunulmuştur.

SUÇ: Hepsi

Yaş Grubu Erkek Sanık Kadın Sanık Toplam
12 Yaşından Küçük 0 0 0
12-15 Yaş Arası 107 9 116
15-18 Yaş Arası 323 40 363
18-25 Yaş Arası 66 5 71
25-60 Yaş Arası 2 0 2
60 Yaşından Büyük 0 0 0
Toplam 498 54 552

Merkezler - CMK Merkezi



İzmir Barosu Çalışma Raporu / 2021 - 2022

278

01.07.2021 - 22.08.2022 TARİHLERİ ARASI 

ÇOCUK MAHKEMESİ SUÇ-YAŞ-CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET (ÇOCUK MAHKEMESİ)

01.07.2021 ve 22.08.2022 tarihleri arasında İZMİR BAROSU Başkanlığı 
tarafından toplam 48 Mağdur için müdafi ataması yapılmıştır. Mağdur suç,yaş ve 
cinsiyetleri grupları aşağıda sunulmuştur.

SUÇ: Hepsi

Yaş Grubu Erkek Mağdur Kadın Mağdur Toplam
12 Yaşından Küçük 3 0 3
12-15 Yaş Arası 6 7 13
15-18 Yaş Arası 15 14 29
18-25 Yaş Arası 2 1 3
25-60 Yaş Arası 0 0 0
60 Yaşından Büyük 0 0 0
Toplam 26 22 48
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Sanık Müdafiliği ve Mağdur Şikayetçi ve Katılan Vekilliği konulu 

Meslek İçi Eğitim Seminerleri ;

CMK Uygulamasında zorunlu müdafi/vekil olarak görev alabilmek için, meslektaş-
larımızın Baromuzca düzenlenen CMK Meslek içi eğitim seminerlerine katılmaları gerek-
mektedir. CMK Meslek içi eğitimleri her ay yapılmaya çalışılmaktadır. Seminerler Cuma 
gününden Pazartesi gününü kadar yapılmaktadır. Seminerlerde; yakalama ve gözaltı,-
tutuklama,hukuka aykırı deliller sorunu, ceza yargılamasında deliller, doğrudan soru,-
kovuşturma evresi,duruşma pratik çalışması ve sistem tanıtımı dersleri verilmektedir.  
CMK Meslek içi eğitimleri yüz yüze olarak Alsancak’ta bulunan İzmir Barosunun merkez 
binasında yapılmaktadır.

Aşağıdaki tabloda Temmuz 2021-Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan CMK 
Meslek içi eğitim bilgileri mevcuttur.

2021 YILI CMK SEMİNER BİLGİLERİ

13.08.2021-15.08.2021                     54             KATILIMCI (112.DÖNEM)

10.09.2021-12.09.2021   84             KATILIMCI (113.DÖNEM)

08.10.2021-10.10.2021   93             KATILIMCI (114.DÖNEM)

22.10.2021-25.10.2021   91             KATILIMCI (115.DÖNEM) 

19.11.2021-22.11.2021   98             KATILIMCI (116.DÖNEM) 

17.12.2021-20.12.2021   103             KATILIMCI (117.DÖNEM) 

24.12.2021-27.12.2021   62             KATILIMCI (118.DÖNEM)

2022 YILI CMK SEMİNER BİLGİLERİ

28.01.2022-31.01.2022                     126             KATILIMCI (119.DÖNEM)

18.02.2022-21.02.2022                     74             KATILIMCI (120.DÖNEM)

01.04.2022-04.04.2022                     71             KATILIMCI (121.DÖNEM)

13.05.2022-16.05.2022                     60             KATILIMCI (122.DÖNEM)

03.06.2022-06.06.2022                     25             KATILIMCI (123.DÖNEM)

22.07.2022-25.07.2022                     39             KATILIMCI (123.DÖNEM)

Merkezler - CMK Merkezi
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01.07.2021-21.08.2022 tarihleri arasında bölgelere göre Baronun onayladığı 

raporlara ilişkin veriler aşağıda belirtilmiştir.

BÖLGE ADI SAYI AVUKAT SAYISI
ALİAĞA 1792 80
BAYINDIR 1055 18
BAYRAKLI 48131 2638
BERGAMA 1621 47
ÇEŞME 1081 29
DİKİLİ 693 15
FOÇA 556 14
KARABURUN 165 5
KARŞIYAKA 6928 1382
KEMALPAŞA 1376 52
KINIK 806 12
KİRAZ 441 10
MENDERES 1000 28
MENEMEN 2438 78
ÖDEMİŞ 3009 67
SEFERİHİSAR 699 21
SELÇUK 551 15
TİRE 1648 33
TORBALI 2482 83
URLA 1102 29

01.07.2021-21.08.2022 tarihleri arasında bölgelere göre savcılığın onayladığı 

raporlara ilişkin veriler aşağıda belirtilmiştir.

BÖLGE ADI ÖDEME SAYISI AVUKAT SAYISI
KARŞIYAKA 6702 1362
BAYRAKLI 45892 2609
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22.08.2022 - 02.10.2022 TARİHLERİ ARASI 

AĞIR CEZA MAHKEMESİ SUÇ-YAŞ-CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET (AĞIR CEZA MAHKEMESİ)

22.08.2022 ve 02.10.2022 tarihleri arasında İZMİR BAROSU Başkanlığı tarafından 
toplam 90 Mağdur için müdafi ataması yapılmıştır. Mağdur suç,yaş ve cinsiyetleri 
grupları aşağıda sunulmuştur.

SUÇ: Hepsi

Yaş Grubu Erkek Mağdur Kadın Mağdur Toplam
12 Yaşından Küçük 8 8 16
12-15 Yaş Arası 7 16 23
15-18 Yaş Arası 8 24 32
18-25 Yaş Arası 0 4 4
25-60 Yaş Arası 5 7 12
60 Yaşından Büyük 1 2 3
Toplam 29 61 90

22.08.2022 - 02.10.2022 TARİHLERİ ARASI 

AĞIR CEZA MAHKEMESİ SUÇ-YAŞ-CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET (AĞIR CEZA MAHKEMESİ)

22.08.2022 ve 02.10.2022 tarihleri arasında İZMİR BAROSU Başkanlığı tarafından 
toplam 632 Sanık için müdafi ataması yapılmıştır. Sanık suç,yaş ve cinsiyetleri 
grupları aşağıda sunulmuştur.

SUÇ: Hepsi

Yaş Grubu Erkek Sanık Kadın Sanık Toplam
12 Yaşından Küçük 1 1 2
12-15 Yaş Arası 0 1 1
15-18 Yaş Arası 9 1 10
18-25 Yaş Arası 111 7 118
25-60 Yaş Arası 441 33 474
60 Yaşından Büyük 25 2 27
Toplam 587 45 632

Merkezler - CMK Merkezi
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22.08.2022 - 02.10.2022 TARİHLERİ ARASI 

AĞIR CEZA MAHKEMESİ SUÇ-YAŞ-CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET (AĞIR CEZA MAHKEMESİ)

22.08.2022 ve 02.10.2022 tarihleri arasında İZMİR BAROSU Başkanlığı tarafından 
toplam 274 Mağdur için müdafi ataması yapılmıştır. Mağdur suç,yaş ve cinsiyetleri 
grupları aşağıda sunulmuştur.

SUÇ: Hepsi

Yaş Grubu Erkek Mağdur Kadın Mağdur Toplam
12 Yaşından Küçük 35 25 60
12-15 Yaş Arası 27 32 59
15-18 Yaş Arası 54 54 108
18-25 Yaş Arası 12 19 31
25-60 Yaş Arası 7 9 16
60 Yaşından Büyük 0 0 0
Toplam 135 139 274

22.08.2022 - 02.10.2022 TARİHLERİ ARASI 

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SUÇ-YAŞ-CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET GRUPLA (ASLİYE CEZA MAHKEMESİ)

22.08.2022 ve 02.10.2022 tarihleri arasında İZMİR BAROSU Başkanlığı tarafından 
toplam 2081 Sanık için müdafi ataması yapılmıştır. Sanık suç,yaş ve cinsiyetleri 
grupları aşağıda sunulmuştur.

SUÇ: Hepsi

Yaş Grubu Erkek Sanık Kadın Sanık Toplam
12 Yaşından Küçük 11 0 11
12-15 Yaş Arası 100 8 108
15-18 Yaş Arası 317 47 364
18-25 Yaş Arası 391 17 408
25-60 Yaş Arası 1089 53 1142
60 Yaşından Büyük 44 4 48
Toplam 1952 129 2081
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22.08.2022 - 02.10.2022 TARİHLERİ ARASI BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 
SUÇ-YAŞ-CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET (BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ)

22.08.2022 ve 02.10.2022 tarihleri arasında İZMİR BAROSU Başkanlığı tarafından 
toplam 3 Mağdur için müdafi ataması yapılmıştır. Mağdur suç,yaş ve cinsiyetleri grupları 
aşağıda sunulmuştur.

SUÇ: Hepsi

Yaş Grubu Erkek Mağdur Kadın Mağdur Toplam
12 Yaşından Küçük 0 0 0
12-15 Yaş Arası 0 1 1
15-18 Yaş Arası 0 0 0
18-25 Yaş Arası 1 1 2
25-60 Yaş Arası 0 0 0
60 Yaşından Büyük 0 0 0
Toplam 1 2 3

22.08.2022 - 02.10.2022 TARİHLERİ ARASI 

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ SUÇ-YAŞ-CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET (BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ)

 22.08.2022 ve 02.10.2022 tarihleri arasında İZMİR BAROSU Başkanlığı tarafından 
toplam 25 Sanık için müdafi ataması yapılmıştır. Sanık suç,yaş ve cinsiyetleri grupları 
aşağıda sunulmuştur.

 SUÇ: Hepsi

Yaş Grubu Erkek Sanık Kadın Sanık Toplam
12 Yaşından Küçük 0 0 0
12-15 Yaş Arası 0 0 0
15-18 Yaş Arası 0 0 0
18-25 Yaş Arası 6 0 6
25-60 Yaş Arası 16 1 17
60 Yaşından Büyük 2 0 2
Toplam 24 1 25

Merkezler - CMK Merkezi
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22.08.2022 - 02.10.2022 TARİHLERİ ARASI 

ÇOCUK AĞIR CEZA SUÇ-YAŞ-CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET (ÇOCUK AĞIR CEZA)

 22.08.2022 ve 02.10.2022 tarihleri arasında İZMİR BAROSU Başkanlığı tarafından 
toplam 27 Mağdur için müdafi ataması yapılmıştır. Mağdur suç,yaş ve cinsiyetleri grupları 
aşağıda sunulmuştur.

SUÇ: Hepsi

Yaş Grubu Erkek Mağdur Kadın Mağdur Toplam
12 Yaşından Küçük 3 1 4
12-15 Yaş Arası 4 2 6
15-18 Yaş Arası 5 6 11
18-25 Yaş Arası 4 2 6
25-60 Yaş Arası 0 0 0
60 Yaşından Büyük 0 0 0
Toplam 16 11 27

22.08.2022 - 02.10.2022 TARİHLERİ ARASI 

ÇOCUK AĞIR CEZA SUÇ-YAŞ-CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET (ÇOCUK AĞIR CEZA)

22.08.2022 ve 02.10.2022 tarihleri arasında İZMİR BAROSU Başkanlığı tarafından toplam 
70 Sanık için müdafi ataması yapılmıştır. Sanık suç,yaş ve cinsiyetleri grupları aşağıda 
sunulmuştur.

SUÇ: Hepsi

Yaş Grubu Erkek Sanık Kadın Sanık Toplam
12 Yaşından Küçük 0 0 0
12-15 Yaş Arası 4 1 5
15-18 Yaş Arası 41 3 44
18-25 Yaş Arası 19 2 21
25-60 Yaş Arası 0 0 0
60 Yaşından Büyük 0 0 0
Toplam 64 6 70



285

22.08.2022 - 02.10.2022 TARİHLERİ ARASI 

ÇOCUK MAHKEMESİ SUÇ-YAŞ-CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET (ÇOCUK MAHKEMESİ)

 22.08.2022 ve 02.10.2022 tarihleri arasında İZMİR BAROSU Başkanlığı tarafından 
toplam 1 Mağdur için müdafi ataması yapılmıştır. Mağdur suç,yaş ve cinsiyetleri grupları 
aşağıda sunulmuştur.

SUÇ: Hepsi

Yaş Grubu Erkek Mağdur Kadın Mağdur Toplam
12 Yaşından Küçük 0 0 0
12-15 Yaş Arası 0 0 0
15-18 Yaş Arası 1 0 1
18-25 Yaş Arası 0 0 0
25-60 Yaş Arası 0 0 0
60 Yaşından Büyük 0 0 0
Toplam 1 0 1

22.08.2022 - 02.10.2022 TARİHLERİ ARASI 

ÇOCUK MAHKEMESİ SUÇ-YAŞ-CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET (ÇOCUK MAHKEMESİ)

22.08.2022 ve 02.10.2022 tarihleri arasında İZMİR BAROSU Başkanlığı tarafından 
toplam 27 Sanık için müdafi ataması yapılmıştır. Sanık suç,yaş ve cinsiyetleri 
grupları aşağıda sunulmuştur.

SUÇ: Hepsi

Yaş Grubu Erkek Sanık Kadın Sanık Toplam
12 Yaşından Küçük 0 0 0
12-15 Yaş Arası 0 0 0
15-18 Yaş Arası 22 2 24
18-25 Yaş Arası 3 0 3
25-60 Yaş Arası 0 0 0
60 Yaşından Büyük 0 0 0
Toplam 25 2 27

Merkezler - CMK Merkezi
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22.08.2022 - 02.10.2022 TARİHLERİ ARASI 

KOLLUK SUÇ-YAŞ-CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET (KOLLUK)

22.08.2022 ve 02.10.2022 tarihleri arasında İZMİR BAROSU Başkanlığı tarafından 
toplam 1330 Mağdur için müdafi ataması yapılmıştır. Mağdur suç,yaş ve cinsiyetleri 
grupları aşağıda sunulmuştur.

SUÇ: Hepsi

Yaş Grubu Erkek Mağdur Kadın Mağdur Toplam
12 Yaşından Küçük 100 97 197
12-15 Yaş Arası 158 183 341
15-18 Yaş Arası 338 342 680
18-25 Yaş Arası 40 37 77
25-60 Yaş Arası 11 17 28
60 Yaşından Büyük 3 4 7
Toplam 650 680 1330

22.08.2022 - 02.10.2022 TARİHLERİ ARASI 

KOLLUK SUÇ-YAŞ-CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET (KOLLUK)

 22.08.2022 ve 02.10.2022 tarihleri arasında İZMİR BAROSU Başkanlığı tarafından 
toplam 2592 Sanık için müdafi ataması yapılmıştır. Sanık suç,yaş ve cinsiyetleri grupları 
aşağıda sunulmuştur.

SUÇ: Hepsi

Yaş Grubu Erkek Sanık Kadın Sanık Toplam
12 Yaşından Küçük 6 0 6
12-15 Yaş Arası 84 13 97
15-18 Yaş Arası 405 53 458
18-25 Yaş Arası 607 38 645
25-60 Yaş Arası 1225 108 1333
60 Yaşından Büyük 43 10 53
Toplam 2370 222 2592
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22.08.2022 - 02.10.2022 TARİHLERİ ARASI SAVCILIK 

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET (SAVCILIK)

 22.08.2022 ve 02.10.2022 tarihleri arasında İZMİR BAROSU Başkanlığı tarafından 
toplam 18 Mağdur için müdafi ataması yapılmıştır. Mağdur suç,yaş ve cinsiyetleri grupları 
aşağıda sunulmuştur.

SUÇ: Hepsi

Yaş Grubu Erkek Mağdur Kadın Mağdur Toplam
12 Yaşından Küçük 0 1 1
12-15 Yaş Arası 1 1 2
15-18 Yaş Arası 6 4 10
18-25 Yaş Arası 3 1 4
25-60 Yaş Arası 0 1 1
60 Yaşından Büyük 0 0 0
Toplam 10 8 18

22.08.2022 - 02.10.2022 TARİHLERİ ARASI 

SAVCILIK SUÇ-YAŞ-CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ

SUÇ-YAŞ-CİNSİYET (SAVCILIK)

 22.08.2022 ve 02.10.2022 tarihleri arasında İZMİR BAROSU Başkanlığı tarafından 
toplam 1231 Sanık için müdafi ataması yapılmıştır. Sanık suç,yaş ve cinsiyetleri grupları 
aşağıda sunulmuştur.

SUÇ: Hepsi

Yaş Grubu Erkek Sanık Kadın Sanık Toplam
12 Yaşından Küçük 2 0 2
12-15 Yaş Arası 42 14 56
15-18 Yaş Arası 217 19 236
18-25 Yaş Arası 128 10 138
25-60 Yaş Arası 758 7 765
60 Yaşından Büyük 34 0 34
Toplam 1181 50 1231

Merkezler - CMK Merkezi
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30.09.2022 TARİHİ İTİBARİYLE İZMİR İLÇE VE MERKEZDE CMK GÖREVLENDİRME LİSTE-
SİNE KAYITLI AVUKAT SAYILARINA İLİŞKİN VERİLER:

ALİAĞA  : 79    MENDERES   : 36

BAYINDIR  : 16    MENEMEN   : 81

BERGAMA  : 59    ÖDEMİŞ   : 81

ÇEŞME   : 28    SEFERİHİSAR   : 27

DİKİLİ   : 15    SELÇUK   : 17

FOÇA   : 16    TİRE    : 39

KARABURUN  : 3    TORBALI   : 84

KEMALPAŞA  : 50    URLA    : 25

KINIK   :11    İZMİR MERKEZ  : 3310

KİRAZ   :11    ÇOCUK İZLEM MERKEZİ :10456

Cinsel istismar mağduru çocuklar için Çocuk İzlem Merkezi’ne (ÇİM)yapılacak görevlen-
dirmeler bakımından CMK eğitim çalışmasının yanı sıra İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi ta-
rafından yapılan “Çocuk Adalet Sisteminde Avukatın Rolü Eğitimi”ne katılmak zorunludur. ÇİM 
görevlendirilmeleri bu eğitime katılanlar arasından oluşturulan ayrı bir liste üzerinden yapılır. 
Bu görevlendirme nedeniyle alınan puanlar, genel puanlara eklenir. 
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22.08.2022-01.10.2022 tarihleri arasında suç türüne (MAĞDUR) ilişkin 
sayısal veriler Sayısı

Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali 13
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (6284 
Sayılı Kanun) 3
Basit Yaralama 7
Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması 2
Bilişim Sistemine Girme 3
Cinsel Saldırı 11
Cinsel Saldırı (organ veya sair cisim...) 3
Cinsel Taciz 54
Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması 15
Çocukların Cinsel İstismarı 203
Darp 5
Diğer Suçlar 59
Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi 1
Dolandırıcılık 10
Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması 1
Gizliliğin İhlali 1
Güveni Kötüye Kullanma 11
Hakaret 27
Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret 1
Hayasızca Hareketler 1
Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması 1
Hırsızlık 90
Hükümlü veya Tutukluların Ayaklanması 1
Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması 1
İftira 7
İntihara Teşebbüs 18
İntihara Yönlendirme 1
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (5607 Sayılı Kanun) 1
Kaçmaya İmkan Sağlama 2
Karayolları Trafik Kanunu (2918 Sayılı Kanun) 3
Kasten Yaralama 407
Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf 9
Kayıp Şahıs 64
Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma 6
Kişisel Verilerin Kaydedilmesi 4
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma 5
Konut Dokunulmazlığının İhlali 1
Kötü Muamele 3
Mala Zarar Verme 3

Merkezler - CMK Merkezi
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Müstehcenlik 3
Nitelikli Dolandırıcılık 1
Nitelikli Hırsızlık 2
Nitelikli Yağma 10
Özel Belgede Sahtecilik 1
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal 8
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki 26
Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini 9
Suç Uydurma 2
Şantaj 3
Taksirle Öldürme 1
Taksirle Yaralama 114
Tehdit 73
Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma 5
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma 2
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti 2
Yağma 23
Zehirlenme 4
Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması 1
 Toplam:1348
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22.08.2022-01.10.2022 tarihleri arasında suç türüne (SANIK) ilişkin sayısal 
veriler Sayısı

Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs 5
Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali 4
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (6284 
Sayılı Kanun) 7
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun (6136 Sayılı Ka-
nun) 236
Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması 9
Basit Yaralama 58
Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması 6
Bilişim Sistemine Girme 4
Cinsel Saldırı 46
Cinsel Saldırı (organ veya sair cisim...) 7
Cinsel Taciz 34
Cumhurbaşkanına Hakaret 1
Çevrenin Taksirle Kirletilmesi 3
Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması 2
Çocuk Düşürme 1
Çocukların Cinsel İstismarı 79
Darp 6
Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama 2
Diğer Suçlar 121
Dolandırıcılık 28
Eziyet 3
Fuhuş 3
Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun (7258 Sayılı Kanun) 13
Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması 27
Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması 3
Gizliliğin İhlali 1
Göçmen Kaçakçılığı 50
Görevi Kötüye Kullanma 3
Görevi Yaptırmamak İçin Direnme 43
Gürültüye Neden Olma 1
Güveni Kötüye Kullanma 8
Hakaret 28
Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama 1
Hayasızca Hareketler 1
Hırsızlık 1084
Hükümlü veya Tutukluların Ayaklanması 1
Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması 1
İftira 3

Merkezler - CMK Merkezi
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İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak eşya Sokmak 1
İntihara Teşebbüs 1
İntihara Yönlendirme 5
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (5607 Sayılı Kanun) 12
Kaçmaya İmkan Sağlama 1
Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi 1
Kasten Öldürme 45
Kasten Öldürmeye Teşebbüs 34
Kasten Yaralama 357
Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf 1
Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma 5
Kişisel Verilerin Kaydedilmesi 6
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma 13
Konut Dokunulmazlığının İhlali 8
Kötü Muamele 1
Kullanma Hırsızlığı 4
Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek 
veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak 204
Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama 62
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (2863 Sayılı Kanun) 1
Mala Zarar Verme 35
Mala Zarar Vermenin Nitelikli Halleri 3
Mühür Bozma 58
Müstehcenlik 5
Nitelikli Dolandırıcılık 39
Nitelikli Hırsızlık 83
Nitelikli Yağma 35
Orman Kanunu (6831 Sayılı Kanun) 1
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal 2
Parada Sahtecilik 2
Resmi Belgede Sahtecilik 25
Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan 6
Resmî Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek 1
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki 4
Rüşvet 1
Silah sağlama 1
Silahlı Örgüt 6
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun (6222 Sayılı Kanun) 1
Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi 7
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma 9
Suç Uydurma 1
Şantaj 5
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Taksirle Öldürme 8
Taksirle Yaralama 17
TCK 314 2
Tefecilik 3
Tehdit 103
Terörle Mücadele Kanunu (3713 Sayılı Kanun) 32
Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma 14
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma 404
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti 639
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma 13
Yağma 258
Zimmet 2
 Toplam:4520

Merkezler - CMK Merkezi



İzmir Barosu Çalışma Raporu / 2021 - 2022

294

Sanık Müdafiliği ve Mağdur Şikayetçi ve Katılan Vekilliği konulu Meslek İçi Eğitim Seminerleri ;

CMK Uygulamasında zorunlu müdafi/vekil olarak görev alabilmek için, meslektaşlarımızın 
Baromuzca düzenlenen CMK Meslek içi eğitim seminerlerine katılmaları gerekmektedir. CMK Mes-
lek içi eğitimleri her ay yapılmaya çalışılmaktadır. Seminerler Cuma gününden Pazartesi gününü 
kadar yapılmaktadır. Seminerlerde; yakalama ve gözaltı,tutuklama,hukuka aykırı deliller sorunu, 
ceza yargılamasında deliller, doğrudan soru,kovuşturma evresi,duruşma pratik çalışması ve sistem 
tanıtımı dersleri verilmektedir.  CMK Meslek içi eğitimleri yüz yüze olarak Alsancak’ta bulunan İzmir 
Barosunun merkez binasında yapılmaktadır.

Aşağıdaki tabloda Temmuz 2021-Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan CMK Meslek içi eğitim 
bilgileri mevcuttur.

2021 YILI CMK SEMİNER BİLGİLERİ

13.08.2021-15.08.2021                     54             KATILIMCI (112.DÖNEM)

10.09.2021-12.09.2021   84             KATILIMCI (113.DÖNEM)

08.10.2021-10.10.2021   93             KATILIMCI (114.DÖNEM)

22.10.2021-25.10.2021   91             KATILIMCI (115.DÖNEM) 

19.11.2021-22.11.2021   98             KATILIMCI (116.DÖNEM) 

17.12.2021-20.12.2021   103             KATILIMCI (117.DÖNEM) 

24.12.2021-27.12.2021   62             KATILIMCI (118.DÖNEM)

2022 YILI CMK SEMİNER BİLGİLERİ

28.01.2022-31.01.2022                     126             KATILIMCI (119.DÖNEM)

18.02.2022-21.02.2022                     74             KATILIMCI (120.DÖNEM)

01.04.2022-04.04.2022                     71             KATILIMCI (121.DÖNEM)

13.05.2022-16.05.2022                     60             KATILIMCI (122.DÖNEM)

03.06.2022-06.06.2022                     25             KATILIMCI (123.DÖNEM)

22.07.2022-25.07.2022                     39             KATILIMCI (124.DÖNEM)

09.10.2022-12.09.2022                     91             KATILIMCI (125.DÖNEM)
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İZMİR BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ
 Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Av.Deniz Yılmazer, Av.Elçin Kılınçer Ot, Av.Mehmet 
Baran Selanik.

 Merkez Koordinatörü : Av.Devrim Cengiz Aygün.

 Yürütme Kurulu Üyeleri: Av.Can Kurtulan, Av.Gamze Karaoğlu, Av.Mahmut Şeren, 
Av.Merve Çapraz, Av.Övgü Temizkan, Av.Ruhiye Bahar Batıkan, Av.Türkay Çam.

 İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi 14 Şubat 2017 tarihinde kurulmuş olup İzmir 
Adliyesi B blok 311 numaralı odada hizmet vermektedir.

 Merkezimiz, T.C. vatandaşı, göçmen, mülteci, yabancı uyruklu, LGBTİ+, kronik ra-
hatsızlığı bulunan, hasta, engelli vb.tüm çocukların haklarını koruyup, çocuk hakları ve 
yargılaması ile ilgili hukuksal ve yargısal gelişmeleri takip ederek meslektaşlarımızın bu 
yeniliklere daha hızlı ulaşmasını sağlamak, çocukları ilgilendiren her işlem ve kararda, 
çocukların üstün yararının dikkate alınması, yaşama, katılım, gelişim ve korunma 
haklarının sağlanması, ayrımcılık yapılmaması amacıyla çalışmalar yapmak, bu konuda 
raporlar hazırlayarak ilgili kurumlara sunmak, çocuklarla ilgili diğer kurumlarla koordi-
neli çalışmalar yaparak toplumsal farkındalık sağlamak amacıyla kurulmuştur.

 Kuruluş yönergesinin 2. Maddesinde belirtildiği üzere;

a) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve ekleri ile 5395 Sayılı Çocuk Koruma 
Kanunu başta olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuatta yer alan çocuk haklarına 
ilişkin normların uygulanması, yerleşmesi, geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmayı,

b) Çocuk haklarına aykırı ve var olan hakların kullanımını zorlaştıran düzenleme ve uy-
gulamaları ortadan kaldırmak için mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik disiplinler 
arası bir yaklaşımla araştırma ve çalışmalar yapmayı,

c) Çocuk haklarının ihlali niteliğindeki eylemlere karşı ve çocukların korunması için ge-
rekli hukuksal desteğin verilmesi konusunda çalışmayı amaçlamaktadır.

 ETKİNLİKLERİMİZ

 I-PANEL, KONFERANS VE SEMİNER ÇALIŞMALARI

	Çocuk Adalet Sisteminde Avukatın Rolü Eğitimleri

 Adli Yardım sistemi içerisinde Çocuk Hakları Merkezinde nöbet tutmak, CMK sis-
temi içerisinde ise ÇİM soruşturma listesinde yer almak isteyen meslektaşların, 3 gün 
süren CMK eğitimin ardından 1 tam gün süren Çocuk Adalet Sisteminde Avukatın Rolü 
eğitimine katılmaları gerekmektedir. Baromuzun bu dönem almış olduğu ilke kararı ge-
reğince tüm eğitimlerimiz 30 kişiyi aşmayan gruplara yönelik olarak atölye çalışmaları 
tarzında düzenlenerek interaktif yöntemlerle birlikte konunun daha da anlaşılır kılınması 
sağlanmaktadır. Eğitimler pandemi döneminde pandemi koşullarına uygun bir şekilde 
sonrasında ise yüz yüze yapılmak suretiyle belli periyodlarla devam etmektedir.
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	Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri ile AGO’ların İşleyiş ve Faaliyetleri Konferansı 
Yapıldı

 Dünya Çocuk Hakları günü nedeniyle İzmir Barosu’nun “Hukuk Söyleşileri” başlık-
lı eğitim dizisinde, Karşıyaka Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Engin Kula, ”Adli 
Destek ve Mağdur Hizmetleri ile AGO’ların İşleyiş ve Faaliyetleri” konulu tebliğini sundu. 
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Kula,   Türkiye’de mağdur haklarına ilişkin ilgili yasa maddeleri ile ‘Adli Destek ve 
Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri’nin çalışmalarının değerlendirdiği sunumunda, 72 il ve 
91 adliyede bulunan 95 adli görüşme odasında 27.490 görüşme yapıldığını ifade etti. Kula 
devamla, tekrarlanan mağduriyetlerin yaşanmaması, daha sağlıklı ifade ve beyan verme 
işlemlerinin yapılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasının kolaylaşması için özel ortam-
ların gerekli olduğunu vurguladı. 18.10.2021

 

	Pandemide Çocuk Hakları Paneli Yapıldı

 Dünya Çocuk Hakları günü etkinlikleri kapsamında 22 Kasım 2021 tarihinde İzmir 
Barosu Konferans Salonu’nda “Pandemide Çocuk Hakları” başlıklı bir panel düzenlendi.

 İki oturum halinde düzenlenen panelin ilk oturumunun moderatörlüğünü Av. Gam-
ze Karaoğlu yaparken, İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyeleri Av. Bedriye Kurtuluş 
Türk ve Av. Zerrin Şenyıl Kale oturuma konuşmacı olarak katıldılar.

 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Gözde Akoğlu ve Eğitim Sen İzmir 2. Nolu Şube Başkanı Veysel Beyazadam’ın konuşmacı 
olarak katıldığı ikinci oturumun moderatörlüğünü ise Av. Övgü Temizkan yaptı.

Merkezler - Çocuk Hakları Merkezi
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	23 Nisan’da “Söz Çocuklar Çalıştayı” Düzenlendi
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 İzmir Barosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, yaşları 12 ile 
14 arasında değişen 24 çocukla birlikte “Şimdi Söz Çocuklarda” adı verilen çalıştayı 
düzenledi.

 Üç oturumdan oluşan çalıştayda, çocuklar; kendilerinin ve akranlarının sorunla-
rı ile bu sorunlara dair çözüm önerilerini tartıştılar. Çalıştayın tüm oturumlarında İzmir 
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Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi meslektaşlarımız kolaylaştırıcı oldu.

 Çalıştayın ilk oturumunda Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer 
alan yaşam hakkı, eğitim hakkı, oyun ve dinlenme hakkı, ifade özgürlüğü, katılım hakkı, 
ayrımcılık yasağı, temiz bir çevreye sahip olma hakkı, özel yaşama ve haklara saygı gös-
terilmesi hakkı vd. haklar, interaktif yöntemlerle konuşuldu. Çocuklar; bu oturumda hak 
ihlali kavramını, çocuk hakları konusunda devletin, ailenin ve toplumun yükümlülükleri 
ile başvuru yerlerini öğrendi.

 Çalıştayın ikinci oturumunda çocuklar, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleş-
mesi’nde yer alan temel ilkeler olan yaşama, hayatta kalma ve gelişme ilkesi, ayrım gö-
zetmeme ilkesi, çocuğun üstün yararı ilkesi ve katılım ilkesi şeklinde dört farklı konunun 
odakta olduğu gruplarda, çocuk haklarına ilişkin güncel sorunları ve çözüm önerilerini 
tartıştı. Her grupta yer alan bir raportör ise tartışılanları bildirgeye dönüştürmek üzere 
not aldı.

 Çalıştayın son oturumunda ise bütün gruplar bir araya gelerek odaklandıkları ko-
nuya ilişkin belirledikleri sorunları ve çözüm önerilerini birbirleriyle paylaştılar. Çocuk 
Hakları Merkezi’nden sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Deniz Yılmazer, katılım belge-
lerinin verilmesinin ardından çalıştaya katılan tüm çocukları ve kolaylaştırıcı olan mes-
lektaşlarımızı tebrik ederek başarılar diledi. Aynı zamanda destekleri için Harmanda-
lı Kültür Sanat Derneği’ne, Konak Belediyesi Çocuk Hakları Komisyonu’na ve TIAFI’ye 
(Uluslararası Yardımlaşma ve Entegrasyon Derneği) teşekkür etti.

“ŞİMDİ SÖZ ÇOCUKLARDA” ÇALIŞTAYI

SONUÇ BİLDİRGESİ

1. GRUP: YAŞAMA, HAYATTA KALMA ve GELİŞME HAKKI

 Tespit Edilen Sorunlar:

• Ergenlik döneminde ruhsal gelişim açısından ailelerin çocuklara yeterli desteği ver-
memesi,

• Devletin sosyal devlet anlayışını benimsememesi,

• Çocukların özgüvensiz yetiştirilmesi,

• Büyüklerimizin çocuk haklarını bilmemesi ve bu hakları ihlal etmesi,

• Akran zorbalığının yaygın bir problem olması,

• Çocukların maddi imkansızlıkları nedeniyle yeterli beslenmeye erişememesi,

• Çocuklar arasında eşitliğin gözetilmemesi,
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• Aile tarafından dinlenmemek ve çocukların düşüncelerine değer verilmemesi,

• Düşüncelere saygı duyulmaması ve düşüncelerle alay edilmesi,

• Ruhsal olarak olumsuz etki edebilecek oyunların yaygın olarak oynanması,

• Savaş ortamlarında çocukların tüm haklarının ihlal edilmesi,

• Meslek seçimlerinde cinsiyetlere göre seçim yapılması konusunda toplumsal baskı-
nın yapılması,

• Sınıflarda çocuklar arasında tembel, zeki gibi kıyaslamalar yapılması,

• Sınıflarda öğretmenlerin öğrenciler arasında ayrımcılık yapması,

• Din, ırk, dil gibi kriterler ile ayrımcılık yapılması,

• Kardeşler arası ayrım yapılması,

• Yetişkinlerin çocuklarla empati yapmaması,

• İnsanların birbirinin özel hayatına müdahale etmesi,

 Çözüm Önerileri:

• Çocuklarla ailelerin daha fazla vakit geçirmesi ve ailelerin çocukların hataları 
karşısında daha yapıcı ve destekleyici davranması,

• Çocukların aileleri ile rahatça konuşabilmesi ve gerektiği takdirde uzman desteği 
alması,

• Ailelerin, çocuk gelişimi hakkında daha fazla bilgilendirilmesi ve devlet tarafından 
eğitimler ile desteklenmesi,

• Ailelerin insan hakları ve çocuk hakları konusunda eğitimler alması ve bunun devlet 
tarafından da sağlanması, bunun yanında bir zamanlar onların da çocuk olduklarını 
hatırlaması,

• Devletin maddi durumu kötü ailelere destek vermesi,

• Ailelerce, çocukların sosyal çevrelerini genişletmesi için onları desteklemesi ve ce-
saretlendirmesi,

• Aile içinde ayrımcılık meselelerinin tartışılması,

• Zorbalık yapan çocuğun ebeveynleri ile görüşülerek bilgilendirme sağlanması,

• Oyunların denetlenmesi ve tehlike arz eden oyunların yasaklanması, oyunlara yaş sı-
nırı kısıtlaması getirilmesi, ailelerin belirli yöntemlerle bunu kontrol edebilmesi,

• DÜNYA ÜZERİNDE SAVAŞLARIN SON BULMASI!!!

• Mesleklerin cinsiyetleri olmadığı konusunda aydınlatıcı konferanslar ve eğitimler dü-
zenlenmesi,
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• Farklı inanç ve düşüncelere saygı duyulmasının aile içerisinden başlayarak öğretil-
mesi,

• Şiddet mağduru çocuklar için etraftaki yabancı kişilerin durumu anlayabileceği 
evrensel olarak geçerli bir hareketin/simgenin belirlenmesi (örn; kadınlar için yum-
ruk işareti),

2. GRUP: ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI HAKKI

 Tespit Edilen Sorunlar:

• Şehirde oyun alanları kısıtlı olması,

• Çocuk parklarının kirli olması,

• Anne ve babaların çocukların yanında kavga etmesi,

• Anne ve babaların çocuklarıyla oyun oynamaması,

• Anne ve babaların çocuklarını ihmal etmesi,

• Çocukların sözünün kesilmesi, düşüncelerine saygı gösterilmemesi, dikkate 
alınmaması,

• Olumsuz durumlarda çocukların suçlanması,

• Yaş bakımından büyük ve küçük çocukların aynı ortamda bulunduğu yerlerde olumsuz 
bir durumda büyük çocukların suçlanması,

• Çocuk kaçırma ve istismar,

• Aynı evdeki kardeşlerin kendine ait odalarının/oyuncaklarının olmaması,

• Çocuklarının ilgi alanlarını ve hobilerini kendisinin seçememesi; ebeveynlerinin 
zorladığı alanlara yönelmeleri,

• Çocukların hayal kurmalarının engellenmesi,

• İlgili kurumlara şikayet edilmesi istendiğinde internete ve diğer elektronik aletlere 
her çocuğun ulaşamaması,

• Çocuklara karşı psikolojik baskının olması,

• Pandemi süresince uygulanan sokağa çıkma yasakları,

• Uzaktan eğitimin yetersiz kalması,

• Evlerde herkes için telefon/bilgisayar olmaması, internet sorunu,

• Canlı derslerdeki sınavların haksız olması; derse girene de girmeyene de aynı sözlü 
notunun verilmesi,

• Eskiye göre çocukların dijital dünyada daha çok vakit geçirmesi,
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• Sınıflarda eski veya kırık masaların olması,

• Çevre kirliliği.

 Çözüm Önerileri:

• Her çocuğun öğrenme şekli farklı olduğu için dersler işlenirken ilgi ve yeteneğe göre 
farklı tekniklerin uygulanması,

• Ebeveynlere eğitimlerin düzenlenmesi,

• Velilerin, diğer ebeveynlerle tecrübe ve bilgi paylaşımı yapması,

• Kalabalık ve ihtiyacı olan ailelere ihtiyaçlarına yönelik yardımların yapılması,

• Sınıflarda sağlam, temiz ve güvenli ortamın sağlanması,

• Öğretmenlerin öğrencilere karşı daha sakin davranması,

• Şiddet mağduru kadınlar ve çocuklar için butonlu bileklik üretilmesi,

• Sınıflarda anonim şekilde kullanılabilecek dilek ve istek kutularının olması,

• Geri dönüşüm kutularının sayılarının artması, çeşitli olması, (organik, kağıt, metal, 
plastik vb.)

• Geri dönüşüm kutusuna attığımız atıklara göre karşılığında para veren makinelerin 
yaygınlaşması,

• Dışarıda olduğu gibi evlerde de engelli tuvaletlerinin olması,

• Özel ihtiyaçlara göre her toplu taşıma aracında düzenlemelerin yapılması,

• Öğrencilerin istediği öğretmenlerden ders alabilmesi,

• Seçmeli derslerin çeşitlerinin daha fazla olması ve özgürce seçme hakkının olması,

3. GRUP: ÇOCUĞUN KENDİNİ İFADE ETME ve KATILIM HAKKI

 Tespit Edilen Sorunlar:

• Okulda işlenen dersler sırasında öğretmenlerin doğru cevap geldikten sonra diğer 
söz isteyen arkadaşlara söz vermemesi,

• Derslerin katılımcı ve interaktif şekilde işlenmemesi,

• 25-30 kişilik sınıflarda öğretmenlerin ilgisiz olması ve öğrencileri takip etmemesi, 
öğrencilerin mazeretlerini dinlemeden “bahane” olarak nitelendirilmesi ve önyargılı 
davranılması,

• Öğretmenlerin boy sıralaması yüzünden uzun boylu çocukları en arka sıralara 
oturtması nedeniyle derse katılmaya istekli ve başarılı olacak öğrencilerin ders çalışma 
isteklerinin kırılması ve ön tarafta oturan öğrencilere göre geri planda kalmaları,

• Okullarda sağlık, genel gelişim ve ergenliğe yönelik eğitim olmaması ve bunun cinsi-
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yetler arası ayrımcılığa sebebiyet vererek çeşitli sorunlara yol açması, 

• Kent genelinde çocuklara yönelik yeterince etkinlik olmaması ve olan etkinlikler için 
de yeterli duyurunun yapılmaması,

• Sosyal yaşamda haklara yönelik verilen eğitimlerin ve bilgilendirme araçlarının (afiş, 
broşür, kamu spotu vb) yetersiz olması,

• Okullardaki seçimlerde başkan ve başkan yardımcısının öğretmen tarafından belir-
lenmesi, 

• Seçmeli dersler belirlenirken öğrencilerin fikrinin alınmaması, seçmeli ders saatinin 
az veya yetersiz olması,

• Okulların küçük veya sınıfların az olması ya da yeterli sayıda öğretmen bulunmaması 
nedenleri ile kalabalık sınıflarda çocuğun kendini ifade etme şansı azalıyor bu neden-
le de katılım hakkı ve ifade özgürlüğü kısıtlanıyor olması,

• Veli toplantılarında çocukların notlarının düştüğünün söylenmesi ve ebeveynlerin ço-
cuk ile ilişkilerini bozacak kısıtlamalara sebebiyet verilmesi,

• Ebeveynlerin kendi eğitim ve çocukluk zamanları ile kıyaslama yaparak çocuğun dü-
şüncelerine önem vermemesi,

Çözüm Önerileri:

• Çocuk bakanlığı kurulması, yönetimde çocukların da söz hakkının olması,

• Belediye meclislerinde çocuk haklarının sürekli olarak gündem olması, 

• Çocuklarla ilgili etkinliklerin arttırılması (sadece 23 Nisan’da ya da 19 Mayıs’ta etkinlik 
yapılmasın),

• Sınıftaki öğrenci sayıları düşürülerek U şeklinde oturma biçiminin sağlanması,

• Ergenlik dönemi, sağlık, özbakım konularında çocukların birbirleriyle iletişimini dü-
zenleyecek (normal olduğunu ve alay edilmemesi gerektiğine ilişkin) mini eğitimler 
yapılması,

• Zorunlu dersler ile seçmeli dersler arasında büyük bir ayrım olmaması, sanat ve spor 
içerikli seçmeli derslerin büyük ölçüde temel dersler arasına alınması bunun dışında 
öğrencilere kişisel gelişim göstermek istedikleri alanlarda ilave ders seçme hakkı 
tanınması,

• Ebeveynlere çocuk haklarıyla ilgili seminer düzenlenmesi,

• Veli toplantılarında çocukları eleştirmek yerine onları yönlendirici ve yapıcı konuşma-
lar yapılması, sorundan çok çözüme odaklanılması,

• Mevsimlik işçi gibi dezavantajlı ailelere sosyal maddi ve eğitim desteği verilmesi (ço-
cuk işçiler yerine robot işçiler olsun çocuklar eğitim hakkına oyun hakkına kavuşsun)
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4. GRUP: AYRIM GÖZETMEME HAKKI

 Tespit Edilen Sorunlar:

Çocukların okulda dış görünüş, engellilik ve cinsiyet yönünden ayrımcılığa uğraması,

• Toplum genelinde kız çocukların kısıtlanması ve ayrımcılığa maruz bırakılması,

• Okula gönderilmeyen kız çocukları,

• Göçmen mülteci çocukların dil sorunu,

• Evinde interneti erişimi olmayan çocukların varlığı,

• Teknoloji içerikli derslerin bilgisayar veya tablet yerine tahta üzerinden işlenmesi ne-
deniyle uygulama imkanı olmaması,

• Soyunma odasının bulunmaması sebebiyle öğrencilerin sınıflarda veya tuvaletlerde 
giyinmek zorunda bırakılması,

• Okullarda güvenlik önlemlerinin alınmaması, okullara yabancıların girmesi, 

• Okulda revir olmaması,

• Okullarda bazı öğretmenlerin öğrencilere şiddet uygulaması,

• Okullardaki arkadaşlar arasında şiddet,

• Öğrencilerin hangi konularda yetenekli olduğunun tespit edilememesi ve buna uygun 
eğitim verilmemesi,

• Nöbetçi öğrencilerin derslerinden geri kalması,

• Okullarda tahta kalemi gibi eksikliklerin bulunması,

• Köylerde ve küçük ilçelerde az sayıda okul olması kış aylarında öğrencilerin ulaşım 
sorunu olması,

• Yabancı uyruklu öğrencilerin burs sınavına girememesi,

• Birden fazla yarışmaya katılmak isteyen çocukların tek branş seçmek zorunda olması,

• Aileleri tarafından zorla çalıştırılan çocukların eğitim, oyun ve diğer haklarından mah-
rum kalması,

• Ailelerin alkol ve kötü alışkanlıkları ile ev içi şiddet sebebiyle çocukların zarar gör-
mesi,

• Dilendirilmek zorunda olan çocuklar,

 Çözüm Önerileri:

• Ayrımcılığa maruz kalan çocuklarla bir araya gelinmesi ve onların kendilerini anlat-
ması, 

• Ayrımcılığa maruz kalan çocukların, videolar çekerek medyanın da gücünü kullanarak 
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seslerini duyurmasını sağlanması (örn; konuşma engeli olan kişiler işaret dili veya re-
sim ile kendilerini ve yaşadıkları zorlukları anlatabilir),

• Okul derslerine işaret dili dersi eklenmesi, okullarda engelliler için spor ve oyun alan-
ları oluşturulması,

• Her ne kadar engelli çocuklar özel eğitim alsa da ortak dersler ve ortak gezi faaliyet-
leri belirlenmesi,

• Ailelere toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesi,

• Mesleğinde başarılı kadınlar ile kız çocukları arasında buluşmalar düzenlenmesi,

• Okula çocuklarını göndermeyen ailelerin tespit edilmesi, onlarla görüşmeler yapıl-
ması, bu konudaki denetimlerin artırılması, çocukların eğitime erişiminin mutlaka 
sağlanması,

• Türkçe bilmeyen çocuklara dil eğitimi verilmesi,

• Okullara araştırma, kütüphane, konferans salonu, bilgisayar odaları kurulması,

• Teknoloji sınıfı ve bilgisayar imkanının sağlanması,

• Her okulda yeterli sayıda soyunma odasının olması,

• Okullarda güvenlik sağlanması, güvenlik personelinin bulundurulması, 

• Her okula revir bulundurma zorunluluğu getirilmesi,

• Ailelerin ve çocukların bilinçlendirilmesi ve çocukların şikayet mekanizmalarına ko-
lay ulaşmasının sağlanması,

• Yetenek tespit sınavları yapılması ve uygun eğitimlerin verilmesi,

• Nöbetçi öğrenciliğin kaldırılması yerine görevli personel alınması,

• Okullarda eksik malzemelerin izlenmesi ve düzenli olarak teminin sağlanması,

• Yeterli sayıda okul servisinin belediye ve bakanlık tarafından sağlanması, yolların ya-
pılması,

• Yabancı uyruklu öğrencilerin de burs imkanının olması için sınavlara girme şartları-
nın değiştirilmesi,

• Öğrencilerin yarışmalarda istediği branşta yarışabilmesi,

• Çocukların çalıştırılmasının yasaklanması, mesleki stajlarda sigortanın zorunlu 
olması, bunların denetlenmesi ve yaptırımların getirilmesi,

• Şiddet üzerine bilinçlendirme etkinliklerinin yapılması, şikayet mekanizmalarının 
güçlendirilmesi,

• Bağımlılık için tedavi imkanlarının geliştirilmesi,

• Sokakta dilendirilen çocuklara gerekli bakım ve sağlık imkanlarının sağlanması



309

 II- HUKUKSAL BAŞVURULAR

	Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının resmi sitesinde görüntüleri yayınlanmak 
sureti ile hakları ihlal edilen çocuklarla ilgili görsellerin kaldırılmasına yönelik 
başvuru yapıldı.

T.C. ADALET BAKANLIĞI

CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER DAİRE BAŞKANLIĞINA

 Ceza Muhakemesi hukukunda uzlaştırmanın amacı, mağdurun yararının gözetil-
mesi, suça karşılık cezalandırma yerine taraflar arasındaki iletişimi sağlayarak onarım 
sağlanmasıdır. Uzlaşma, tarafların özgür iradeleriyle belirleyeceği edim karşılığında 
veya edimsiz olarak anlaşmalarıdır. Bu noktada uzlaştırmanın tarafları şüpheli/sanık ile 
müşteki/katılandır.

 Uzlaştırmada taraflar, mağdurun zararının giderilmesi hususunda bir anlaşmaya 
varmaya çalışırlar. Mağdurun zararının giderilmesi, mağdura bir miktar tazminat öden-
mesi şeklinde olabileceği gibi, mağdur veya toplum için belirli bir kamu hizmetinde bulu-
nulması, bir kamu kurumu veya kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluş ile yardıma 
muhtaç kişi ya da kişilere bağış yapılması veya hukuka ve ahlaka uygun başka herhangi 
bir edim şeklinde olabilir.  

 Hukuka ve ahlaka uygun olduğu sürece edimin konusu, ihtiyaç sahibi çocuklar için 
alınacak giysi, ayakkabı, bisiklet vs olabildiği gibi, bakım evlerinde, kreşlerde, okullarda 
bulunan çocuklara yapılacak ziyaretler, materyal temini gibi çeşitli şekillerde de olabil-
mektedir. Ancak çocukla bağlantısı olan her edimin yerine getirilişinde çocuğun yüksek 
yararının gözetilmesi, korunması, özel hayatına ve kişilik haklarına özen gösterilmesi ge-
rekmektedir. 20 Kasım 1959 tarihli BM Çocuk Hakları Bildirgesi’nde tanınması ve göze-
tilmesi gereken haklar belirtilmiş, ikinci, sekizinci ve dokuzuncu ilkelerde çocuğun özel 
olarak korunması gerektiği açıkça ifade edilmiştir;

 İlke 2; Çocuk, özel olarak korunur, yasalar ve başka yollarla sağlıklı ve normal 
biçimde, özgürlük ve saygınlık koşullarında bedensel, zihinsel, ahlaki, manevi ve 
toplumsal olarak gelişmesine olanak sağlayacak fırsat ve kolaylıklardan yararlanır. Bu 
amaçla çıkarılacak yasalarda, çocuğun çıkarları önde gelir.

 İlke 8:Çocuk her durumda korunma ve yardımdan ilk yararlanacaklar arasındadır.

 İlke 9:Çocuk, her türlü ihmal, zulüm ve sömürüye karşı korunur. 

 Bu düzenlemelere rağmen Başkanlığınıza ait 
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‘’https://alternatifcozumler.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/7122018114706uz-
lastirma-ve-uzlasma-edimleri.pdf’’ adlı internet sitesinde, uzlaşma edimlerine ilişkin fo-
toğraflı paylaşımlar yapılmıştır. Yazımız ekinde yer alan paylaşımlarınızın bir bölümünde 
çocuklarının yüzlerinin açık olduğu (17-18-19-21-32-36-39-42-46-48-49. sayfalar), bazı-
larında ise çocuğun adının tamamen yazıldığı (15. Sayfa ) görülmektedir. 

 Yapılan paylaşımlarda çocukların afişe edildiği, istismara açık duruma getirildi-
ği açıkça ortadadır. BM Çocuk Hakları Bildirgesi ile güvence altına alınan hakların tüm 
kamu kurumları tarafından benimsenmesi, işlemlerin ve uygulamaların bu ilkeler göze-
tilerek yürütülmesi gerekmektedir. Çocukların fotoğraflarının ve isimlerinin paylaşılma-
sı, çocukların kişilik haklarını zedelemektedir. 

 Yukarıda ifade ettiğimiz nedenlerle, çocuğun yüksek yararı ve korunması ilkeleri 
uyarınca;

	“https://al ternat i fcozumler.adalet .gov . tr/Resimler/SayfaDoku-
man/7122018114706uzlastirma-ve-uzlasma-edimleri.pdf’’ adlı internet site-
sindeki çocuklara ait fotoğraf ve isim içeren bölümlerinin kaldırılmasını, 

	Başkanlığınızca yapılacak tüm işlem ve uygulamalarda çocukların özel olarak 
korunması ile ilgili ilkelere riayet edilmesi hususu bilgilerinize sunulur. Saygı-
larımızla. 16.02.2022

	Mülteci çocukların beyanlarının alınması esnasında karşılaşılan hukuka 
aykırılıkların giderilmesi amacıyla Urla Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru ya-
pıldı.

URLA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 Bilindiği üzere ülkemiz başta Suriye, Irak, Afganistan ve Pakistan uyruklu birçok 
göçmenin transit güzergahı üzerinde bulunmaktadır. 

 Urla ilçesinde de yasadışı göç ve göçmen kaçakçılığı yoğun şekilde uzun yıllardır 
devam etmektedir. Başkanlığımız yapılan bildirimlerden anlaşıldığı üzere; Başsavcılığı-
nız yetki bölgesi sınırları dahilinde, karasularında yakalanan/kurtarılan kişiler ile ilgili 
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olarak Emniyet Müdürlüğü tarafından, kara sınırla-
rında yakalanan göçmenlerle ilgili olarak ise Jandarma Komutanlığı tarafından tahkikat 
yürütülmektedir. Bu konuda ayrıca, yakalanan/kurtarılan kişilerle ilgili olarak yalnızca 
idari işlem yapıldığı, adli işlem yapılmadığı, göçmenlerin alınan ifadelerinde “avukat ta-
leplerinin bulunmadığına” ilişkin matbu beyanlarla yetinilmektedir. 

Söz konusu uluslararası göç hareketliliğinin en kırılgan gruplarından biri çocuklardır. 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (BMÇHS) 18 yaşına kadar her insanın ço-
cuk sayılacağını belirterek çocukların her koşulda korunması gerektiğinin altını çizmiş-
tir. Ulusal mevzuatımızda da 18 yaşından küçük her birey çocuk kabul edilmektedir. 



311

Çocukların, göç hareketi boyunca fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik istismara 
uğrayacakları aşikardır. Mülteci çocukların, TCK’nun 79 ve 80. Maddelerinde düzenle-
nen göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçunun mağduru olduğu öncelikle göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu nedenle CMK’da düzenlenen emredici kurallar “hiçbir koşul ve 
ayrıma tabi tutulmaksızın” mülteci/yabancı çocukların beyanlarının alınması esnasında 
da uygulanmalıdır. 

Bu çerçevede CMK’nun 234/2, 236/3 ile 52/3 Maddeleri gereğince göçmen kaçakçılığı ve 
insan ticareti suçunun mağduru çocuklar dinlenirken istemi aranmaksızın bir vekil gö-
revlendirilmeli, uzman eşliğinde ve kamera ile sesli ve görüntülü kayıt altında çocuk şube 
bürolarında beyanları alınmalıdır. Bu kurallar hiçbir yorum ya da takdire açık olmayıp 
emredici niteliktedir. Bu nedenle vatandaşlık şartı aranmaksızın tüm mağdur çocuklar 
için geçerli olan bu kurallar mülteci/yabancı çocuklar için de koşulsuz uygulanmalıdır. 

Ayrıca göç hareketi içerisindeki çocukların bazıları aileleri ve yakınlarıyla birlikteyken 
bazılarının ise refakatsiz şekilde tek başlarına olduğu görülmektedir. Refakatsiz çocuk-
lar hakkında Çocuk Koruma Kanunu Madde 5’te yer alan bakım tedbiri başta olmak üzere 
her somut olayın özelliğine uyacak şekilde “koruyucu ve destekleyici tedbirlerin” uygu-
lanmasına yönelik hukuksal girişimlerde bulunulmalıdır. 

Açıklanan nedenlerle; yasanın açık hükümlerine aykırı davranışlarının kolluk görevlileri 
açısından suç oluşturacağı hususlarında ilgili birimlerin bilgilendirilerek, yasaya aykı-
rı uygulamalara son verilmesinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması hususunu 
bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

	Çocuklarla ilgili yükümlülüklerine yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 
bilgi edinme başvurusunda bulunuldu.

T.C AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Anayasa Md.90 gereğince birer iç hukuk normu haline gelmiş olan “BM Çocuk Hakla-
rına Dair Sözleşme”, “Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunması 
Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Lanzarote Sözleşmesi)”, “Çocuk Haklarının Kullanılmasına 
Dair Avrupa Sözleşmesi”, “BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” “Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi” ve bu sözleşmelere bağlı tüm protokoller ile “Anayasa”, “Çocuk Koruma 
Kanunu” ve diğer ulusal mevzuatlarımız gereğince Türkiye’de yaşayan tüm çocukların 
yaşama, gelişme, bakım, sağlık, hayatta kalma, korunma, esenlik, eşitlik, adalet, barış, 
sevgi, ilgi, anlayış gibi temel haklarının hayata geçirilmesinde ve garantiye alınmasında 
tüm resmi ve özel kurumların hareket etme zorunluluğu bulunmaktadır. 

Uluslararası ve ulusal mevzuatımıza göre 18 yaşına kadar her birey çocuktur ve kendile-
rine özgü hak grubu olan çocuk haklarından yararlanırlar.Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
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20 Nisan 2021’de yayınladığı İstatistiklerle Çocuk Bülteni verilerine göre Türkiye nüfu-
sunun %27.2’sini çocuk nüfusu oluşturmaktadır. Nüfusumuzun üçte birini oluşturan ço-
cukların yaşama, gelişme, katılım, eğitim, sağlık ve diğer tüm haklarını kullanmaları, her 
türlü istismar, ihmal ve şiddetten korunmaları öncelikle devletin yükümlülüğünde ve so-
rumluluğundadır. 

Resmi sitenizde Bakanlığınızın vizyonu;

“Ülkemizi; hayallerini gerçeğe, mutluluğunu yüzüne, sesini kürsüye taşıyabilen çocukları 
olan, rol model bir ülke haline getirmek” olarak belirlenmiş olup,

İlkeleriniz de;

“Akıl ve bilimin rehberliğinde,

	İnsan haklarına, çocuk haklarına, evrensel hukuk ilkelerine ve mevzuata bağlı 
kalmak,

	Çocuğun yüksek yararı çerçevesinde; milli ve manevi değerleri gözeterek bilimsel 
veriye dayalı sürdürülebilir hizmet vermek,

	Tarafsız, şeffaf, adil, hesap verebilir ve işbirliğine açık olmak” şeklinde ifade edil-
miştir. 

Bakanlığınız Çocuk Hakları Daire Başkanlığı’nın görevleri ise;

1-Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulunun sekretarya işlemlerini yürütmek,

2-BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin uygulanması ve izlenmesinin koordinasyonunu 
sağlamak,

3-Çocuk Hakları Sözleşmesine ek ihtiyari protokollerin (Çocuk Satışı, Pornografisi ve Fa-
hişeliği Ek İhtiyari Protokolü, Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Edilmelerine İlişkin 
Ek İhtiyari Protokol ile bundan sonra imzalanacak olanlar) uygulanması ve izlenmesinin 
koordinasyonunu sağlamak,

4-BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin 44.Maddesi gereğince 5 yılda bir periyodik gelişim 
raporlarını hazırlamak,

5-Çocuk Hakları kapsamında faaliyetler düzenlemek ve sonuçların ulusal düzeyde uygu-
lanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 

Olarak kayıt altına alınmıştır. 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu Md.76 gereğince Barolar “…hukukun üstünlüğünü, insan 
haklarını savunmak ve korumak…” amaçları olan kamu kurumu niteliğinde meslek ku-
ruluşlarıdır. Yine aynı yasanın baro yönetim kurullarının görevlerini düzenleyen 95/21.
Maddesinde ise “hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kav-
ramlara işlerlik kazandırmak” yönetim kurulunun görevleri arasında sayılmaktadır.  İki 
madde birlikte değerlendirildiğinde baroların hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını 
savunmak ve korumak görevinin bulunduğu açıktır.
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Bu kapsamda; aşağıda yer alan konularda bilgi edinilmesi amacıyla başvuru yapmak ge-
reksinimi doğmuştur.

1-Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 27 Temmuz 2017 tarihinde Ankara’da  
düzenlenen “Türkiye’de Çocuklara Yönelik Koruyucu ve Önleyici Politikaları Değerlendir-
me Çalıştayında” çocukların her türlü şiddetten korunması amacıyla çocuk ve aile temel-
li önlemleri içeren 2018-2023 Ulusal Çocuk Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlandığı 
açıklanmıştır. 

Bu eylem planı hazırlanmış mıdır, hazırlandı ise paydaşları hangi kurum ve kuruluşlardır,  
kamuoyu ile paylaşılmış mıdır?

Hazırlanmış ise bilgi edinme başvurumuzun cevabı ile birlikte tarafımızla da paylaşılması 
talep edilmektedir.

2. Bakanlığınız koordinatörlüğünde hazırlanan “2013-2017 yıllarını kapsayan Ulusal Ço-
cuk Hakları Strateji ve Eylem Planı” çerçevesinde; 

2.1-Belirlenen hedeflerden hangileri gerçekleştirilmiştir, gerçekleştirilmeyen hedefler 
ve sebepleri nelerdir?

2.2- Tespiti yapılan çocuk adalet siteminin temel sorunlarının çözümü konusunda hangi 
somut adımlar atılmıştır?

2.3- Söz konusu belgede 2012 yılına ait “cinsel istismar, cinsel saldırı ve ensest” ile ilgili 
veriler paylaşılmıştır. Aradan geçen 10 yıl süresince yıllar bazında olmak üzere bu suçla-
ra ilişkin sayısal veriler nelerdir? 

2.4- Strateji Belgesi ve Eylem Planının hayata geçirilebilme sürecinin izlenmesi,  sonuç-
larının değerlendirilerek kurumlar arasındaki işbirliği ve eşgüdüm sağlanması Bakanlı-
ğınız sorumluluğunda olması nedeniyle bu çerçevede bir değerlendirme yapılmış ve bir 
rapor hazırlanmış mıdır,  hazırlanmış ise tarafımızla paylaşılması talep edilmektedir.

2.5- Daha etkin bir denetleme, izleme ve değerlendirme yapılabilmesi için Bakanlığınızın 
sorumlu kurum olarak belirlendiği “Türkiye Çocuk Bilgi Merkezi” oluşturulmuş mudur? 
Bu amaçla atılan adımlar nelerdir. 

Oluşturulduysa ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmış mıdır? 

2.6-Bu belgede “Ülkemizde bütçe sisteminde, çocuklara yönelik hizmetlere yapılan har-
camaların görülebildiği bir düzenleme bulunmamakta olup bu durum çocuklara yönelik 
hizmet ve kaynaklardaki gelişmenin takibini zorlaştırmaktadır. Çocuklara ayrılan bütçe-
nin, ulusal, yerel ve sektörel bütçelerle bağlantılı olarak görülebileceği bir düzenlemeye 
ihtiyaç vardır.”  Tespiti yapılmıştır.

Bu konuda bir düzenleme yapılmış mıdır? Yapıldıysa bütçeden çocuklara yönelik hizmet-
lere ayrılan pay 2020 ve 2021 yıllarında ne kadar olmuştur?

3- Tarafı olduğumuz BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin, Çocuk Hakları Sözleşmesine 
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ek ihtiyari protokollerin uygulanması ve izlenmesinin koordinasyonunu sağlamak görevi-
niz çerçevesinde 2020-2021 yıllarına ait olmak üzere;

3.1-Çocuklara karşı işlenen suçların niteliği ve sayısı,

3.2-Çocuk İzlem Merkezlerinde dinlenen çocukların yaşı, cinsiyeti, istismarın niteliği ve 
şüpheliyle yakın derecesi,

3.3-Mağdur çocuklara ilişkin olarak kolluk birimlerine yapılan başvurulardan kaç tanesi-
nin kovuşturma aşamasına geçtiği, kaçının çocuk izlem merkezlerine yönlendirildiği, kaçı 
için kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, 

3.4-Yine suça sürüklenen çocukların eğitim, kültür, aile, yoksulluk gibi demografik ve 
sosyolojik boyutlarını da içeren çalışmalarınız olup olmadığı, mevcut bir çalışmanın ol-
ması halinde tüm bu sorulara ilişkin verilerin tarafımızla ve kamuoyu ile paylaşımı talep 
edilmektedir.

4- Türkiye’nin de taraf olduğu ve 24 Aralık 1986 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Sosyal 
Şartı’nın 7.Maddesine göre taraf devletler çocukları fiziksel ve manevi zararlardan koru-
makla yükümlüdür.

Bakanlığınızca gittikçe derinleşen çocuk yoksulluğu ve çocuk işçiliği konularında gelişti-
rilen projeler ve somut adımlar nelerdir?

5- BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin 44.Maddesi kapsamında; 5 yılda bir hazırlanması ge-
reken periyodik rapor en son hangi yıl hazırlanmıştır. Bu rapor kamuoyu ve ilgili kurum 
ve kuruluşlarla paylaşılmış mıdır? 

Rapor tanzim edildi ise bir örneğinin tarafımızla paylaşılması talep edilmektedir.

6- Hak ihlallerinde mağdur kişilerin başvurabileceği bir bildirim mekanizması olarak Ba-
kanlığınız bünyesinde “Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hat-
tı” hizmet vermektedir. Şiddete maruz kalan, risk altında bulunan tüm bireylerin yardım 
almalarını kolaylaştırmak için kurulmuş olan bu yardım hattının çok geniş bir kesime 
yönelik olması nedeniyle yetersiz olduğu açıktır.

Çocukların uğradıkları hak ihlallerini, her türlü ihmal, istismarı ve şiddeti bildirebilmek 
için kolaylıkla erişebilecekleri ve yalnızca çocuklara özgü, gerektiğinde hiç konuşmadan 
numarayı çevirerek yardım alabilecekleri, alanında uzman kişilerin yer aldığı bir destek 
hattının ve uygulamasının ivedilikle geliştirilmesi gerekmektedir.  Özellikle pandemi 
döneminde alanda bu ihtiyaç belirgin hale gelmiştir. Bu hattın oluşturulması ve bilinir 
kılınması artan hak ihlalleri ve çocuğa yönelik şiddetin yaygınlaşması karşısında gitgide 
önem kazanmaktadır. 

Bu çerçevede;

6.1-Bakanlığınızın çocuklara özgü bir hat oluşturulması konusunda bir projesi olup ol-
madığı,
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6.2-Mevcut hat olan Alo 183’e 2020-2021 yılları içerisinde çocuklar için yapılan başvuru-
ların sayısı, hangi konularda, kim tarafından yapıldığı ( mahalle sakini, aile bireyi, rehber 
öğretmen, üçüncü kişiler vb ) ve başvurulardan kaçının soruşturma aşamasına geçtiği,

6.3-Bu başvurular üzerine hakkında sosyal inceleme raporu hazırlanan ve Çocuk Koruma 
Kanundaki tedbirlerin uygulandığı çocuk sayısı,

6.4-Bu hattın hangi dillerde hizmet verdiği,

6.5-Engelli bireylere ulaşma kolaylığı sağlanıp sağlanmadığı,

6.6-Farklı dillerde ve işaret dilinde çevirmen desteği verilip verilmediği hususlarında, 

Ulusal mevzuatımız, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve 4982 Sayılı Bilgi Edin-
me Hakkı Kanunun amacında da belirtildiği üzere demokratik, şeffaf yönetimin gereği 
eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkeleri uyarınca tarafımıza yasal süresi içerisinde yanıt veril-
mesini bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

	2020 ve 2021 yıllarında çocukların maruz kaldığı cinsel dokunulmazlığa ilişkin 
suç verileri analiz edildi.

 Nüfusumuzun yaklaşık üçte birini oluşturan çocukların adalete erişimleri ve 
hak arama özgürlüklerine ilişkin yaşanan sorunlar pandemi dönemiyle birlikte artarak 
sürmüştür.

 Yetkili ve sorumlu bakanlık ve ilgili kuruluşlar tarafından açıklanması gereken, 
çocukların maruz kaldıkları cinsel istismarın niteliği, şehirlere göre dağılımı, istismar-
cının çocuğa yakınlık derecesi, yaş, çocuğun cinsiyet kimliği ve benzeri konularda ülke 
genelini kapsayan verilere ve istatistiklere ne yazık ki ulaşamamaktayız.

 Çocukları risklerden korumaya, haklarının ihlal edilmesini engellemeye, hakları 
çiğnenmiş olanları desteklemeye yönelik çalışmalar, sosyal hizmetler, güvenlik, yargı, 
eğitim, sağlık ve çocukla temas eden diğer bütün alanları kapsayan çocuk odaklı, hak 
temelli, disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşımla ve kurumlar arasında koordinasyon 
sağlanarak yapılmalı ve denetlenmelidir. Bunu sağlamak devletin görevidir ve istatistiki 
veriler bu koordinasyon çalışması için kuşkusuz yol gösterici olacaktır.

 Küresel biyolojik bir afet olan COVİD-19 pandemisi süresince okullarını en uzun 
süre kapalı tutan ülkelerden biri Türkiye olmuştur. Okulların kapatılması çocuklara 
yönelik ihmal ve istismar risklerini arttırmış, ihbar edilme oranlarını düşürmüş, 
çocukların eğitimden kopuşlarını hızlandırmıştır. Yoksulluk nedeniyle çocuklar çalışmaya 
yönlendirilmiş, kız çocuklarında da erken evlendirilme risklerini artmıştır.

 İzmir Barosu’nun zorunlu vekillik kapsamında 2020/2021 yıllarını kapsayan cinsel 
suç mağduru çocuklar için yaptığı görevlendirmelerin suç tiplerine göre belirlenen 
sayısal verileri de çocukların mağduru olduğu cinsel dokunulmazlıklara yönelik suçların 
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artışı karşısında öncelikle koruyucu önleyici mekanizmalara işlerlik kazandırmanın ve 
cezasızlık politikasına son verilmesinin ivedilikle ele alınması gerektiğini göstermektedir.

 Aşağıda iki ayrı grafikte yer alan Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu, Cinsel Taciz Suçu 
ve Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçlarının, İzmir Barosu’nun zorunlu vekillik kapsamında 
yaptığı avukat görevlendirmelerine ilişkin ayrı ayrı sunulan veriler ve karşılaştırmalar 
mağdur çocuk sayısındaki artış karşısında vakit yitirmeksizin acil eylem planı geliştiril-
mesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

 2020 yılının Haziran ayında, kademeli normalleşmeye geçişin etkileri istatistik-
lerde net olarak görülmektedir. Örneğin, çocuğun cinsel istismarı suçu pandeminin ilan 
edildiği Mart 2020’de 58 iken en uzun süreli kapanmanın yaşandığı Nisan 2020’de 24’e 
düşmüş, Mayıs 2020’de 64 olmuş, Haziran 2020’de 90 olguya ulaşmıştır. Diğer suç tiple-
rinde de paralel artışlar gözlemlenmektedir.

 2020 yılında çocukları cinsel istismarı suçu için İzmir Barosu tarafından yapılan 
toplam görevlendirme 1078 iken 17 Kasım 2021 itibariyle yılın bitmesine 44 gün kala bu 
suç için yapılan görevlendirme sayısı 1470’e ulaşmıştır. Bu artış karşısında yitirilecek bir 
gün dahi kalmadığı açıktır. Cinsel taciz, reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarında meydana 
gelen artışlar da grafikte görülebilmektedir.

01.01.2020 - 31.12.2020 :
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01.01.2021- 17.11.2021: 

 

Tarafı olduğumuz BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, Lanzarote Sözleşmesi, Anayasa ve 
Çocuk Koruma Kanunundaki hükümlerin uygulanması kapsamında;

	Çocuğa Yönelik Şiddet için 7/24 ulaşılabilecek aktif ve derhal yanıt veren bir ihbar 
ve destek hattı oluşturulmalı ve bu hatlar çocuklar tarafından bilinir kılınmalıdır.

	Mağdurların kolay ve hızlı bir şekilde adalete erişimleri için önlemler alınmalı, 
profesyonel, çocuğun üstün yararını temel alan, çocuk dostu ve güçlendirilmiş hu-
kuki yardım almaları sağlanmalıdır.

	Kadın ve çocuklara yönelik olarak artan ev içi şiddete ve cinsiyete dayalı şiddete 
ilişkin gerek medya, basın, yayın araçlarıyla gerekse de uzaktan eğitim programı 
kullanılarak farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları arttırılmalıdır.

	Çocukların çevrimiçi risklere, dijital zorbalığa, siber suçlara, siber takip, siber 
taciz, siber sömürü ve çevrimiçi cinsel istismara maruz kalma riskini ortadan 
kaldıracak politikalar geliştirilmeli, çocuklara ve bakım verenlere dijital okur ya-
zarlık dersleri verilmelidir.

	Cinsiyete dayalı şiddet verileri ivedilikle toparlanmalı, kayıt altına alınmalı ve ka-
muoyu ile paylaşılarak görünürlüğü arttırılmalıdır

	Kamusal alanlar güvenilir ve çözüm geliştirici hale getirilmelidir.

	Cezasızlık politikasına derhal son verilmeli, yasalar gerektiği gibi uygulanmalıdır.

	Acil eylem planı kaçınılmazdır.

Basına ve kamuoyuna saygıyla sunulur. 
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III-BASIN AÇIKLAMALARI

	Dünya Kız Çocukları Günü Kız Çocukları İçin Kutlanacak Bir Gün Değil, Eşitsizlikle 
Mücadele Günüdür

 Kız çocuklarının korunması, desteklenmesi, güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği nedeniyle maruz bırakıldıkları ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi, kendilerini 
etkileyecek kararlara katılımlarının sağlanması ve haklarından etkin biçimde yararlan-
maları için Türkiye, Peru ve Kanada’nın ortaklaşa hazırladığı tasarının Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu’nda kabul edilmesiyle birlikte; bugün 2012 yılından beri Dünya Kız Çocuk-
ları Günü olarak anılmaktadır. Türk Ceza Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu’nda da be-
lirtildiği üzere “18 yaşını doldurmamış kişi, çocuktur.” kuralından yola çıkarak özellikle 
kız çocuklarının en sık yaşadığı hak ihlallerinden birinin zorla evlendirilmek olduğunu 
söyleyebiliriz. Zorla evlendirilmek, kız çocuğunun elinden sağlık, eğitim, oyun oynama 
gibi haklarını aldığı gibi; onu fiziksel, psikolojik ve cinsel istismara maruz bırakır. Yaşanı-
lan bu hak kayıplarını ileride ekonomik istismar takip eder. Ya çalışma hakkından yoksun 
bırakılıp bağımlı kılınır ya da kazandığı paraya el konulur. Maalesef kız çocuklarının ge-
leceklerini belirleme hakkının ellerinden alınması, günümüzde kadına karşı şiddetin en 
büyük sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

 Devletin temel insan hakları yüküm ışığında çocukların yaşama, gelişme, korunma 
ve katılım haklarının güvence altına alma yükümlülüğü bulunmaktadır. Kanunlar esne-
tilmeden uygulanmalı ve çocuk yaşta evlilik meşrulaştırılmamalıdır. TÜİK istatistiklerine 
göre 2020 yılında toplam evlenme sayısı 487.270, toplam evlenen kız çocuk sayısı 13.014 
olup kız çocuk evliliklerinin toplam evlenmeler içindeki oranları %2,7 iken, aynı yaş gru-
bunda olan oğlan çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki 
oranı ise %0,1’dir. Ayrıca 25 Şubat 2021 tarihinde TÜİK’te yayınlanan evlenme istatistik-
lerine göre, 2020 yılında 16-17 yaş grubundaki kız çocuklarının yaklaşık %88’i kendile-
rinden 4 ilâ 33 yaş büyük erkeklerle evlendirilmiştir. Bu istatistikler sadece resmi olan 
evliliklerle ilgili bilgi vermekte olup; nüfus idaresine bildirilmeyen çocuk yaşta evlilikler 
TÜİK kayıtlarına geçmemektedir. Bu da çocuk yaşta evlilik rakamlarının aslında çok daha 
yüksek olduğu gerçeğini göstermektedir.

 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kız çocukları için kutlanacak bir gün değil, eşit-
sizlikle mücadele günüdür. Bu nedenle sürekli ve kararlı bir politika ile kız çocuklarına 
yönelik ayrımcılık, ihmal ve istismarın ortadan kaldırılması için etkin mücadele yöntem-
leri oluşturulmalı, kız çocuklarının eğitim haklarını ve sosyal hayata aktif katılımlarını 
destekleyerek toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmalıdır. Toplumsal cinsiyete dayalı şid-
detle mücadeleye dair en önemli araçlardan biri olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme 
tartışmaları bir an önce geride bırakılarak, sözleşme etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Bu 
doğrultuda günlük hayatta kullanılan dilden ev içi emeğin paylaşımına, eğitime erişim-
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den çocukların hayatını etkileyen her türlü kalıp yargıya, dijital platformlardaki güven-
likten pandeminin kız çocukları üzerindeki özgü etkilerine kadar her alanda eşitsizlikle 
mücadele edilmelidir. 

 İzmir Barosu olarak bugün bir kez daha başta Afganistan’da Taliban’ın hedef aldığı 
kız çocukları olmak üzere, herkesi çocukların haklarını ihlal eden her türlü tutum, eylem, 
karar ve politikanın karşısında durmaya ve etkin müdahaleye çağırıyoruz. İzmir Barosu 
bu süreçte Çocuk Hakları Merkezi aracılığıyla yaptığı tüm faaliyetlerle çocuk haklarının 
korunmasına ve geliştirilmesine destek olmaya, halihazırda çocukların başvurabildiği 
danışmanlık mekanizmasıyla çocukların güçlendirilmesine katkı sunmaya, ihmal ve is-
tismarla mücadele etmeye devam edecektir. Saygılarımızla. 11.10.2021 

 Pandemide Çocuklar Adalete Erişemiyor

 İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü 
dolayısıyla, İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nde bir basın açıklaması düzenlendi.

 İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Deniz 
Yılmazer ile Çocuk Hakları Merkezi üyesi avukatların katıldığı açıklamayı Av. Bahar Batı-
kan okudu.

 

 Çocuğa Karşı İşlenen Suçlarda Artış Oldu

 

 İzmir Barosu’nca koordine edilen zorunlu müdafilik görevlendirmelerinde 
toplanan veriler ışığında, pandemi döneminde çocuğa karşı işlenen cinsel suçlarda dört 
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kat artış yaşandığının gözlendiği ifade edildi. Yapılan açıklamada, “Pandemi süreci sadece 
çocukların eğitim hakkını değil; aynı zamanda katılım hakkını, oyun hakkını, psiko-sosyal 
gelişimini olumsuz etkilemekte, ev içinde yaşanan şiddet ve suça maruz kalma ihtimalini 
arttırmakta, çocukların adalete erişimi noktasında büyük sıkıntılara yol açmaktadır.” de-
nildi. 

 Çocukları risklerden korumaya, haklarının ihlal edilmesini engellemeye, korunma 
hakları çiğnenmiş olanları desteklemeye yönelik çalışmaların; sosyal hizmetler, güvenlik, 
yargı, eğitim, sağlık ve diğer alanlardaki yetkili merciler tarafından çocuk odaklı,  hak 
temelli, disiplinlerarası ve bütüncül bir yaklaşımla ve kurumlar arasında koordinas-
yon sağlanarak yapılması gerektiği ifade edildi. Açıklamada devamla, “Özellikle pande-
mi sürecinde mekanizmaların güçlendirilmesi için daha gayretli çaba gösterilmelidir.” 
denildi.

 Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından benimsenen 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Türkiye tarafından 2 Eylül 1990 tarihinde imzalanmış ve 
27 Ocak 1995 tarihinde de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 Tarihte en çok devlet tarafından onaylanmış insan hakları antlaşması olan BM Ço-
cuk Haklarına Dair Sözleşme, 197 Devlet tarafından onaylanmış olup çocukların ekono-
mik, sosyal, kültürel, medeni ve siyasi tüm haklarının korunması ve desteklenmesine 
yönelik mekanizmaları devreye sokan bir hukuki belgedir.

 Sözleşme, çocukların sosyal aktörler ve aktif hak sahipleri olarak açık bir şekilde 
tanındığı ilk uluslararası belgedir.

 20 Kasım, 1989 yılından bu yana BM tarafından, dünya genelinde çocukların karşı 
karşıya kaldıkları hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla Dünya Çocuk Hakları Günü ola-
rak kutlanmaktadır. Her yıl olduğu gibi bu sene de BM, Dünya Çocuk Hakları Günü için bir 
tema belirlemiş ve bu seneki tema “Pandemide Çocuk Olmak” olarak açıklanmıştır.

 Sözleşmenin imzalanmasından bu yana Çocuk Koruma Kanunu’nun uygulanması 
noktasında çocukların adalet sistemiyle temas ettikleri çeşitli durumlarda maruz kaldık-
ları hak ihlallerine ve hukuka aykırı uygulamalara ilişkin sorunlar halen devam etmekte 
olup pandemi sürecinde de artış göstermiştir.

 İzmir Barosu’nca koordine edilen zorunlu müdafilik görevlendirmelerinde toplanan 
veriler göz önünde bulundurulduğunda, pandemi döneminde, çocuğa karşı işlenen cinsel 
suçlarda dört kat artış yaşandığı gözlemlenmektedir. Pandemi süreci sadece çocukların 
eğitim hakkını değil, aynı zamanda katılım hakkını, oyun hakkını, psiko-sosyal gelişimini 
olumsuz etkilemekte, ev içinde yaşanan şiddet ve suça maruz kalma ihtimalini arttırmak-
ta, çocukların adalete erişimi noktasında büyük sıkıntılara yol açmaktadır. Tarih boyunca 
her felaketten önce ve en fazla etkilenen çocuklardır. Bunu hiçbir zaman unutmamalı ve 
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atılacak her adım ve verilecek her kararda çocuğun üstün yararını göz önünde bulundur-
malıyız.

 Çocukları risklerden korumaya, haklarının ihlal edilmesini engellemeye, korunma 
hakları çiğnenmiş olanları desteklemeye yönelik çalışmalar; sosyal hizmetler, güvenlik, 
yargı, eğitim, sağlık ve diğer alanlardaki yetkili merciler tarafından çocuk odaklı,  hak 
temelli, disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşımla ve kurumlar arasında koordinasyon 
sağlanarak yapılmalı, denetlenmeli ve özelllikle pandemi sürecinde mekanizmaların 
güçlendirilmesi için daha gayretli çaba gösterilmelidir.

 İzmir Barosu ve İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak;  önleyici ve koruyucu 
yaklaşıma sahip, etkili, hak temelli, çocukların da katılımının sağlandığı, bir çocuk 
koruma sistemi ve sistemin etkisini izleyecek izleme mekanizmalarının güçlendirilmesi 
gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz.  Bugüne değin olduğu gibi bundan sonra da 
çocukların uğradıkları cinsel, duygusal, fiziksel ve ekonomik her türlü istismar ve hak 
ihlalleriyle mücadele etmeye ve bu konularda açılmış ve açılacak davaların takipçisi 
olmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

	Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı… Bayramımız Hepimize Kut-
lu Olsun.

KÜÇÜĞÜM, DAHA ÇOK KÜÇÜĞÜM… 

“ İnsanın anavatanı çocukluğudur.”

                                       Epictetus
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 Çocukluk çağlar boyunca çeşitli şekillerde algılanmış, çocuklar zaman içinde 
kültürden kültüre farklılık gösteren uygulamalarla karşı karşıya kalmıştır. İnsanın 
değerli olduğunu kabul eden düşünce çocuk hakları kavramının da gelişmesini sağlamış, 
uluslararası düzeyde hukuk kurallarına dönüştürmüştür.

 Türkiye, 1989 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, oy birliği ile kabul 
edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi 1995 yılı başında onaylamış-
tır. 

 18 yaşından küçük olan herkesin çocuk olduğunu kabul eden bu Sözleşme’ye Taraf 
Devletler; ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal 
köken, mülkiyet, engellilik, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksi-
zin, her çocuğun yaşama ve gelişme hakkına sahip olduğunu, onların yüksek ve öncelikli 
yararının üstün tutulacağını, kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade 
etme hakkı bulunduğunu kabul etmişlerdir.

 Anayasa’mızda ve Çocuk Koruma Kanunu’muzda da güvence altına alınan bütün bu 
haklar ne yazık ki açıkça ihlal edilmektedir.

 Çocukların çevre hakları doğrudan yaşama ve gelişme haklarıyla ilişkilidir. Kısa 
dönemli ekonomik çıkarlar ve rant politikalarıyla şekillenen uygulamalarla etkilerini so-
mut olarak hissettiğimiz kimyasal kirlilik, iklim krizi gibi temel çevre sorunlarının ekolo-
jik ve toplumsal sonuçları bütün çocuklar, hatta henüz doğmamış olanlar için büyük bir 
tehdit oluşturmaktadır.

 Dünya Sağlık Örgütü’nün ( WHO ) 2017 tarihli, “Geleceğimi Kirletme” isimli rapo-
runa göre 2012’deki çocuk ölümlerinin % 26’sının ve 5 yaş altı çocukların hastalık yükü-
nün % 25’inin   nedeni  hava kirliliği, yetersiz  hijyen ve kimyasallardır. Bu etkiler her yıl 5 
yaşın altındaki 1,5 milyon çocuğun ölümüne sebep olmaktadır. 

 İzmir’in Çernobil’i olarak bilinen Gaziemir’deki eski kurşun ve döküm fabrikasında 
rastgele etrafa atılmış radyoaktif çubuklar ve toprakta çok miktarda kurşun atığı tespit 
edilmesine rağmen, 15 yıldır güvenlik önlemi alınmamış, atıklar kaldırılmamış, yerleşim 
alanı ve okul başka bir yere taşınmamıştır.

 

Çocuklar oynuyordu 

Kurşun Tepe’de

Kanatları uçurtma

Rüzgardan havalı

Toprak kendinden ağır

“Kendiliğinden”  tasalı…
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 İzmir Barosu olarak eğitim konusunda da durumun iç acıtıcı olduğu görmekteyiz.

 Covid 19 salgını özellikle kırılgan gruplarda okulu terk etme oranında bir artışa 
sebep olmuştur. Eğitim özelleştirilip fırsat eşitliği ortadan kaldırılmış, ekonomik gücü 
yeterli olmayan çocuklar imam hatiplere mahkum edilmişlerdir.

 Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı ile çeşitli dini dernek ve va-
kıflarla “işbirliği” protokolleri yaparak uygulamaya geçirmesi, okulları eğitim kurumları 
olmaktan çıkararak, çocukların eşit, laik ve bilimsel eğitimden yararlanmalarını engelle-
miştir.

 Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürlüğü’nce okuldaki kız ve erkek öğ-
rencilerin oturma düzeni ile ilgili,  karma eğitime ve cinsiyet eşitliğine aykırı olarak  ya-
pılmış olan müdahale ne yazık ki ilk değildir.

 Milli Eğitim Bakanlığı Başkanlığı’nda, 1-3 Aralık 2021’de toplanan 20. Milli Eğitim 
Şura’sında, okul öncesi öğretimde din eğitimi önerisi kabul edilmiştir. Yine Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na bağlı Müftülük kuran kurslarıyla 4-6 yaş çocuklara din dersleri verilmek-
tedir.  Alınan karar ve uygulamalar erken yaşta din eğitiminin çocuklarda korku, kaygı ve 
güvensizlik gibi olumsuz etkiler yaratabileceğini öngören pedagojik kurallara ve çocuğun 
üstün yararı ilkesi ile katılım hakkına aykırıdır.

 

 “Küçüğüm, daha çok küçüğüm”

  Bu yüzden bütün korkularım”

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı…

“Erken kalkın Çocuklar.”

 İzmir Barosu olarak korkmadan büyüyüp serpileceğiniz, kendinizi 
gerçekleştireceğiniz, küçücük ellerinizle sadece, “mutluğun resmini” çizeceğiniz bir 
dünya için, var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz.

 Bayramınız hepimize kutlu olsun.
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İNSAN HAKLARI HUKUKU 
VE HUKUK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

 Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Av.Ayşe Kaymak.

 Merkez Sorumlu Avukatı: Av.Devrim Cengiz Aygün.

 Yürütme Kurulu Üyeleri: Av.Ali Aydın, Av.Aysun Akşehirlioğlu, Av.Dilara Rodos, 
Av.Fatma Büşra Kaftan, Av.Gizem Metindağ, Stj.Av.Mehmet Özen, Av.Muzaffer Çetin-
kaya, Av.Serhat Işık, Stj.Av.Sufi Yüksel, Av.Zeynep Tuğyıldız, Av.Mehmet Ufuk Göncü, 
Av.Emre Akdoğan, Av.Eda Bekar Falay.

 İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, 1994 yılında 
Uluslararası İlişkiler Ve Ulusal Üstü Hukuk Komisyonu olarak çalışmalarına başlamış, 
1995 yılı Kasım ayında İzmir Barosu Yönetim Kurulu kararı ile merkez yapılanmasına ka-
vuşmuştur.

 Kuruluş yönergesinde merkezin amaçları:

1) İnsan hakları alanında ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde, insan haklarının 
tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açısından mesleki, kuramsal ve 
uygulamaya yönelik disiplinler arası bir yaklaşımla araştırma ve çalışma yapmak,

2) Avukatlık mesleğinin gelişimi, etkinlik alanının artırılması, meslek pratiğinin bilimsel 
donanımla yerine getirilmesi için mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik araştırma ve 
çalışma yapmak,

3) Ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler ile tanımlanmış bulunan insan haklarının 
teminat altına alınması ve kullanımının güçlendirilmesi için çalışmalar yapmak, bu amaç-
lar doğrultusunda çalışan diğer barolar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, eğitim 
ve öğretim kurumları, meslek odaları, sendikalar ve diğer resmi, özel veya uluslararası 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak toplumsal farkındalığın oluşturulmasına ve artı-
rılmasına katkıda bulunmak,

4) İnsan hakları ihlallerinde ihlalin tespiti, giderilmesi ve önlenmesine yönelik ulusal ve 
ulusalüstü hukuk çerçevesinde akademik ve uygulamaya yönelik tespit, raporlama, araş-
tırma, eğitim, panel, seminer, sempozyum ve benzeri çalışmalar yapmak; arşiv, kütüpha-
ne ve diğer tesisler ile altyapıyı kurmak, yayın faaliyetlerinde bulunmak,

5) Avukatların, stajyer avukatların ve hukukçuların insan hakları alanında yetkinliğinin 
artırılmasını sağlamak amacıyla meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek,

6) Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü iç eğitim, etkinlik, atölye çalışması ve benzeri 
çalışmalarda bulunmaktır. Olarak tespit edilmiştir.
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 Merkezin Görevleri ise: 

1) İnsan hakları ihlallerinin soruşturma ve kovuşturmasında yargı mekanizmalarının 
ulusal ve uluslararası mevzuat ile sözleşmelere aykırı uygulamalarının saptanması ve 
bunların hukuksal takibi,

2) İnsan haklarına aykırı işlem ve eylemler ile ihlale yol açması olası düzenleme ve 
faaliyetlerin saptanması için veri takibi, anket ve görüşmeler yapılması,

3) İnsan hakları ihlallerinin saptanması ve hukuksal takibi için başvuruların alınması,

4) İnsan hakları ihlallerinin ve çözüm önerilerinin her yıl en az bir defa raporlanması ve 
kamuoyuna açıklanması, 

5) İnsan haklarının kullanımının güçlendirilmesi için İzmir Barosu bünyesinde bulunan 
Merkez ve Komisyonlarla eşgüdümlü çalışılması,

6) İnsan hakları ihlallerine karşı müdahalelerin Avukatlık Meslek Kurallarına ve Meslek 
Etiğine uygun olarak etkin ve pratik bir şekilde yapılabilmesi için çalışmalar yapılması ve 
Baronun Merkez, Kurul ve Komisyonlarına önerilerde bulunulması,

7) İnsan hakları hukuku alanında yargı süjeleri, kolluk ve diğer idari ve adli görevlilerin 
eğitiminde İzmir Barosu’nun etkin katılımının sağlanmasına yönelik faaliyetlerde 
bulunulması,

8) Merkezin amacı ile ilgili görülen her türlü iç eğitim, etkinlik, atölye çalışması ve diğer 
çalışmaların yapılması. Olarak belirlenmiştir.

 

I-PANEL, KONFERANS VE SEMİNER ÇALIŞMALARI

	Sosyal Medya Yasa Düzenlemeleri ve İfade Özgürlüğü” Canlı Yayında Değerlen-
dirildi
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 İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Ayşe Kaymak’ın moderatörlüğünde ger-
çekleşen canlı yayına, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz 
ile Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’ndan Doç. Dr. Tezcan Durna katıldılar.

 Canlı yayın açılışında, İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, daha özgür bir ülke 
düşünü hiçbir zaman kenarda bırakmadıklarını ifade ederek “bütün  yasaklara karşı mü-
cadele etmeyi sürdürüyoruz” dedi.

 Av. Ayşe Kaymak ise ülkemizde sansür ve oto sansür sonucunu doğuran yasal dü-
zenlemeler, uygulamalar, soruşturmalar ve gözaltıların ifade özgürlüğünü kullanılamaz 
hale getirdiğini ifade ederek “Türkiye, ifade özgürlüğü konusunda ne yazık ki dünyanın 
en geri ülkeleri noktasına gelmiş durumda. Biz biliyoruz ki ifade özgürlüğünün olmadığı 
yerde, diğer bütün haklar da büyük tehdit altında” dedi.

 Oturumun ilk konuşmasını yapan Prof. Dr. Yaman Akdeniz, başlangıçta çocuk-
ları zararlı içerikten korumak için çıkarılan 5651 sayılı Kanun’un kapsamının sürek-
li genişletildiğini ifade ederek ”geçtiğimiz yıl pandemi dönemi fırsat görülerek tekrar 
bir düzenlemeye gidildi. Özellikle erişim engelleme kararının yanına bir de içeriklerin 
yayından çıkartılması yaptırımı eklendi. Bu aslında sansürün uygulamada başlamasına 
işaret ediyor. Artık sadece içeriklere erişim engellenmiyor, bazı içerik ve haberler 
tamamen arşivlerden ve haberlerden çıkartılıyor” dedi. Prof. Dr. Yaman Akdeniz, sosyal 
medya yasa düzenlemesi Meclis’e geldiği zaman, muhalefet partileri ve baroların bu 
konuda sessiz kalmamaları gerektiğini ifade etti.

 Doç. Dr. Tezcan Durna ise sosyal medya yasa tasarısının niyeti açık edilirken, de-
zenformasyon terörü kavramının kullanıldığını ifade ederek “bu, kavramın neye hizmet 
edeceği konusunda bize çok ipucu veriyor aslında. İktidarı sürdürmek için böyle bir kav-
rama yaslanılıyor. Hem dezenformasyon kavramını daha çok baskılama ve iktidarını de-
vam ettirme açısından, hem de dezenformasyonu bizatihi kendisi yaparak yapıyor bunu. 
İktidarını sürdürmeye çalışıyor” dedi.

	Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Atölye Çalışmaları
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 Av.Serkan Cengiz moderatörlüğünde Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru ko-
nulu atölye çalışmaları pandemi sonrası yeniden yüz yüze yapılmaya başladı. İlki 1 Ekim 
2021 tarihinde gerçekleştirilen çalışma, meslektaşlarımızın yoğun ilgisi nedeniyle belli 
periyodlarla tekrarlandı.

	İşkencenin Önlenmesi (İstanbul Protokolü) Eğitimleri

 

 İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi'nin İşkenceyi Önleme Grubu tarafından 
hazırlanan «İşkencenin Önlenmesi (İstanbul Protokolü) eğitimleri periyodik bir şekilde 
tekrarlandı.
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 İzmir Barosu İşkenceyi Önleme Grubu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Türk Tabiple-
ri Birliği işbirliği ile düzenlenen eğitimde merkez sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av. Ayşe 
Kaymak; 2000’li yıllardan itibaren İzmir ve Türkiye nezdinde öncü rol üstlenen İşkenceyi 
Önleme Grubu'nun tarihinden bahsettikten sonra İzmir Barosu'na yapılan başvuruların 
takibi için eğitim çalışmalarına katılarak sertifika almış meslektaşlarımızın katılımı ile 
oluşturulacak Adli Yardım listesi, çalışma ilkeleri ve yönergesi hakkında bilgilendirmede 
bulunmuştur. “İşkencenin Önlenmesi ve Soruşturulması”, “İstanbul Protokolü ve İç Hu-
kuk Mekanizmalarının Karşılaştırması” ve “Mağdurla Görüşme” konularının katılımcı 
meslektaşlarımızla birlikte tartışıldığı eğitim çalışması, sık aralıklarla devam edecek 
olup mümkün olduğunca daha fazla meslektaşımızın katılımı hedeflenmektedir.

	AİHM Şorli v. Türkiye Kararı Işığında Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Canlı Ya-
yında Değerlendirildi

 Moderasyonu İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ayşe Kaymak tarafından ya-
pılan söyleşide “AİHM Şorli v. Türkiye Kararı Işığında Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu” 
değerlendirildi.

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 19 Ekim 2021 tarihinde açıkladığı kararında 
“Başvurucunun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle tutuklanmasını, 
ceza almasını ve hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesini 
Sözleşme’nin 10. maddesinde düzenlenen ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu ve ihlalin 
giderilmesinin ancak TCK 299. madde metninin değiştirilmesi ile mümkün olduğu” kararı 
üzerine yapılan canlı yayına, kararın çevirmenlerinden olan İstanbul Barosu üyesi Av. Be-
nan Molu katıldı. Molu sunumunda öncelikle Mahkeme’nin devlet başkanlarına hakaretle 
ilgili yerleşik içtihadını, daha sonra kararı ve son olarak da kararın uygulanmasını denet-
leyecek olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden ve bundan sonra neler yapılması 
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gerektiğinden bahsetti.

	İnsan Hakları Haftası Etkinlikleri:  
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	‘Kent Hakkını Yeniden Düşünmek’ paneli düzenlendi

 İnsan Hakları Haftası Programı kapsamında düzenlenen etkinliklere 11 Aralık 
Cumartesi günü “Kent Hakkını Yeniden Düşünmek” konulu panel ile devam edildi. 
Kolaylaştırıcılığını Av. Gizem Metindağ’ın yaptığı panelde, ilk konuşmacı Prof. Dr. Hati-
ce Kurtuluş; insan hakları kavramını kent hakkına doğru genişletmek ve insan hakların-
da görünmez olan mekan boyutunu, içindeki tüm unsurlarla birlikte yeniden kurmaktan 
bahsetti. Kurtuluş, “kent hakkının insan hakları altında yeni nesil bir hak kategorisi değil, 
tam tersine daha kapsayıcı ve geniş bir hak ve adalet arayışının ipuçlarını barındıran bir 
hak kavramı olması gerektiğini, kavramın felsefi özünün bunu içerdiğini”söylerek “Canlı 
ve cansız, ‘sessizin payı’ çerçevesinde bir hak kavramını düşünebilir miyiz?” diye sordu 
ve avukatları, hukukçuları, sosyal bilimcileri, mimar, plancı ve yerel yöneticileri bu soru 
üzerine düşünmeye davet etti.

 Panelin ikinci konuşmacısı Doç. Dr. Ayten Alkan, Lefebvre’nin Şehir Hakkı isim-
li kitabının öncülük ettiği “şehir hakkı” kavramını mekansal-ekolojik bir yaşam alanın-
da yaşayan herkesi, insan olmayanları da kapsayacak biçimde yeniden formüle etmenin 
mümkün olduğu bir pencereden bakmaya davet etti. Alkan konuşmasını Nisan 2021’de, 
İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Mülkiyeliler Birliği İzmir Hayvan Hakları Grubu 
ve İKHM’nin, Kültürpark’taki ‘Emekçi Atlar Heykeli’ önünde yapmış oldukları basın açık-
lamasından bir alıntıyla bitirdi.

 Panelin son konuşmacısı Av. Evren Çıldır ise konuşmasında İzmir Kent Hakkı Mer-
kezi toplumsal hukuk çalışmalarından örnekleyerek yerel yönetimlerin kent hakkının 
gerçekleştirilmesindeki rolü ile adalete erişim ve toplumun iyiliği ya da kamu yararı için 
“Pro Bono” kavramlarından bahsederek gerek adli yardım ve gerekse de zorunlu mü-
dafilik kapsamında olsun, bu hakların daha da genişleştilmesi, bunun için de Baro’nun 
itekleyici güç olması gerektiğini düşündüğünü söyledi. 
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	“Sığınma Hakkı Kapsamında Geçici Koruma Statüsü” paneli yapıldı

 Kolaylaştırıcılığını Av. Eda Bekçi’nin yaptığı panelde Suriye Savaşı’nın 10. yılını 
doldurduğu günümüzde halen “Geçici Koruma Statüsü”yle Türkiye›de bulunan Suriyeli 
mültecilerin, hukuki statüleri ve geçicilik halinden kaynaklanan Özel Hukuk ve İltica 
Hukuku sorunları tartışıldı.

 Panelistlerden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Neva Öğünç Öztürk, Geçi-
ci Koruma Statüsü ile taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve dünyadaki 
benzer uygulamalar bağlamındaki hukuki durumu, kalıcı hukuki düzenlemelerin yapıl-
ması gerekliliği ve Geçici Koruma Yönetmeliği’nin usul ve yasaya aykırılıklarının yarata-
bileceği hak ihlallerini değerlendirdi.

 Panelistlerden Suriyeli Avukat Hanan Musalli Dağır, Suriye’deki kişisel hukuki de-
neyimlerini ve Türkiye’de yaşayan “Geçici Koruma” altındaki Suriyeli mültecilerin yaşa-
dıkları Özel Hukuk problemlerinin tespiti konusunda sunumunu paylaştı. Musalli Dağır, 
“geçiciliğin” özellikle uzun vadede Türkiye’de doğan ve büyüyen yeni nesil Suriyeliler açı-
sından vatansızlık ve belirsizlik yarattığını belirtti. Ayrıca evlilik, doğum, velayet, çocuk 
yaşta evlilik, ikinci eş olma hali, iş piyasasına erişim, sigortasızlık ve ücret adaletsizliği 
gibi pekçok sorun üzerinde durdu.

 Panelin son konuşmacısı İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu üyesi Av. Taner 
Kılıç; Suriyeli mültecilerin Yabancılar ve Uluslarası Koruma Kanunu bağlamında yaşa-
dıkları hukuki problemler konusunda bilgi ve deneyim paylaşımı yaptı. Özellikle, sınır dışı 
kararları ve buna bağlı idari gözetim kararları, bu kararların infazında yaşanan hak ihlal-
leri ve akabinde davaların kazanılması halinde dahi “Geçici Koruma Kimlikleri”nin iptali 
sorunu üzerinde durdu. Mevcut keyfi uygulamaların mültecileri illegaliteye ve yasa dışı 
yollarla iltica etmeye ittiğini vurguladı.
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	“Toplumsal Davalar ve Cezasızlık” insan hakları haftası etkinlikleri kapsamında 
değerlendirildi

 İzmir Barosu “İnsan Hakları Haftası Programı”, 11 Aralık Cumartesi günü 
“Toplumsal Davalar ve Cezasızlık” paneli ile devam etti.

 Kolaylaştırıcılığını İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ayşe Kaymak’ın yaptığı 
panelde ilk olarak Diyarbakır Barosu Başkanı olduğu sırada uğradığı saldırı sonucu haya-
tını kaybeden Av. Tahir Elçi’nin eşi, aynı zamanda Diyarbakır Barosu üyesi olan Av. Türkan 
Elçi söz aldı. Av. Türkan Elçi, “Ölümün kul eliyle olması ve suçluların korunması; insanı 
sistemden, devletten küstürecek en önemli nedenlerden biri. Ama halklar asla birbirine 
küsmemeli. Bilakis halklar arasındaki bağın daha da güçlenmesinden yanayım.” diyerek 
Tahir Elçi’siz geçen altı yılda İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel’e, gerek anmalarda 
gerek yargılama sürecinde kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkürlerini iletti. Tahir 
Elçi’nin cezasızlığa karşı verdiği mücadelesinin tanığı olduğunu ama yaşanılan acılar kar-
şısında duygudaşlığın daha önemli olduğunu söyleyerek “cezasızlık” ile ilgili duygularını, 
kendisinde neler hissettirdiğini anlatmaya geldiğini belirtti.

 Cezasızlığın, kendileri gibi düşünmeyenleri, konuşmayanları, kendilerine benze-
meyenleri öldürme hakkına sahip olanların ve iktidarların erklerinin muhkemleşmesi 
için çalışan suçluların  toz ve giz bulutunun altında saklanıp  yargılanmadığı bir hukuk 
sisteminin ayıbı olduğunu ifade eden Elçi, “Cezasızlık, vatandaşın devlet mefhumuna olan 
inancının koptuğu halkadır.” dedi.

 Panelin ikinci konuşmacısı Av. Funda Ekin konuşmasında kadın cinayetleri ve ka-
dınlara yönelik suçların toplumsal yönünün olduğunu ve cezasızlıkla çok ilgili olduğunu 
ifade ederek “Türkiye’de kadınlara karşı işlenen suçlar, sürekli ve sistematik bir şekilde 
işleniyor. Cezasızlık CEDAW’ın raporlarında, İstanbul Sözleşmesi’nin denetleme kurulu 
olan Gravio’nun raporlarında ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereği AİHM’de Türkiye 
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ile ilgili yapılan yargılamaların sonucunda Türkiye aleyhine verilen kararların hepsinde 
bir sorun olarak tespit edilen bir başlık.” dedi.             

 İzmir Barosu Üyesi Av. Sinan Sürücü ise yaşanılan karanlığın asıl sorumlusunun 
da tüm bu cezasızlık kültürünün temel dayanağı olan; ancak, kendilerinde en ufak bir 
sorumluluk görmeyen savcı ve hakimler olduğunu ifade ederek “Tarihçiler, insan öldür-
me suçu açısından konunun net olduğunu ve tüm toplumlarda her zaman suç olarak ka-
bul edildiğini, yasalarda bulunduğunu, hoş görülecek veya görmezden gelinecek şekilde 
basit olmadığını belirtmektedirler. Oysa biz insan öldürmenin dahi cezasızlık kapsamında 
bırakıldığına yakından şahit olmaktayız. Öyle ki, bu ülkede Cumartesi Anneleri gerçe-
ği var. Bu kadar büyük bir acının normalleştirilmesinin kısa ismidir cezasızlık kültürü.” 
dedi.

	“Hakikat Hakkı Bağlamında Cezasızlık” paneli düzenlendi

 İzmir Barosu tarafından İnsan Hakları Haftası etkinlikleri kapsamında Prof.Dr. 
Nilgün Toker, Batman Barosu Başkanı Av. Erkan Şenses, gazeteci Murat Çelikkan’ın ka-
tılımıyla “Hakikat Hakkı Bağlamında Cezasızlık” paneli düzenlendi.

 Moderatörlüğünü Av. Aysun Akşehirlioğlu’nun yaptığı panelde, Prof.Dr. Nilgün To-
ker cezasızlığın bir adaletsiz bırakma hali olduğunu ifade ettiği konuşmasında “Esasında 
adalet arayışının engellenmesidir cezasızlık. Cezasızlığın genelde devletin hukuk dışına 
çıkan eylemleriyle ilgili olduğunu düşünüyoruz. Ama örneğin çocuğa ya da kadına yönelik 
suçlarda da cezasızlık söz konusu. Şimdi bu devletin eylemi değil fiilen; ama devletin ko-
ruması olmaksızın gerçekleşmeyecek olan bir cezasızlığın var olduğunu biliyoruz.” dedi. 
Cezasızlığın toplumsal zihniyette de kökleştiğini ifade eden Toker, “Toplum içerisinde 
devletin koruması altında gerçekleşmiş bütün adaletsizlikler, aslında kökenlerini bir top-
lumsal zihniyetten alıyor ve galiba bence cezasızlık dediğimiz şeyin içinde tartışmamız 
gereken şey sadece bir yargı mekanizması değil; aynı zamanda bir cezasızlık kültürü ile 
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kavga etmemiz gerekiyor.” dedi.

 Cezasızlığın Osmanlı’dan bu yana var olan bir gelenek olduğunu ifade eden Bat-
man Barosu Başkanı Av. Erkan Şenses ise bu cezasızlığın halen devam ettiğini, cezasızlık 
politikasının devlet eliyle meşrulaştırılmaya çalışıldığını somut dava örnekleriyle anlattı. 
Şerzan Kurt, Roboski Katliamı ve Tahir Elçi davalarında da faillerin cezasız bırakılmaya 
çalışıldığını belirtti.

 Hafıza Merkezi’nden gazeteci Murat Çelikkan ise Türkiye’de kamu görevlilerinin 
yargılanmasının önündeki en büyük engelin Memurin Muhakemat Kanunu olduğunu ifade 
ederek dünyanın farklı ülkelerinde yükselen otoriterleşme eğilimlerinin ortak özelliğinin 
ilk hedeflerinin hakikat olduğunu dile getirdi. Dünyadaki hakikat komisyonlarından 
örnekler veren Çelikkan belgelemenin çok önemli bir gereklilik olduğunu ifade ederek 
“Umudu canlı tutmak bizim işimiz.” dedi.

	İzmir Barosu Hukuk Söyleşilerinin 14’üncü Oturumunda İnsan Hakları Haftası 
Nedeniyle “Cicero’nun İlk Müdafiliği: Pro Sexto Roscio Amerino” Konulu Tebliğ 
Sunuldu

 Prof. Dr. Halide Gökçe Türkoğlu ile Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Kerem Bilgin’in konuş-
macı olarak katıldığı söyleşinin açılışında konuşan İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi 
Av. Ayşe Kaymak, “Hukuka aykırı uygulamaların olduğu, keyfiliğin hüküm sürdüğü bir dü-
zende, Cicero’nun genç bir müdafi olarak verdiği hukuk mücadelesinin aslında günümüz 
Türkiyesine de ne kadar benzediğini görüyoruz.” dedi.

 Prof. Dr. Halide Gökçe Türkoğlu ile Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Kerem Bilgin tarafından 
iki yıl boyunca yapılan araştırma sonucunda yazılan hakemli makaleye konu sunum, Ci-
cero’nun, baba katliyle itham edilen Amerialı Sextus Roscius’un savunmasını üstlenerek 
yirmi yedi yaşındayken ilk defa bir ceza davasında görev almasını (MÖ 80); müvekkilinin 
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beraat etmesini sağlaması sonucu büyük itibar ve şöhret kazanıp türlü dava için yetkin 
addedilir olmasını konu alıyor.

 Sunumda, Cicero’nun senatörlerden oluşan bir jüri ihtiva eden daimî bir mahkeme 
önünde görülen bu ilk kamu davasının, gayrıinsani bir idamla cezalandırılabilecek parri-
cidium suçuna ilişkin olmanın ötesinde siyasi açıdan da hassasiyet arz etmesi ile dava-
nın cumhuriyetin krizine ve Roma ceza yargılamasının gelişimine ışık tutması nedeniyle 
önem taşıdığı aktarıldı.

	İzmir Barosu İnsan Hakları Haftası Programı Kapsamında “Barınma Hakkı” Paneli 
Düzenlendi

 Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencisi Sibel Yaşar, 
Deustche Wohnen ve Benzerleri Kamulaştırılsın Hareketi sözcüsü Yağmur Ekim Çay’ın 
konuşmacı olarak katıldığı panelin kolaylaştırıcılığını İzmir Barosu üyesi, Av. Dilara Ro-
dos yaptı.

 Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu “Türkiye’de Konut Politikaları Ekseninde Barınma 
Hakkı” sunumunda; geçmişten günümüze konut politikaları ile kalkınma planlarına ve 
güncel pratikleriyle konut üretimi, rant ilişkileri, kentsel büyüme, kentsel dönüşüm ko-
nularına ve de bu alandaki mevzuata dair bilgiler verdi.

 Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencisi Sibel Yaşar, “Barınamıyoruz Hareketi”nin 
mücadelesi konusunda bilgilendirme yaptı. Türkiye’de başta üniversite öğrencilerinin 
yetersiz yurt kapasiteleri ve konut kiralarının çok yüksek olması nedeniyle yaşadığı 
sorunları, deneyimler çerçevesinde anlattı.

 Son olarak söz alan “Deustche Wohnen ve Benzerleri Kamulaştırılsın Hareketi” 
sözcüsü Yağmur Ekim Çay, Berlin’de Deustche Wohnen isimli şirketi ve buna benzer bü-
yük şirketlerin kiralama amacıyla elinde bulundurdukları yüz binlerce konutun kamulaş-
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tırılması yönünde yürüttükleri mücadeleye dair deneyimlerini paylaştı. Yağmur Ekim Çay, 
Berlin’de konutların büyük bir kısmının büyük şirketlerin elinde bulunduğu ve kiraların 
çok yüksek bedeller olduğunu, topladıkları 350 bin civarındaki imza ile Berlin Senato-
su tarafından bir referandum düzenlenmesini sağladıklarını ve yapılan referandumda da 
büyük bir katılımla sundukları kamulaştırma yasasına onay çıktığı bilgisini verdi. Bu sü-
reçte Berlin’in mahallelerinde oluşturulan kiracı dernekleri ve aktivizm gruplarının ça-
lışmalarını ve deneyimlerini paylaştı.

 II-İNSAN HAKLARI HAFTASI ETKİNLİKLERİ

	İzmirli Avukatlar Yurttaşlara İnsan Hakları Bildirgesi Dağıttılar

 İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, yönetim kurulu üyeleri Av. Şefika Yıldırım 
Sert, Av. Elçin Kılınçer Ot ve İzmir Barosu üyesi avukatlar, İnsan Hakları Evrensel Be-
yannamesi’nin ilanının 73. yılı dolayısıyla Karşıyaka Çarşı ve Kemeraltı’nda İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi dağıttılar. 

 Baskıya Karşı Umudu Büyütmek İstiyoruz

 Yurttaşlara haklarını hatırlatan ve onların yaşadıkları hak ihlallerinde başvu-
ru mekanizmalarının anlatıldığı etkinlikte konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan 
Yücel, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 73. yılında ülkemizde insan hakları-
nın hiçe sayıldığı, özgürlüklerin rafa kaldırıldığı bir dönemin yaşandığını ifade ederek 
“Daha dün sokak röportajı yapanlar gözaltına alınıp ev hapsine tabi tutuldular. Bu ifade 
özgürlüğünde geldiğimiz noktayı gösteriyor. Protesto haklarını kullanmak, kendilerini 
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ifade etmek için Ankara’ya giden öğrenciler sokaklarda sürükleniyorlar. Sürekli bir 
baskı, tahakküm ve yok sayma anlayışı mevcut.” dedi. Buna karşı umudu ve mücadeleyi 
büyütmek istediklerini ifade eden Av. Özkan Yücel “Belki de sokak röportajlarını yapan 
biz oluruz. Belki de öğrencilerle birlikte duruşmalara giren biz oluruz. Nerede ne zaman 
hakkı yenen bir insan varsa onların yanında olmayı kendimize bir borç biliyoruz. İzmir 
Barosu olarak mücadeleyi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. Vazgeçmeyeceğiz.” 
dedi.

	İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi İzmir Sokaklarında…

 

 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilişinin 73. yılı etkinlikleri kapsamında, 
İzmir Barosu tarafından “İnsan, Haklarıyla İnsandır” hatırlatması yapılarak hazırlanan ve 
Bildirge maddelerinin yer aldığı afişler İzmir’in farklı bölgelerinde panolarda yer aldı. 
Yine, İnsan Hakları Haftası için yurttaşların temel haklarına dikkat çekmek ve hatırlatmak 
için Baromuz tarafından hazırlanan Bildirge maddelerinin yer aldığı kısa animasyon filmi 
İzmir şehir içi vapurlarında ve iskele ekranlarında gösterilmeye devam ediyor.

	İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin Kuruluşunun 26. Yıl Dönümü Nedeniyle 
Sinevizyon Gösterimi ve Kokteyl Düzenlendi

Merkezler - İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi



İzmir Barosu Çalışma Raporu / 2021 - 2022

338

 İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin kuruluşunun 26. yıl dönümü nedeniyle si-
nevizyon gösterimi ve kokteyl düzenlendi. 17 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen kokteyle, 
İnsan Hakları Merkezi'nin kuruluşunda yer alan ve bugünlere gelmesinde büyük emekleri 
bulunan meslektaşlarımız başta olmak üzere pek çok meslektaşımız katıldı. Kokteylde 
konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, İnsan Hakları Merkezi'nde dün ve bugün 
emek veren, gönüllülük esası ve özveriyle çalışan meslektaşlarımıza destek ve katkıları 
için teşekkür etti. İnsan Hakları Merkezi tarafından hazırlanan ve İHM tarihinin anlatıldığı 
sinevizyon gösterisinin ardından etkinlik kokteyl ile devam etti.

	BM İnsan Hakları Mekanizmaları Evrensel Periyodik İzleme Atölye Çalışması

 İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi tarafından 26-27 Şubat 2022 tarihlerinde Feray 
Salman’ın moderatörlüğünde düzenlenen atölye çalışmasına İnsan Hakları Merkezi 
üyeleri başta olmak üzere çocuk hakları merkezi, kadın hakları merkezi, iş ve sosyal 
güvenlik komisyonu, LGBTİ+ komisyonu, çevre komisyonu ve göç iltica komisyonu üyeleri 
katılım sağlamıştır.

 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi çerçevesinde 2008 yılında faaliyete baş-
layan Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) tüm BM ülkelerinin insan hakları 
alanındaki durumlarının diğer devletler tarafından sivil toplum kuruluşlarının da katılı-
mıyla periyodik olarak gözden geçirmektedir. Devletler bir önceki periyotta verilen tav-
siyeleri ne derece yerine getirdiğine dair ulusal raporlar hazırlarken STK’ları ve meslek 
örgütleri de gölge rapor sunabilmektedir. Düzenlenen atölye çalışmasının ardından 
katılımcılar gölge rapor hazırlama konusunda çalışmalarına devam etmiştir.
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 III- İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURUL ÇALIŞMALARI

 Toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan hak-
larını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin 
kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve 
idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak 
üzere kurulan İzmir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu ile Aliağa, Bornova, Balçova, Güzel-
bahçe, Menderes, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Karabağlar, Konak, Menemen ve Urla İlçe 
İnsan Hakları kurullarına baro temsilcileri görevlendirilerek kurulların aktif çalışmasına 
yönelik girişimlerde bulunulmuştur. 

 Baro temsilcimizin aktif görev aldığı İzmir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulunun bir 
alt çalışma grubu olan İnsan Hakları İhlallerini Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme 
Komisyonu, ceza infaz kurumunda tutulan mahpusların talepleri üzerine yüz yüze görüş-
meler gerçekleştirip hukuka aykırılıklara çözüm bulmak amacıyla 25.03.2022 tarihinde 
İzmir T Tipi, 30.05.2022 tarihinde ise İzmir F Tipi Ceza İnfaz Kurumlarına ziyaretler ger-
çekleştirmiştir. Bu ziyaretler sonrasında hazırlanan rapora kurul temsilcimiz tespit ettiği 
hukuka aykırılıkları şerh düşmüştür. 

 IV-BASIN AÇIKLAMALARI

	Kriz, Pandemi ve OHAL Koşullarında İnsan Haklarında Israrlıyız

 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 73. yılında 10 Ekim Anıtı önünde bir araya 
gelen İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi, Özgürlük 
İçin Hukukçular Derneği İzmir Şubesi, İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi, Türkiye İnsan 
Hakları Vakfı İzmir Temsilciliği, Hak İnisiyatifi, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Halkların 
Köprüsü Derneği ve İmece Dostluk ve Dayanışma Derneği temsilcileri, üyeleri ve insan 
hakları savunucuları bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.
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  «Kriz, Pandemi ve OHAL Koşullarında İnsan Haklarında Israrlıyız” pankartının 
açıldığı ortak açıklamayı İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezinden sorumlu yönetim kuru-
lu üyesi Av. Ayşe Kaymak okudu. 

 Yapılan açıklama şu şekilde:

Basına ve Kamuoyuna

 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilişinin 73. yılındayız. Covid-19 
salgınının yol açtığı siyasal, sosyal, ekonomik, etik vb. boyutları olan küresel krizin 
etkileri hala devam ediyor. Bu koşullarda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde belirtildiği 
gibi barış, adalet, eşitlik, özgürlük ve insan onurunun korunmasını ve bunları güvence 
altına alacak demokrasi mücadelesinin verilmesini savunmaya devam ediyoruz. Çünkü 
insanlığın varoluşunu tehdit eden bu küresel krizden çıkışın tek yolu söz konusu değerlere 
sahip çıkmaktır. 

 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 10 Aralık 1948 günü Birlemiş Milletler (BM) 
Genel Kurulu’nda kabul ve ilan edilmiştir. Türkiye, Evrensel Bildirge’yi, 27 Mayıs 1949 ta-
rihli Resmi Gazete’de yayınlayarak yürürlüğe koymuştur. BM Genel Kurulu, 4 Aralık 1950 
tarihinde “10 Aralık” gününü, “İnsan Hakları Günü” olarak ilan etmiştir.

 BM, İkinci Dünya Savaşı’nın yol açtığı ağır insani yıkımın bir daha asla yaşanma-
ması için, barış, insan hakları ve demokrasi ideallerine dayalı uluslararası bir sistem 
oluşturma hedefiyle inşa edilmiştir. Bugün gelinen noktada maalesef bu ideallerin çok 
gerisinde kalınmıştır. Evrensel Bildirge’de yer alan hak ve özgürlüklere dayalı uluslara-
rası bir düzen hâlâ kurulamamıştır. Maalesef BM, varoluş gerekçesiyle çelişir biçimde, 
hak ihlallerinin başlıca sebebi olan savaşları ve iç savaşları önlemede/sonlandırmada, 
mülteci krizlerine müdahalede, küresel çapta doğal ve kültürel mirasın korunmasında, 
yoksullukla ve adaletsizlikle mücadelede, başta kadınlara yönelik olmak üzere her türlü 
ayrımcılığı sonlandırmada yeterince etkin olamamıştır. Gelinen aşamada güçlü devlet-
lerin bir araya gelerek oluşturduğu çıkar ilişkileri, askeri ve ekonomik birliktelikler, in-
sanların hak ve özgürlüklerini kullanmalarının önünde birer engele dönüşmüştür. Özel-
likle devletlerin demokrasi ve hukuk taahhüdünden giderek uzaklaşmaları insanlığın en 
önemli kazanımlarından birisi olan insan haklarının, hem bir referans sistemi hem de bir 
denetim mekanizması olarak zayıflamasına yol açmıştır.

 Covid – 19 salgını, uluslararası sistemin zaaf ve yetersizliklerini tüm çıplaklığı ile 
ortaya koyarken aynı zamanda bu kaygı vericigidişatın nereye doğru evrilebileceğini de 
göstermiş oldu.

 Yaşanan tüm olumsuzluklara karşın dünyanın her yerinde halklar özgürlük, ada-
let, eşitlik ve insan hakları talepleriyle itirazlarını yükseltmektedirler. Devletlerin ve hü-
kümetlerin bu itirazlara yanıtı ise şiddetin her türünü sistematikleştirip yaygınlaştırma 
ve hayatın tek gerçeği olarak toplumlara dayatma şeklinde olmaktadır. Bugün tüm dün-
yanın içinde olduğu ağır kriz karşısında insan haklarını savunmak ve kurucu rolünü yeni-
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den etkin kılmak en asli görevimizdir.

 Küresel salgının daha da derinleştirdiği bu kriz hali, maalesef Türkiye’de de tüm 
yoğunluğu ve ağırlığı ile yaşanmaktadır. Ülke, 2016 yılından bu yana önce doğrudan, 19 
Temmuz 2018 tarihinden itibaren de resmen kaldırıldığı söylense de yapılan pek çok dü-
zenleme ile kalıcılık/süreklilik kazandırılan bir OHAL rejimi ile yönetilmektedir. Bu du-
rum/süreç, siyasal iktidarın gücünü sınırlandıran anayasacılık ilkesinin terkedilmesine, 
böylece hem hukukun hem de kurumların baskıcı rejimin birer “aracı” haline getirile-
rek keyfiyetin ve bilhassa da belirsizliğin kamusal alana hakim kılınmasına yol açmıştır. 
Özellikle bir yönetim tekniği olarak başvurduğu belirsizlik yaratma gücü, siyasal iktidara 
salgın koşullarını fırsata çevirme imkânı sağlamıştır. Salgının olağanüstü niteliği ile 
OHAL’i birbiriyle ilişkilendirerek erkini daha da merkezileştirip toplum üzerindeki baskı 
ve kontrolünü arttırmıştır. 

 Siyasal iktidarın ekonomiden toplum sağlığına kadar ülkenin tüm meselelerini gü-
venlik sorunu haline getiren, toplumu kutuplaştıran, ülke içinde ve dışında şiddeti esas 
alan, bilhassa da Kürt sorununun ve uluslararası sorunların çözümünde çatışma ve sa-
vaşı tek yöntem haline getiren politikaları sonucunda, 2021 yılında ülkede yüksek sayıda 
yaşam hakkı ihlalleri yaşanmıştır. Çok faklı toplumsal kesimlerden insanlar ya doğru-
dan kolluk güçlerinin şiddeti ya da devletin, “önleme ve koruma” yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi sonucu yapısal şiddetin ve/veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen 
şiddetin sonucu yaşamlarını yitirmişlerdir.

 Anayasa’nın ve Türkiye’nin de bir parçası olduğu evrensel hukukun mutlak olarak 
yasaklamasına ve insanlığa karşı bir suç olmasına rağmen işkence olgusu 2021 yılında 
da Türkiye’nin en başat insan hakları sorunu olmuştur. Resmi gözaltı merkezlerinin yanı 
sıra kolluk güçlerinin barışçıl toplanma ve gösterilere müdahalesi sırasında, sokak ve 
açık alanlarda ya da ev ve iş yeri gibi mekânlarda, yani resmi olmayan gözaltı yerlerinde 
ve gözaltı dışındaki ortamlarda yaşanan işkence ve diğer kötü muamele uygulamaları, 
yeni bir boyut ve yoğunluk kazanmıştır.

 Yakın tarihimizin en utanç verici insan hakları ihlallerinden biri olan insanlığa karşı 
suç niteliğindeki zorla kaçırma/kaybetme vakalarında OHAL’in ilan edildiği 2016 yılından 
bu yana yeniden bir artış görülmesi ve bu tür vakaların 2021’de de yaşanması son derece 
endişe vericidir.

 Devletlerin insan haklarına yönelik saygısının dolayımsız göstergesi olan 
hapishaneler, bugün Türkiye’de siyasal iktidarın hukuku bir baskı ve sindirme aracı 
olarak kullanmasının sonucunda tıka basa dolu durumdadır. Yaşam hakkı ihlalinden 
işkenceye, sağlık hakkına erişime kadar ağır ve ciddi ihlallerinin yaşandığı yerlerdir. 
Covid-19 salgını açısından en riskli yerlerin başında hapishaneler gelmektedir. Salgın 
gerekçe gösterilerek mahpusların zaten kısıtlanmış olan hakları daha da kısıtlanarak 
yeni bir “normal” yaratılmıştır. Uluslararası insan hakları otoritelerinin evrensel standart 
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ve normları hatırlatarak yaptığı uyarı ve çağrılara karşın ‘7242 sayılı Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da 2020 yılında yapılan değişiklikten sadece eleştirel 
veya muhalif görüşlerini ifade edenler de dahil olmak üzere yeterli yasal dayanak olma-
dan alıkonulan gazeteciler, akademisyenler, insan hakları savunucuları, avukatlar, seçil-
miş siyasiler ve özellikle Covid-19’a karşı savunmasız olan yaşlı ve ağır hasta mahpuslar 
‘Terörle Mücadele Kanunu’ gerekçe gösterilmesi nedeniyle yararlanamamıştır.

 İfade özgürlüğünün korunması ve etkin kullanımı, demokratik bir toplumun can 
damarlarından birini oluşturur. Farklı fikir ve görüşlerin kamusal alanda özgürce dola-
şıma girmesi; siyasal çoğulculuğun esası olan özgür tartışma ortamının, bağımsız medya 
ve canlı bir sivil toplumun varlığı; toplumsal talepler etrafında kamuoyu oluşturulabilme-
si; siyasal karar alıcılara yönelik eleştirilerin dillendirilmesi ve kamu gücünü kullanan 
makamların yurttaşlar tarafından denetlenebilmesi ancak ifade özgürlüğünün korundu-
ğu ve etkin biçimde kullanıldığı koşullarda mümkün olabilir. Oysa OHAL ilanıyla birlikte 
siyasal iktidarın düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamaları, özellikle de basın 
üzerindeki kaygı verici boyutta artan baskı ve kontrolü 2021 yılında da sürmüştür.

 2021, bir önceki yıl gibi toplantı ve gösteri yapma özgürlüğü açısından kısıtlama ve 
ihlallerin kural, özgürlüklerin kullanımının ise istisna olduğu bir yıl olmuştur. Yıl içinde 
her toplumsal kesimden kişi ve grup, toplanma ve gösteri yapma özgürlüklerini mülki 
amirlerin yasakları ve/veya kolluk güçlerinin fiili müdahaleleri sonucunda kullanama-
mışlardır. Cumartesi Annelerinin, Galatasaray Meydanında oturmalarının yasaklanması 
devam etmiştir. Van’da valilikçe art arda alınan eylem ve etkinlik yasaklarının son 5 yıl-
dır kesintisiz olarak sürdürülmesi ya da Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, kadınların, 
LGBTİ+’ların, işçilerin, muhalif siyasi partilerin, atık kağıt toplayıcılarının, mültecilerin, 
çevrecilerin ve hak savunucularının maruz kaldığı zalimane ve utanç verici kolluk şiddeti 
bu durumun somut örneklerini oluşturmaktadır.

 2021 yılında insan hakları örgütlerinin, dernek, vakıf, emek ve meslek örgütleri ile 
siyasi partilerin çok sayıda üye ve yöneticisi gözaltına alınmış, tutuklanmış, haklarında 
açılan davalar ile üzerlerinde baskı oluşturulmaya çalışılmıştır. Belediye eş başkanları, 
meclis üyeleri görevden alınmış, yerlerine kayyım atanmıştır. Dokunulmazlıkları kaldırı-
lan milletvekilleri tutuklanmıştır. Siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin binalarına 
saldırılar olmuş, parti kapatma davaları açılmıştır.

 Kürt sorunu, Türkiye’nin demokratikleşmesinin önündeki en temel engellerden 
bir olarak varlığını korumaktadır. Sorunun barışçıl, demokratik ve adil çözümüne yönelik 
esas olarak iktidar tarafından içtenlikli, bütünlüklü adımların atılmaması, yanı sıra Orta-
doğu’daki gelişmelerin de etkisi ile 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinin hemen ardından 
başlayan silahlı çatışma ortamı halen sürmekte ve başta yaşam hakkı olmak üzere ağır ve 
ciddi insan hakları ihlallerine yol açmaktadır. Özellikle son genel seçimlerde 6.5 milyon 
yurttaşın oyunu almış olan HDP’nin kapatılması girişimi, başta Kürtler olmak üzere Tür-
kiye toplumunun önemli bir bölümünü katılım ve temsil mekanizmalarının dışına itecek, 
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siyasal hakları kullanma imkanından yoksun bırakacaktır. Bu durum toplumsal barışa ve 
bir arada yaşama iradesine büyük zararlar verecek olması bakımından son derece kaygı 
verici bir gelişmedir. Hak savunucuları olarak bizler,Kürt sorununun her zaman demok-
ratik, barışçıl ve adil çözümünü savunduk. Bunda ısrarlıyız. 

 2021 yılında kadına yönelik erkek şiddetinde maalesef bir gerileme, olumlu dene-
bilecek bir gelişme yaşanmadı. Yılın ilk on bir ayında yüzlerce kadın erkekler tarafından 
öldürüldü. Hal böyleyken kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti ayrıntılı bir şekilde tanım-
layan ve bir suç olarak kabul edilmesini sağlayan, böylelikle şiddet olgusunun ortadan 
kaldırılmasında geniş imkânlar sağlayan en kapsamlı uluslararası sözleşme olan İstan-
bul Sözleşmesinden bir gecede çıkıldı. Üstelik çok kısa bir süre önce şatafatlı sunumlar 
ile insan hakları konusunda bir eylem planı ilan edilmiş olmasına ragmen. Bu planın as-
lında ne anlama geldiğini İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını protesto eden ka-
dınlar ve LGBTİ+’lara kolluk güçlerinin evrensel hukukta ve ülke yasalarında tanımlanan 
zor kullanma yetkisinin çok ötesine geçen kural dışı ve denetimsiz şiddet uygulayarak 
müdahale etmeleriyle anlamış olduk.

 Artık Türkiye toplumunun bir parçası haline gelen sığınmacı/mülteci/göçmenler, 
hala her türlü ayrımcılığa ve istismara, nefret söylemine ve ekonomik sömürüye yoğun 
bir şekilde maruz kalmaktadır. 2021 yılında kolluk güçlerinin, sivil kişilerin ırkçı ve nefret 
içerikli şiddetine maruz kalan sığınmacı ve mülteciler yaşamlarını yitirdiler. İnsan kaçak-
çıları tarafından ölüme sürüklendiler. Salgının fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik tüm 
sonuçlarını en ağır bir şekilde yaşayan sığınmacı ve mülteciler, ne yazık ki görmezden 
gelinen, hatta gözden çıkarılan hayatlar oldular.

 Türkiye son kırk yılın en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Yıllardır uygu-
lanan borçlanmaya dayalı neoliberal ekonomi politikalarının sebep olduğu yoksullaşma, 
güvencesizleşme ve örgütsüzleşme, OHAL uygulamaları ile daha da derinleşmiş ve sü-
reklilik kazanmıştır. Covid-19 salgını ile birlikte bu tablo daha vahim bir görünüm kazan-
mıştır. Bugün ülkede hem biyolojik hem de sosyal yaşamını sürdürülebilmesi için salgın 
koşullarında çalışmak zorunda olan milyonlarca kişi bulunmaktadır. Bu kişilerin maruz 
kaldığı hak ihlalleri büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Bu ihlallerin en başında ise iş 
cinayetleri gelmektedir. Hayat pahalılığı, işsizlik ve yoksulluk en çok kadınları, çocukları, 
mülteci ve sığınmacıları vurmaktadır.

 Siyasi iktidarın baskıcı politikaları 2021 yılında ihlaller bazında bazı ilklerin ya-
şanmasını da beraberinde getirmiştir. Avrupa Konseyi’nin (AK) en temel insan hakları 
sözleşmelerinden olan İstanbul Sözleşmesinden çıkılması, Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi’nin (AİHM) Kavala ve Demirtaş kararlarının uygulanmaması nedeni ile 2 Aralık 2021 
tarihli AK Bakanlar Komitesi kararı ile Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlatılması, 
ekonomik ve sosyal haklar ile ilgili yükümlülüklerden kaçmak için TÜİK’in başta enflas-
yon olmak üzere temel göstergelerde manipülasyon yapması, kara para ve yolsuzlukla 
mücadelede gerekli yükümlülüklerini yerine getirmeyen Türkiye’nin BM tarafından gri 

Merkezler - İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi



İzmir Barosu Çalışma Raporu / 2021 - 2022

344

listeye alınması esasında insan hakları ihlallerinin ne denli arttığını da göstermektedir.

 Siyasi iktidarın oluşturduğu insan hakları eylem planları ve yargı alanında reform 
söylemleri ise bu tablo altında gerçekleşebilecek vaatler olarak gözükmemektedir. Ger-
çekten insan haklarına olan saygıyı yükseltmek ve reform yapılmak isteniyorsa kuvvetler 
ayrılığı ilkesine dayalı yeni ve demokratik bir anayasanın yapılması ve geçmişle yüzleşme-
yi sağlayacak gerçek bir çatışma çözüm sürecine girilmesi bir zorunluluktur. Bu adımlar 
atılmadan yapılacak şey reform değil, ancak uluslararası taleplere cevaben yapılan bir 
vitrin düzenlemesi olmaya mahkumdur.

 Son söz olarak; var oluş nedenleri hak ihlallerinin son bulduğu, adalet, barış ve de-
mokrasinin tesis edildiği bir ülke ve dünyaya ulaşmak olan bizler, dün olduğu gibi bundan 
sonra da tüm zorluklara karşın ihlalleri belgeleyip, raporlayarak görünür kılmaya, böy-
lelikle önlemeye, cezasızlıkla mücadele etmeye ve insan haklarına saygıyı yükseltmeye 
devam edeceğiz.

Görüyoruz, Susmuyoruz, Mücadele Ediyoruz...

İnsan Haklarıyla İnsandır…

Ekonomik Krize Karşı Ekonomik ve Sosyal Haklarımızı,

Covid-19 Salgın Koşullarında Sağlıklı Yaşam Hakkımızı,

Savaşa Karşı Barış Hakkımızı Savunuyoruz…

	İzmir Barosu’ndan TBMM’ye Altındağ’da Yaşananlar Araştırılsın Çağrısı

 İzmir Barosu, TBMM’de grubu bulunan partilerin grup başkan vekilleri ile 
TBMM İnsan Haklarını Araştırma Komisyonu Başkan ve üyelerine yaptığı başvuruyla, 
Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde başta Suriyeliler olmak üzere yabancılara yönelik kitlesel 
eylemleri gerçekleştirenler ile eylemlerin önlenmesinde, sonlandırılmasında, faillerin 
yakalanmasında ihmali bulunan kamu görevlilerinin araştırılmasını istedi.

 Siyasi Söylemler Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını Tırmandırıyor

 Siyasi söylemlerin, ırkçılık ve yabancı düşmanlığını tırmandıran en önemli neden-
lerden biri olduğu ifade edilen başvuruda “2021 yazı itibari ile bir kısım siyasetçi ve yerel 
yöneticilerin Suriyelilere ve diğer yabancılara karşı ötekileştiren söylemleri nedeniyle 
şiddet eylemlerindeki artışı ve yaşanan hak ihlallerini üzülerek izlemekteyiz.” denilerek 
Altındağ’da insanların can ve mal güvenliğine yönelen eylemler öncesinde gerekli tedbir-
lerin alınmamış olmasının ve saatlerce süren evlerin taşlanması, dükkanların, araçların 
kırılıp dökülmesi gibi eylemlere karşı güvenlik güçlerince yeterli müdahalenin yapılma-
mış olmasının kaygı uyandırıcı olduğu dile getirildi.

 Cezasızlık Kitlesel Linç Eylemlerinin Yayılmasına Neden Olabilir
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6-7 Eylül, Maraş, Çorum ve Sivas katliamlarının anımsatıldığı başvuruda, suç işlenme-
sine karşı kayıtsız kalınmasının, yeni suçların işlenmesini cesaretlendireceği ve kitlesel 
linç eylemlerinin yayılmasına neden olabileceği ifade edildi. Sığınmanın bir lütuf değil 
hak, gerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gerekse Uluslararası Sözleşmeler gereğince 
sığınmacıların can ve mal güvenliğini koruma görevimiz olduğu ifade edilen başvuruda 
Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde başta Suriyeliler olmak üzere yabancılara yönelik kitlesel 
eylemleri gerçekleştirenler ile eylemlerin önlenmesinde, sonlandırılmasında, faillerin 
yakalanmasında ihmali bulunan kamu görevlilerinin araştırılması, saldırılardan etkile-
nenlerin güvenliğinin sağlanması ve zararlarının giderimi talep edildi.

	İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezine Yapılan İhbar Üzerine İşkence Ve Kötümu-
amalede Bulunan Yunus Polis Ekibi Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulmuştur.

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI‘ NA

SUÇ İHBARINDA BULUNAN : İzmir Barosu Başkanlığı

İHBAR OLUNAN   : Kimliği bilinmeyen kolluk görevlileri

SUÇ     : İşkence, Görevi Kötüye Kullanma   

AÇIKLAMALAR   :

1. İzmir Barosu üyesi Av.A‘nın Başkanlığımıza yapmış olduğu başvuruda; 28.07.2021,saat: 
14.45-14.50 aralığında, … adresinde, … plakalı yunus polis ekibinden 2 erkek polisin, … 
plakalı motosiklette bulunan 2 erkek şahsı yol kenarına çekerek kaskları ile başlarına 
defalarca vurmak ve vücutlarına tekme atmak sureti ile darp ettikleri ifade dilmiştir. Baş-
vuruya yunus polis ekibine ait olan ve plakası belirtilen motorsikletin fotoğrafları da ek-
lenmiştir.

2.5237 sayılı TCK‘ nın 94. maddesinde işkence suçu “Bir kişiye karşı insan onuruyla bağ-
daşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneği-
nin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi 
hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. « şeklinde düzenlenmiştir.

3. 5237 sayılı yasanın düzenlemesini 765 sayılı Mülga TCK düzenlemesinden ayıran en 
temel fark suçun oluşmasında saikin aranmamasıdır. Bir diğer deyişle işkence suçunun 
oluşabilmesi için suçunu söyletmek vb. saikler 5327 sayılı yasanın 94. maddesindeki dü-
zenleme karşısında artık aranmamaktadır. Yine suçun oluşabilmesi için sistematik ola-
rak uygulanma vb. şartlar da söz konusu değildir. Her ne kadar madde gerekçesinde suç 
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oluşturan eylemlerin sistematik ve belirli bir süreç içerisinde uygulanmasından söz edil-
mekte ise de kanun metninde bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle de 
kanun metninde yer almayan bir şartın gerekçeye dayanılarak uygulanması suç ve ceza-
ların kanuniliği ilkesi ile bağdaşmayacaktır.

4.Aynı zamanda 43/3. madde işkence suçunda zincirleme suç hükümlerinin uygulanama-
yacağını düzenlemekte olup suçun oluşabilmesi için sistematik olma ve belirli bir süreç 
içerisinde gerçekleşme koşulları arandığı takdirde 43/3. maddesi karşılıksız kalacaktır. 
TCK 43/3. maddesinde yer alan bu düzenleme de suçun oluşması için sistematik olma ve 
belirli bir süreç içerisinde işlenme koşularının aranmayacağının göstergesidir. 

Yukarıda sözü edilen saik aranmaması ve sistematik ve belirli bir süreç içerisinde ger-
çekleşme koşulunun bulunmaması 5237 sayılı yasanın 94. maddesini işkence suçunun 
düzenlenmesi bakımından büyük öneme sahiptir. 

5. Bu nedenle yol kenarına çektikleri ve hiçbir direniş göstermeyen yurttaşların, kaskla-
rı ile kafalarına vuran, tekme atan kolluk görevlilerinin eylemi işkence suçunu oluştur-
maktadır. Ayrıca işkenceye maruz kalan şahıslar hakkında yapılmış bir yasal işlem olup 
olmadığı da araştırılmalıdır. Kişi hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmamış ise bu du-
rumda da polis memurları hakkında görevi kötüye kullanma suçunun değerlendirilmesi 
gerekmektedir.

6.Türkiye, taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde işkencenin yasak olduğunu kabul 
ederek, işkencenin önlenmesiyle ilgili gerekli tedbirleri alma konusunda taahhüt altına 
girmiştir;

 “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”nin 5. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin 3. maddesine göre; «Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani yahut 
haysiyet kırıcı ceza veya muameleye tâbi tutulamaz.» İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gay-
riinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”nin 
2. maddesinde, «Hiç bir istisnai durum, ne harp hali ne de bir harp tehdidi, dahili siyasi is-
tikrarsızlık veya herhangi başka bir olağanüstü hal, işkencenin uygulanması için gerekçe 
gösterilemez.» Düzenlemeleri yer almaktadır. Türkiye, ayrıca, İşkencenin ve Gayriinsani 
ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ni onay-
lamıştır. Bu uluslararası yükümlülüklere paralel olarak Anayasada da işkencenin yasak 
olduğu kabul edilmiştir.

 Uluslararası sözleşmelerinin işkence yasağı ile ilgili düzenlemeleri devletlere iki 
temel yükümlülük getirmektedir. Birincisi esasa ilişkin sorumluluk olup devletlerin iş-
kence eylemlerini kamu görevlileri aracılığıyla işlememesi ve hoş görmemesini öngö-
rürken pozitif yükümlülüğü gereğince devletlerin işkencenin hiç gerçekleşmemesi için 
gerekli yasal ve yapısal düzenlemeleri gerçekleştirmesi, ancak tüm çabalara rağmen 
ihlal iddiaları ortaya çıktığında ise bunların doğruluğunu araştırıp, yaptırım ve giderim 
mekanizmalarını işletmesi gerekmektedir. 
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 Sosyal medyaya, basına sık sık yansıdığı üzere ülkemizde polis memurlarının her 
geçen gün dozajı artar bir şekilde şiddet eylemleri gerçekleştirdiğine tanık olmaktayız. 
AİHM kararlarına da konu olduğu üzere; Türkiye’de bir suçun faili polis memuru oldu-
ğunda soruşturma gerektiği gibi yerine getirilmemekte ve çoğu zaman suçun faili cezasız 
kalmaktadır. Cezasızlık kültürü karşısında polislerin şiddet içeren eylemleri her geçen 
gün sayıca ve nitelikçe artışına neden olmaktadır. Bu durum mağdurların adli mekaniz-
malara başvuru yapmasında en büyük engellerden birini oluşturmaktadır.

 İşkence yasağı demokratik ve hukukun üstünlüğüne dayalı toplumların en temel 
değerlerini korumakta olup olağanüstü durumlar dahil olmak üzere hiçbir istisnasının 
bulunamamaktadır. İşkence ve kötü muamele yasağı olmaksızın bir insan hakları rejimi-
nin olması mümkün değildir. 

 Umuyoruz ve inanıyoruz ki sayın başsavcılığınız tarafından yürütülecek soruştur-
ma, hakları ve güvenliklerine yönelik saldırılara karşı yurttaşlara güç ve cesaret verecek, 
hukuk devletinin gereği yerine getirilerek, işkence ve kötü muamele ile mücadelede et-
kin bir tavır sergilenmiş olacaktır.

 SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; Başsavcılığınızca yapılacak 
inceleme sonucundan kimlikleri tespit edilecek şüpheliler hakkında gerekli soruşturma-
nın yapılarak cezalandırılmalarını sağlamak amacıyla kamu davasının açılmasına karar 
verilmesini ihbaren bildiririz.31.08.2021

Av. Özkan Yücel

       İzmir Barosu Başkanı
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	Alıkonulma Yerlerinde Tutulan Kişilerin Yaşamsal Temel İhtiyaçlarının Karşılan-
ması İçin İçişleri Bakanlığı’na Başvuru Yapıldı

 Meslektaşlarımız tarafından Baromuza yapılan ihbar ve başvurularda, görevlen-
dirildikleri CMK dosyalarında hakkında yakalama ve gözaltına alma işlemi uygulanan 
kişilere alıkonulma yerlerinde tutuldukları süre boyunca, yemek ve su verilmediği, su 
ihtiyaçlarını tuvalet çeşmelerinden karşılamak zorunda bırakıldıklarının son zamanlarda 
sıklıkla bildirilmesi üzerine; alıkonulmuş kişilerin yaşamsal temel ihtiyaçlarının, beden 
bütünlüğünün ve sağlığının korunmasının devletlerin temel yükümlülükleri arasında ol-
duğu belirtilerek gereken tedbirlerin alınmasına yönelik İçişleri Bakanlığına yazılı bildi-
rimde bulunuldu.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

 Başkanlığımıza; üyemiz olan avukatlar tarafından, hakkında yakalama ve gözaltına 
alma işlemi yapılan kişilerin alıkonulma yerlerinde tutulmaları sırasında ilgili mevzuata 
uygun davranılmadığına ilişkin yazılı ve sözlü başvurular bulunmaktadır. 

 Başvuruların başında alıkonulan kişilere yemek ve su verilmemesi, su ihtiyaçla-
rını tuvalet çeşmelerinden karşılamak zorunda bırakılmaları gelmektedir. Avukatların 
görevlilerle yaptığı görüşmelerde; iaşe bedeli ödenmediğinden yemek-su ihtiyacının kar-
şılanamadığı, yalnızca (varsa) yakınlarının getirdiği yemeğin verilebildiği şeklinde açıkla-
ma yapıldığı dile getirilmiştir. 

 Bilindiği gibi alıkonulmuş kişilerin yaşamsal temel ihtiyaçlarının, beden bütünlü-
ğünün ve sağlığının korunması Devletlerin temel yükümlülükleri arasındadır. Yiyecek ve 
suya ulaşamama, tuvalet ihtiyacının karşılanmaması, sağlıksız ortamda tutulma halleri 
Anayasa Madde17, BM İşkenceye Karşı Sözleşme Madde 1, AİHS Madde 3 başta olmak 
üzere iç hukuk ve evrensel hukuk kapsamında işkence ve kötü muamele yasağının ihlali 
olarak değerlendirilmektedir. 

 İç hukukta Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinde ( YGİAY ) yer 
alan düzenleme şu şekildedir: 

 Madde 11 – Üst araması yapılan kişinin nezarethaneye girişi, bu Yönetmeliğe ekli 
“Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait Defter”e (EK-B) kaydedilerek sağlanır. 

 Nezarethane işlemlerinde; 

 c)Tuvalet, temizlik gibi zorunlu ihtiyaçların giderilmesi görevli memurun gözeti-
minde sağlanır. d)Yiyecek ve içecekler önceden kontrol edilir. h)Gözaltındaki kişinin bes-
lenme, nakil, sağlığının korunması ve gerektiğinde tedavisi, yakalandığının yakınlarına 
haber verilmesi giderleri ilgili birimin bağlı olduğu Bakanlığın bütçe ödeneklerinden kar-
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şılanır.

 Bakanlığınızca; YGİAY 11. Maddesinin, özellikle (h) bendinin İzmir’de bulunan alı-
konma merkezlerinde uygulanıp uygulanmadığının araştırılmasını, konunun alıkonma 
yerlerinin denetlenmesi ile görevli diğer kurum ve kişilere bildirilmesi konusunda gere-
ğinin yapılması hususunu bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.20.04.2022

                         Av. Özkan YÜCEL 

       İzmir Barosu Başkanı
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KADIN HAKLARI DANIŞMA 
VE HUKUK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Av.Perihan Çağrışım Kayadelen Civanşan, Av.Elçin 
Kılınçer Ot, Av.Şefika Yıldırım Sert.

Merkez Koordinatörü: Av.Devrim Cengiz Aygün.

Yürütme Kurulu Üyeleri: Av.Figen Merder, Av.Funda Ekin, Av.Gülce Mutoğlu Kılavuz, 

Av.Hülya Gültekin, Av.Necmiye Ece Uncu Danyıldız, Av.Nilgün Şentuna, Av.Gözde Önal.

 Kadına yönelik şiddetin son on yıllık dönemde yüzde 1400 artması, şiddet sonucunda 
ağır yaralanmaların ve ölümlerin gerçekleşmesi, kadına yönelik şiddetin adeta bir cins 
kırım boyutuna varması nedeniyle şiddete uğrayan kadınların adalete erişim hakkının 
kolaylaştırılarak acil hukuki destek verilebilecek merkezlerin oluşturulması hayati önem 
taşımaktadır.

 Şiddeti üreten anlayış ve uygulamalarla mücadele etmeyi amaçlayan Kadın Hakları 
Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, kuruluş yönergesinde yer aldığı üzere; 

 “BM Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi (CEDAW ) Sözleşmesindeki 
kadının insan haklarının tanıtılması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi için;  
ulusal ve uluslararası hukuk alanında kadınlar için var olan hak ve özgürlüklerin bilgisini 
yayarak kullanılmasını sağlamak, 

 Hukuksal alanda cinsiyet ayrımcılığına yol açan düzenleme ve uygulamaları ortadan 
kaldırmak için mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik disiplinler arası bir yaklaşımla 
araştırma ve çalışma yapmak, 

 BM Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildirgede tanımlanan fiziksel, 
cinsel, psikolojik, ekonomik vb. her türlü şiddete maruz kalan veya risk altında bulunan ve 
merkeze başvuruda bulunan kadınlara hukuksal danışmanlık hizmeti vermek” amacıyla 
25 Kasım 2011 tarihinde kurulmuştur.



351

 İzmir Adliyesi E Blok Kat:3 No:311’de bulunan Merkezde, hafta içi her gün saat 
09.00-17.00 arası şiddete maruz kalan kadınlara, çocuklara ve trans bireylere hukuki 
danışmanlık ve destek hizmeti verilmektedir. 

 Başvurucularla yapılan görüşme neticesinde;

	6284 sayılı yasa kapsamında önleyici ve koruyucu tedbir talepleri ile ilgili Aile 
Mahkemelerine yönelik dilekçeleri hazırlanmakta,

	Yine maruz kalınan fiillerin suç teşkil etmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığına 
yönelik şikâyet dilekçeleri hazırlanmakta, 

	Açılmak istenen veya devam eden hukuk davaları var ise adli yardım talepleri 
alınmakta, 

	Devam eden ceza davaları söz konusuysa davanın görüldüğü mahkemeden veya 
adli yardım bürosundan avukat tayini amacıyla başvuruları hazırlanmaktadır. 

 Merkezde nöbet tutmak isteyen avukatların; 

	Şiddet olgusu, 

	6284 Sayılı Yasa ve uygulama sorunları, 
	Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin uluslararası 

sözleşmeler, 
	Şiddet mağdurları ile görüşme teknikleri, 
	Ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularını içeren eğitim çalışmalarına katılmaları 

zorunludur.

 Merkeze 0 232 400 00 04 numaradan ulaşılması mümkündür. 

 Merkez hedeflediği amaçlarına ulaşmak için kuruluş yönergesinin 3.Maddesinde 
yer alan faaliyetlerde de bulunmaktadır;

 a) Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan kadına yönelik her türlü 
ayrımcılığın önlenmesi için,  genel olarak hukuk alanına ve kadının insan hakları 
hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, sempozyum, konferans ve eğitim 
gibi etkinlikler yapmak,

 b) Kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı ile cinsel yönelim ayrımcılığına 
ilişkin olarak hukuk ve insan hakları alanındaki uygulama ve gelişmeleri izleyerek, 
bunların ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak, konuya ilişkin 
süreli ve süresiz her türlü yayın yapmak, 

 c) Bu amaçlar doğrultusunda çalışan sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek 
odaları, sendikalar ve diğer kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak toplumsal farkındalığın 
arttırılmasına katkıda bulunmak,

 d) Konusu ile ilgili arşiv, ulusal bir elektronik iletişim ağı, kütüphane ve benzeri 
diğer tesisleri kurmak, 

 e) Alanlarında uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim 
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etkinlikleri düzenlemek, yürütmek ve danışmanlık hizmeti vermek,

f) Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmaları yürütmektedir.

ETKİNLİKLERİMİZ

I-PANEL, KONFERANS VE SEMİNER ÇALIŞMALARI

	6284 Sayılı Yasa Eğitimleri Belli Periyotlarla Düzenlendi

 İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi; 6284 sayılı 
Yasa ve Kadına Yönelik Şiddet Olgusunun Hukuksal, Sosyal ve Psikolojik Boyutu konulu 
eğitim çalışmalarını yeniden yüz yüze gerçekleştirmeye başladı.

 Şiddet ve şiddet türleri, toplumsal cinsiyet eşitliği, uluslararası sözleşmeler, 
iletişim ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa 
ile uygulama sorunları ve çözüm yollarının tartışıldığı eğitimde, sunumlar eğiticilerin 
eğitimi çalışmasına katılan Kadın Hakları Merkezi üyesi meslektaşlarımız tarafından 
gerçekleştirildi. Eğitimin sonunda tüm sunumlara eksiksiz katılan meslektaşlarımız ser-
tifika almaya hak kazanarak Adli Yardım sistemi içerisinde Kadın Hakları Merkezi nöbet 
listesine dahil oldular.
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	 “Kadın Dayanışması Yaşatır” İsimli Panel’de Kadınlarla Buluşuldu

 İzmir Barosu Başkan Yardımcısı ve Kadın Hakları Merkezinden sorumlu yönetim 
kurulu üyesi Av. Perihan Çağrışım Kayadelen, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü’nde Siyasetçi-Yazar Zeynep Altıok ile birlikte Bayraklı Bele-
diyesi tarafından düzenlenen  “Kadın Dayanışması Yaşatır” isimli panelde kadınlarla bu-
luştu. Kayadelen panelde, kadınların Medeni Kanun’dan kaynaklanan hakları ve şiddete 
karşı başvuru yolları hakkında bilgilendirmede bulundu.

	Ceza Hukuku’nda Cinsiyetçi Yargı Pratikleri ve Dava Takipleri Konulu Panel Ya-
pıldı
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 İzmir Barosu’nca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Ceza 
Hukukunda cinsiyetçi yargı pratikleri ve dava takiplerinin konu alındığı bir panel 
gerçekleştirildi.

 Panelin açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “Maalesef ki 
yargımız cinsiyetçi yaklaşımdan, cinsiyetçi anlayıştan kurtulabilmiş değil. Etek boylarını, 
gece sokağa çıkmayı tahrik sebebi sayabilen bir yargı pratiği ile karşı karşıyayız.  Kravat 
indirimlerini kararlarından eksik etmeyen bir yargı pratiği ile karşı karşıyayız.” dedi.

 Moderatörlüğünü İzmir Barosu üyesi Av. Funda Ekin’in yaptığı panelde Adana Ba-
rosu üyesi Av. Cemre Topal “Çilem Doğan Dosyasında Meşru Müdafaa ve Örselenmiş Ka-
dın Sendromu”, feminist hukukçu Dr. F. Ceren Akçabay “Feminist Stratejik Davalama” 
ve  Antalya Barosu üyesi Av. Nagihan Bulduk ise “Yasemin Çakal, Nevin Yıldırım, Azra G. 
Haytaoğlu Dosya Örnekleriyle Yargılama Pratiklerine Bakmak” başlıklı sunumları ger-
çekleştirdiler.

	Yoksulluk Nafakası ve Tehlikedeki Haklarımız Konulu Panel Yapıldı

 İzmir Barosu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Karabağlar 
Belediyesi ve Karabağlar Kent Konseyi işbirliği ile “Yoksulluk Nafakası ve Tehlikedeki 
Haklarımız” konulu panel düzenledi. Panelin açılış konuşmasını Karabağlar Kent Konseyi 
Başkanı Alev Ağrı yaptı. Yoğun ilgi gösterilen panelde, kolaylaştırıcılığı Av. Nilgün Şentuna 
yaparken Av. Figen Merder yoksulluk nafakası, Av. Nurdan Saygıner 6. yargı paketi, Av. 
Elif Karlıdağ kadınların adalete erişim mekanizmaları konulu sunumlarını gerçekleştir-
diler.



355

	Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesi Paneli Yapıldı

 İzmir Barosu tarafından düzenlenen 8 Mart etkinliklerinin sonuncusu olan “Yasal 
Mal Rejiminin Tasfiyesi” başlıklı panel, 19 Mart 2022 Cumartesi günü İzmir Barosu 
Konferans Salonu’nda yapıldı. Açılışını İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Şefika 
Yıldırım Sert’in yaptığı panele İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız Av. Ayça Özdoğan 
konuşmacı olarak katıldı.

 Çalışmanın sonunda Av. Ayça Özdoğan’a teşekkür belgesini sunan İzmir Barosu 
Başkan Yardımcısı Av. Perihan Çağrışım Kayadelen, “Umuyorum daha güzel, daha eşit 
bir dünyada, ev içi emeğin görüldüğü bir dünyada, daha güzel şeyleri konuşacağımız bir 8 
Mart’ta buluşuruz.” dedi.19.03.2022

 II-DİĞER ETKİNLİKLER

	Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetin Önlenmesi Bildirisi Kamuoyu İle Paylaşıldı
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 Aralarında Bornova Belediyesi, İzmir Barosu, İzmir Kent Konseyi, İzmir Gazete-
ciler Cemiyetinin de yer aldığı 179 kurum ve kuruluş tarafından hazırlanan “Toplumsal 
Cinsiyet Temelli Şiddetin Önlenmesi” Bildirisinin tanıtım toplantısı, Bornova Belediyesi 
Kültür Merkezi’nde yapıldı.

 Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un okuduğu bildirinin üst metninde şu 
ifadeler yer aldı:

 “Tüm insanların eşitliği, güvenliği, özgürlüğü, bütünlüğü ve onuruna ilişkin hak 
ve ilkelerin cinsiyet ayrımı gözetmeksizin evrensel olarak uygulanmasının acilen gerekli 
olduğunu kabul eder, özellikle kadına yönelik şiddet sorununun niteliğine, ciddiyetine 
ve büyüklüğüne dikkat çekmede tüm kurumlar olarak oynadığımız rolü göz önünde 
bulundurarak, en acil ve etkili adımlarla ‘’Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetin Önlenmesi’’ 
bildirisine ilişkin, aşağıdaki taahhütleri ciddiyetle ilan ederiz. Bu konuda farkındalığın 
yaratılması ve adım atılması için her türlü çabanın gösterilmesini amaçlarız”

 İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel ise “Şu kadar süre içinde, şu kadar kadın, 
şu şekilde öldürüldü’ demeyeceğim. Artık isimleri ve rakamları vermek istemiyorum. 
Çünkü alışmaktan korkuyorum. Maalesef acıyı istatistiğe döktük. Oysa değerli olan 
mücadele etmek. Bu yüzden herkesin taşın altına elini koyması, şiddetin bitmesi adına ne 
yapabiliyorsa yapması gerekiyor. Erkek ya da kadın değil, insan üzerinden, adalet üzerin-
den, eşitlik üzerinden güzel bir gelecek inşa edebiliriz. Bu gün de bunun için buradayız. 
Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” sözleri ile duygularını dile getirdi.

	Kadına Karşı Şiddeti Aşmanın Yolu Ortak Mücadeleden Geçer

 Kadına yönelik şiddetle etkin mücadelenin sağlanması için kurumlar arası koordi-
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nasyonun güçlendirilmesine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Bürosu, 
ŞÖNİM ve İzmir Barosu “tematik toplantılarla”  bir araya gelindi.

 Her ay düzenli yapılan toplantılarda; şiddet uygulayanın şiddet davranışlarını dur-
durmak için bütüncül ve çoklu yaklaşımların bir arada uygulanmasına dikkat çekilerek 
“şiddet uygulayanın” şiddete yönelik eğiliminin tespit edilerek özellikle tekrarlayan va-
kalara etkin şekilde müdahale edilmesini sağlayacak yöntemler üzerinde görüş alış ve-
rişinde bulunulmuştur. Alanda karşılaşılan pratikler üzerinden şiddet uygulayanın bu 
eylemleri birden fazla kez gerçekleştirdiği deneyimlenmiştir. Kadına yönelik şiddetle 
mücadelenin toplumsal, psikolojik ve hukuksal boyutlarının bütünsellikle değerlendiril-
mesinin önemi bir kez daha dile getirilerek 6284 sayılı yasa kapsamında sağlık tedbirle-
rinin hayata geçirilmesi tematik toplantıların gündemine alınmıştır. 

	8 Mart Etkinlikleri Kapsamında Film Gösterimi Yapıldı

 İzmir Barosu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yoğun bir program hazırladı. 
Program kapsamında yönetmenliğini Matthew Warchus’un yaptığı ve aralarında BAF-
TA’nın da dahil olduğu çok sayıda ödüle sahip olan Pride-Onur isimli filmin gösterimi 
yapıldı.

	İzmir Barosu’nun davacıları arasında bulunduğu İstanbul Sözleşmesi’nden 
çıkılmasına ilişkin Danıştay’da görülen davanın duruşması, 14 Haziran 2022 
tarihinde yapıldı.
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 Duruşmada söz alan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, heyete seslenerek 
şunları söyledi: “Her gün, her dakika, her saniye utanıyorum. Her kadın öldüğünde utanı-
yorum. Her şiddet olayında utanıyorum. Kendim için değil; yalnızca bu ülke için, bu ülke-
nin geleceği için, sizin için, bu salonda bulunan herkes için utanıyorum. Sokakları kadın 
cinayetleriyle dolu bir ülkede yurttaş olmaktan utanıyorum. Belki biz burada konuşur-
ken,  akşam eve gittiğimizde haberlerde bir başka kadın cinayetini dinleyeceğiz. Şiddete 
dur diyen kadınlara gaz bombaları ile plastik mermiler ile saldırılmasından utanıyorum. 
Sokaklarda sürüklenen kadılardan utanıyorum. Ellerinde hiçbir şiddet unsuru olmadığı 
halde onlara yönelen devlet şiddetinden utanıyorum. Kendim için değil, bu ülke için 
hepimiz için. Öldürülen kadınsa; hiç yaşamamış, adı duyulmamış, var olmamış gibi 
davranılmasından utanıyorum. Bilmiyorum siz de bunları hissediyor musunuz bazen. 
Siz de utanıyor musunuz? Yaşamak istiyorum haykırışları ile ölüme giden bir kadının 
çığlıklarından utanıyorum. Cinsdaşlarımızın yarattığı vahşetten, nefretten ve öfkeden, 
erkek olmaktan utanıyorum yeri geldiğinde. Şimdi söz sırası sizde. Vereceğiniz kararla 
ya beni; sizi, bu ülkenin özgür ve eşit yaşamak isteyen tüm insanlarını bu utançtan kurta-
racaksınız ya da devam eden karanlıktan bir parça da siz sorumlu olacaksınız. Biliyorum 
işiniz zor. Biliyorum bir tarafta saray sultası; bir tarafta baskı, bir tarafta istenmeyen ka-
rarı veren mahkemelerin dağıtılması, yargıçların olmadık yerlere sürülmesi; öte tarafta 
da vicdan, adalet… Karar sizin.

 Mücadelemizi Korkularımıza Teslim Etmeyeceğiz

 İzmir Barosu Başkan Yardımcısı ve Kadın Hakları Merkezi’nden sorumlu yönetim 
kurulu üyesi Av. Perihan Çağrışım Kayadelen ise iktidarın aslında hiçbir zaman kadına 
yönelik şiddetle mücadele etme iradesinde olmadığını ve bunu her fırsatta “Kadın mıdır 
kız mıdır bilemem.” gibi söylemler ile ortaya koyduğunu söylediği konuşmasında, kan 
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kaybı yaşayan iktidarın; esas tabanına tarikatlara, cemaatlere, laiklik  karşıtlarına selam 
durmaya başladığını ifade etti. Av. Perihan Çağrışım Kayadelen sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Gelinen son noktada, ben nasıl olsa ne istersem yaparım diyen Cumhurbaşkanı, oy için 
bir pazarlık unsuru haline gelen İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiğini açıkladı. Toplumun  
%93’ü bu Sözleşme’nin kalmasını istiyor. Biz burada toplumun %93’ünü, kadınları, 
çocukları LGBTİ+’ları temsil ediyoruz. Bugün sizin omuzunuza bıraktığımız yük; aslında 
yaşam hakkına dairdir, yaşatmaya dairdir. Yaşadığımız ülke tamamen korku ve baskıya 
yönetilmeye çalışılan bir ülke haline geldi. İnsanlar ifade özgürlüklerini yerine getirirken 
büyük korkular çekiyor. Çünkü biliyoruz ki, bu ülkede kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı 
çok kolay ihlal edilebilen bir hak. Ben sadece Perihan olarak konuşsam, Perihan olarak 
korkabilirim, insanım, korkularım vardır. Ama ben bulunduğum makamı, yıllardır içinde 
yer aldığım kadın mücadelesini kendi korkularıma teslim etmedim, etmeyeceğim!”

 İptal Kararı Erkek Şiddetidir.

 İzmir Barosu adına konuşan bir diğer meslektaşımız Av. Funda Ekin ise yapılan 
işlemde ağır bir hukuka aykırılık bulunduğunu ve bu nedenle işlemin yok hükmünde 
olduğunu dile getirdi. Ekin, “6251 sayılı Uygun Bulma Kanunu hala yürürlükte. Yetkide 
ve usulde paralellik ilkesi gereği ihlal edilmiş durumda, normlar hiyerarşisi ihlal edilmiş 
durumda. Kanunla düzenlenmiş hiçbir işlemin KHK’lerle düzenlenemeyeceği en temel 
hukuk prensiplerinin ihlali olan bir işlemden söz ediyoruz. Yapılan işlemin kendisi her 
anlamda hukuka aykırı. Bu belge, gerekçesiz olması itibarıyla hukuka aykırı. Anayasa’nın 
2, 11, 13, 17, 90’ıncı maddelerine aykırı, normlar hiyerarşisine aykırı, madde 104’e aykırı. 
Ama aynı zamanda da bir erkek şiddeti belgesi bu. Çünkü erkekler böyle şiddet uyguluyor. 
Bu belgeyle tüm kadınlara şiddet uygulandı. Çünkü gerekçesi yok. Ben seni görmüyorum 
diyor.” Dedi.

 Savcı Sözleşme’den Çekilme Kararının İptali İstemini Yineledi.

 Danıştay savcısı ise Sözleşme’den çekilmenin Anayasaya aykırı olduğu iddiası ile 
öncelikle Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesini aksi kanaatte ise kararın iptal edilme-
sini istedi.

 Savcı, TBMM’nin uygun bulma kanunu ile yürürlüğe giren bir anlaşmanın yine 
TBMM’nin uygun bulma kanunu ve Cumhurbaşkanının uygun bulmasıyla yürürlükten kal-
dırılabileceğini ifade etti.

 Dosyanın iptal talebiyle ilk önce Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesini isteyen 
savcı, aksi takdirde sözleşmeden çekilme kararının iptal edilmesini istedi.

	TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun talebi üzerine “Kadınların İş ve 
Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerile-
ri” konulu rapor hazırlanmıştır.
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 Çalışma yaşamında kadınlara yönelik ayrımcılığın kökeninde toplumsal cinsiyet 
normları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan cinsiyete dayalı iş bölümü yer almaktadır. 
Ataerkil bakış açısının bir yansıması olarak çocuk ve yaşlı bakımı, ev temizliği ve düzeninin 
sağlanması gibi ev içi işler kadının birincil sorumluluğu olarak görülmekte ve kadının 
yapabileceği işler ve meslekler sınırlandırılmaktadır. Böylece kadınlar düşük statülü ve 
düşük ücretli, güvencesiz mesleklerde yoğunlaşmaktadır. Bu durum çalışma hayatına 
girebilen kadınların farklı açılardan ayrımcılıklara uğramasına neden olmaktadır.

 Günümüzde yasal düzenlemelere rağmen kadın ve erkek arasında ayrımcılık ya-
pılmaması, fırsat eşitliği sağlanmasına yönelik çabalardan yeterli sonuç alınamamakta, 
gelişmiş ülkelerle aramızda ciddi farklılıklar bulunmaktadır.

 2022 Küresel Cinsiyet Farkı Endeksi Raporunda, ülkemiz cinsiyet eşitsizliği tablo-
sunda 146 ülke arasında 124. sırada yer alırken kadınların istihdama dahil olma ve fırsat 
eşitliği açısından genel sıralamanın da altına düşerek 134. sıraya gerilemiştir.

 2011 yılından beri şiddete maruz kalan kadınlara hukuksal destek veren İzmir Ba-
rosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi başvuruları incelendiğinde 
ise; hukuksal destek alan kadınların ekonomik şiddete uğrama oranı % 24,91 olduğu gö-
rülmektedir. Merkezimize başvuruda bulunan her 4 kadından 1’i ekonomik şiddete maruz 
kalmıştır. Söz konusu oranın fiziksel şiddet ile hemen hemen aynı oranda olması maddi 
güç ve üstünlüğün, bir şiddet aracı olarak kadını kontrol etmek, denetlemek, küçük dü-
şürmek, aşağılamak, cezalandırmak amacıyla sıklıkla kullanıldığı göstermektedir.

 Aynı zamanda ekonomik ve psikolojik şiddetin türleri olarak karşımıza çıkan ve ka-
dınların iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılmasında büyük engeller oluşturan sorunları 
temel başlıklar halinde değerlendirebiliriz.

 1-İşe Almada Ayrımcılık: TÜİK’in İşgücü İstatistiklerinde; 15 yaş üstü kadınların 
işsizlik oranı 2014 yılında %11,9 iken 2020 yılında yaklaşık %16’a çıktığı görülmektedir. 
Ev işleri nedeniyle işgücü dışında kalan kadın sayısı oldukça fazladır ve işgücüne dahil 
olmayan kadın nüfusunun yarısını oluşturmaktadır.

 İş Kanununun 5. maddesinde iş ilişkisinde eşit işlem ilkesi düzenlenmiş ve 3. 
fıkrasında “İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir 
işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında 
ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem 
yapamaz.” hükmü getirilmiştir. Ancak hükmün yaptırımını düzenleyen 5. fıkrasında 
sadece iş ilişkisi sırasında ve sona ermesinde ayrımcılık yapılması halinde tazminat 
yükümlülüğü doğmaktadır.

 İşe almada ayrımcılık yapan işverenin bu davranışına hukuki bir yaptırım 
bağlanmaması büyük bir eksikliktir. Kadınlar çalışma yaşamına girmeden önce iş 
ilanlarından itibaren ayrımcı tutum ve davranışlara maruz kalmaktadırlar. Gerekli 
olmadığı halde işin nitelikleri ilana yazılırken imalı veya açık bir şekilde işe erkeklerin 
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alınacağını bildiren cinsiyetçi ilanlara sıklıkla rastlanmaktadır. Böylece iş ilanlarında 
yapılan cinsiyet ayrımcılığı, cinsiyete dayalı bir çalışma yaşamının oluşmasına sebep 
olmaktadır.

 Diğer taraftan kadınlar işe alınsa da gerek ev içi yükümlülüklerini yerine getirme 
baskısı gerekse ataerkil iş dünyasının görünmez bariyerleri  (cam tavan) mesleğinde, iş-
yerinde yükselmesini engellenmektedir. Araştırmalar göstermektedir ki; kadın çalışan-
ların saat bazlı ücretleri erkeklerinkine göre daha azdır. Başka bir deyişle kadın çalışan-
lar erkek çalışanlarla kıyaslandığında yılda yaklaşık iki ay ücretsiz olarak çalışmaktadır.

 Yine TÜİK’in istatistikleri incelendiğinde, kadınların bürokrasi içerisinde üst düzey 
karar verici konumlardaki oranının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bürokraside 
üst düzey yöneticilerin % 88,62’si erkek, %11,38’i kadındır. Yani 4690 toplam üst düzey 
çalışanların 534’ü kadın iken 4156’sı erkeklerden oluşmaktadır.

 Oysa kadınların iş yaşamına kattığı değere ilişkin Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO)’nün 2019 tarihli araştırmasına göre; yönetim kurullarında kadın üye sayısı arttıkça 
şirketlerin iş akışları yüzde 20 iyileşmektedir. Kadın istihdamının yanı sıra özlük hakla-
rında ve şirket politikalarında da cinsiyet eşitliği sağlayan firmalarda kârlılık ve verim-
liliğin artırma olasılığı yüzde 62,6 artmaktadır. Yetenekli çalışanları elde tutma olasılığı 
yüzde 59,7 artmaktadır. Şirket itibarının artma olasılığı yüzde 57,9 artmaktadır. Tüketici 
talebini daha doğru takip etme olasılığı ise yüzde 37,9 artmaktadır.

 Kadınların iş yaşamına katacağı/kattığı değerlere karşın ülkemizde kadın ve er-
keğe biçilen roller ne yazık ki kadın istihdamının düşük olmasına neden olmaktadır. Kız 
çocuklarının eğitimini engellemek, kadınların çalışma hayatına girmesine karşı çıkmak, 
kadın mesleği olarak toplumda kabul gören öğretmenlik, hemşirelik vb. mesleklere ka-
dınları yönlendirmek/zorlamak, ev işleri veya çocuk bakımını gerekçe göstererek çalış-
malarına engel olmak vb. kadın istihdamının önündeki en büyük engellerdir.

 2-Eşit İşe Düşük Ücret: İş hayatına giren kadınların karşılaştığı ayrımcılık 
türlerinden en az görünür olanı, kadınların erkekler ile aynı eğitim düzeyi, tecrübe, 
mesleki yeterlilik ve kariyerde olmasına karşın daha az ücret almasıdır Türkiye’de birçok 
farklı sektör ve meslek grubunda cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği gözlenmekte olup ILO 
ve TÜİK tarafından ortaklaşa yayınlanan “Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Ücret Farkı” rapora 
göre 2018 yılında;

•	 Türkiye’de cinsiyete dayalı ücret farkı %15,6 olarak tespit edilmiştir.

•	 Anne olan ve olmayan kadınlar arasındaki ücret farkının %11 olduğu tespit edilir-
ken, ebeveynler arasında ücret farkının %19 olduğu tespit edilmiştir.

•	 Diğer taraftan, kayıt dışılığın cinsiyete dayalı ücret farkını arttırdığı ve kayıt dışı 
çalışanlarda %24,2 olan ücret farkının, kayıtlı çalışanlarda %11,5 olduğu tespit 
edilmiştir. Kayıt dışı çalışanların büyük çoğunluğunun kadınlar olduğu unutulma-
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malıdır.

 Cinsiyete dayalı ücret farkı yaşa göre artış göstermekte, 20’li yaşlara düşük sey-
rederken, 30’lu ve 40’lı yaşlarda kadınların aleyhine dikkat çekici düzeyde artmaktadır. 
Yaşam seyrimizde söz konusu yaşlar çalışma yaşamında genellikle işte terfilerin ger-
çekleştiği ve kadınların doğum, evlilik gibi nedenlerle çalışma yaşamında dezavantajlı 
konumlarda kaldığı dönemlerdir.

 Uluslararası Çalışma Örgütü’nün temel sözleşmelerinden biri olan 100 No’lu Eşit 
Ücret Sözleşmesi Türkiye tarafından 19 Temmuz 1967 tarihinde onaylanarak yürürlüğe 
girmiştir. Sözleşmenin 1. maddesi, “Eşit değerde iş için erkek ve kadın işçiler arasında 
ücret eşitliği” ifadesini içermektedir.

 Türkiye’nin de taraf olduğu Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Söz-
leşmesine (CEDAW) göre Sözleşmeye taraf devletler, istihdam alanında erkekler ile ka-
dınların eşitliğini sağlayacak şekilde kadınlara karşı ayrımcılığı tasfiye etmek için “taz-
minatlar da dahil eşit ücret alma ve eşit değerde yapılan işe karşı eşit muamele görme 
ile birlikte işin niteliğinin değerlendirilmesinde eşit muamele görme hakkı”nı tanımıştır 
(Md. 11 1/d).

 Anayasanın 10. maddesi herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşit olduğu-
nu belirtmektedir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama 
geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı 
olarak yorumlanamaz. Yine Anayasanın 90. maddesi milletlerarası andlaşmaların kanun 
hükmünde olduğunu belirtmektedir.

 İç hukuktaki eşit muamele görme hakkı İş Kanunu metinlerinde de yer bulmaktadır. 
4857 sayılı İş Kanunu’nun “Eşit Davranma İlkesi” başlıklı 5. maddesinin 4. fıkrasında “Aynı 
veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz” hük-
mü bulunmaktadır.

 3-Mobbing ve İşyerinde Cinsel Taciz: Dünya genelinde yapılan araştırmalar, ka-
dınların daha çok mobbinge ve işyerinde cinsel tacize maruz kaldıklarını göstermektedir. 
Türk Hukukunda mobbing kavramı henüz çok yeni olduğundan, mobbingin önlenmesi ve 
yaptırımları hakkında henüz İş Kanunu ve Ceza Kanununda düzenleme mevcut değildir. 
Bu nedenle mobbingden doğan hukuki sorunlarda genel hükümler geniş yorumlanarak 
çözüme gidilmeye çalışılmaktadır. Bu durum kadınların aleyhine sonuçlar doğurmakta-
dır. Yine cinsel tacizin ispatında yaşan sorunlar, özellikle kadın dostu olmayan uygula-
malar, fiillerin ispatında ciddi sorunlar yaşatmakta, kadınların ikincil örselenmelerine 
neden olmakta, failin ceza almaması sonucunu doğurmaktadır.

 Bu nedenlerle devletlerin toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz de dahil olmak 
üzere tüm şiddet türlerinden arınmış çalışma yaşamını hayata geçirmek konusunda te-
mel sorumluluğunun olduğu bilinci ile şiddete ve tacize karşı sıfır tolerans konusunda 
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gereken adımların atılması gerekmektedir.

 Kadınların çalışma hayatına katılmalarını ve ilerlemelerini engelleyen şiddet ve 
taciz ile mücadele etmek amacıyla ister özel isterse kamu sektörü olsun tüm istihdam 
alanlarında kadınları şiddetten koruyacak, şiddetle karşılaşması halinde ise psikolojik ve 
hukuksal desteklere erişimini kolaylaştıracak, faile yönelik önleyici tedbirleri de içerir 
bir şekilde “politika belgeleri” oluşturulması  konusunda işyerlerini özendirici/zorlayıcı 
tedbirlere ihtiyaç vardır.

 Taraf devletlere şiddet ve tacizi kanunen yasaklama,  şiddet ve tacizi önleyecek 
ve bunlarla mücadele edecek tedbirleri uygulamak amacıyla kapsamlı bir stratejiyi ka-
bul etme, uygulama ve izleme mekanizmaları oluşturma veya güçlendirme, çözüm bulma 
araçlarına erişim ve mağdurlara destek sağlama, uygun görüldüğü şekilde erişilebilir bi-
çimlerde araçlar, rehberlik, eğitim ve öğretim geliştirme ve farkındalık yaratma,  iş teftiş 
kurulları veya diğer yetkili organlar aracılığıyla olanlar da dahil olmak üzere, şiddet ve 
taciz vakalarının denetimi ve soruşturulması için etkin araçlar sağlama yükümlülüğünü 
getiren “Çalışma Yaşamında Şiddet Ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme 
(ILO 190)” Türkiye tarafından gecikmeksizin onaylanmalıdır. Böylece çalışma yaşamında 
şiddet ve tacizin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için kapsayıcı, bütünleşik ve toplum-
sal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımın hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.

 4-Çocuk Bakım Programlarının Yetersizliği: TÜİK’in İşgücü İstatistiklerinde, 
kadınların işgücüne dahil olmama sebepleri araştırılırken “ev işleri ile meşgul 
olma” seçeneği büyük bir oran oluşturmuş ancak bu gerekçeyi ileri süren hiçbir erkekle 
karşılaşılmamıştır. Buradan hareketle kadınların, cinsiyetçi işbölümü çerçevesinde ev ve 
ailenin bakımı; özellikle çocukların yetiştirilmesiyle ilgili konularda tek sorumlu olarak 
görülmeleri, ücretli bir işte çalışmaya başlama veya bu çalışmayı sürdürme kararlarını 
olumsuz etkilemektedir. Kamu tarafından sunulan bakım hizmetlerinin ihtiyaca cevap 
vermekten uzak oluşu ciddi bir sorundur. Çocuk bakımına yönelik devlet tarafından 
sunulan hizmetler 0-3 yaş grubu için yok denebilecek kadar azdır.

 2004 tarihli “Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları 
ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik” emzirme odaları ve kreşlerin açılmasına 
yönelik şartları düzenlemiştir

 Bu yönetmeliğin göre, yaşlarına ve medeni hallerine bakılmaksızın, 100-150 ka-
dın işçi çalıştıran işyerlerinde, emziren işçilerin çocuklarını emzirebilmeleri için çalış-
ma yerlerinden ayrı, işyerine en fazla 250 m. uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması 
zorunludur. Yine, yaşları ve medeni halleri dikkate alınmaksızın, 150’den fazla kadın işçi 
çalıştıran işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bakımlarının sağlanması; emziren işçi-
lerin çocuklarını emzirebilmeleri için işyerine yakın bir yurdun kurulması zorunludur.

 Yönetmelikte belirtilen yükümlülüğün sadece kadın işçilerin sayısına bağlanmış 
olması ayrımcılık içermektedir. İşverenler, yükümlülük altına girmekten kaçınmak için 
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özellikle kadın çalışan sayısını düşük tutabilmektedir. Çocuk bakım yükümlülüğünün ka-
dına ait olduğu görüşünün bir yansıması olan bu düzenleme, kadınları çalışma hayatının 
dışında tutmaya neden etmektedir. Düzenleme, kadın işçi sayısına göre değil, toplam işçi 
sayısına göre yapılmalıdır. Ayrıca kreş ve gündüz bakımevi açma yükümlülüğünün yerine 
getirilmemesi durumunda uygulanacak idari para cezası caydırıcı değildir ve işverenler 
kreş açmak yerine bu cezayı ödemeyi yeğlemektedir. Bu nedenle, idari para cezasının bir 
an önce arttırılarak veya vergi indirimi vb. uygulamalar ve teşviklerle işverenleri kanun-
da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlayacak yeni düzenleme ve uygulama-
lara acilen ihtiyaç vardır.

 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 
uygulama yönetmeliğinde her ne kadar şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi olan ka-
dınlar açısından kreş desteği sağlanması öngörülmüşse de sürenin kısa olması ve maddi 
desteğin az olması sebebiyle bu düzenleme de işlevsiz kalmaktadır

 4857 Sayılı İş Kanunu’nda “Analık halinde çalışma ve süt izni” (madde 74) başlıklı 
düzenlemede kadın işçilere doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak 
üzere toplamda 16 haftalık izin verileceği belirlenmiştir. Devlet memuru olan baba isteği 
üzerine 10 günlük ücretli izin kullanabilmektedir. İş Kanunu’nda ise baba olan işçiye 5 
gün izin verileceğine yönelik bir hüküm bulunmaktadır. Söz konusu düzenlemeler yeterli 
olmayıp, işlevsiz ve çocuğun bakımının yalnızca kadına ait olduğu fikrinin kanunlara yan-
sımasından ibarettir.

 Küresel Cinsiyet Eşitliğini gerçekleştirmede örnek ülkeler olarak gösterilen Fin-
landiya ve İsveç uygulamalarına baktığımızda babalara tanınan doğum izin sürelerinin 
uzunluğu dikkat çekmektedir. İsveç’te her ebeveyn bebeğin doğumundan itibaren 240 
gün ücretli izin kullanabilmektedir. Benzer bir uygulamanın ülkemizde gerçekleştirmesi 
halinde kadınlar aleyhine işleyen birçok süreçle ile ilgili mücadele etmek, kadın istihda-
mını artırmak mümkün olacaktır.

 5-Kayıtdışı İstihdam: TÜİK Hane Halkı verilerine göre kadınların kayıtdışı istihdam 
oranı 2015 yılında %46.05 iken erkeklerde bu oran  %28.15’tir. Her ne kadar son yıllar-
da verilerde genel olarak bir düşüşe rastlansa da oranlar kadınlar aleyhine seyretmeye 
devam etmektedir. Kadınlar aleyhine bu oranın yüksek olmasının nedeni ise, kadınların 
çoğunlukla kayıt dışının gözlendiği, emek yoğun sektörlerde (tekstil, konfeksiyon, gıda ve 
hizmet vb.) istihdam imkanı bulabilmesidir. Her çalışan 10 kadından 4’ü sosyal güvenlik 
sisteminin dışında kalmakta ve sistemin sağladığı iş kazası, meslek hastalığı, analık, yaş-
lılık sigortası vb. hiçbir güvenceden faydalanamamaktadır.

 6-İsteğe Bağlı Sigortalılık Hükümlerinin İşlevsizliği: Kadın çalışmasının önemli öl-
çüde aile çevresinde ücretsiz gerçekleşmesi, kadınların uzun vadeli sigorta kollarından 
yararlanamaması sonucunu doğurmaktadır. İsteğe bağlı sigortalılık ise kişilerin isteğe 
bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigor-
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tasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır. Ancak ödenecek primlerin miktarı çok yüksek 
olduğundan sisteme düşük düzeyde bir katılım sağlanmaktadır.

 Genel başlıklar halinde saydığımız, kadının iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılma-
sı yönünde engel oluşturan özellikle cinsiyetçi normlara yönelik mücadele ancak samimi 
ve etkin önlemlerle ve bu önlemlerin tüm kamu otoriteleri tarafından içselleştirilmesi ile 
mümkün olacaktır. Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramından korkmayan, kadın ve erkeği 
eşit bireyler olarak gören bir anlayış kadınlara yüklenilen rol ve sorumlulukları azalta-
cak, kadınların daha verimli ve üretken çalışmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda; kadın-
ların işyerinde verimliliğini arttıracak düzenlemelerin  ( işyerlerinde kreş ve emzirme 
odaları, doğum ve emzirme izni, evde ve kurumda yaşlı bakımı, ebeveyn/babalık izni vb.) 
toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle değerlendirilerek bir çalışma politikası haline 
getirilmesi, Çalışma Yaşamında Şiddet Ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleş-
menin (ILO 190)  onaylanması ve etkin bir şekilde uygulanması, kadına yönelik şiddet ve 
ayrımcılıkla mücadele etmek amacıyla kamu ve özel sektörde işyeri politika belgelerinin 
oluşturulmasının sağlanması, kadın çalışan sayısının arttırılmasına yönelik vergi indi-
rimleri başta olmak üzere çeşitli ekonomik teşviklerin kabul edilmesi, kadınların temel 
eğitim ve meslek içi eğitim düzeyinin yükselmesini sağlayacak politikaların hayata geçi-
rilmesi büyük önem taşımaktadır. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla.

 III-BASIN AÇIKLAMALARI

	İzmir Barosu Olarak Çilem Doğan'ın Yanındayız

 Hayatta kalmak için devletin tüm kurumlarının kapısını defalarca aşındırmış, her 
seferinde eli boş dönmüştü. Sonunda kendi canını korumak için meşru savunmada bulu-
nan Çilem Doğan, yargılama sonucunda 15 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

 Gece dışarı çıkmayı erkeklik onurunu tahrik, takım elbiseyi indirim sebebi sayan 
“erkek yargı” , korunma için defalarca başvurmasına rağmen korunmayan bir kadını, 
kendi canını korumaya çalıştığı için mahkum etti.

 Bu karar, «Erkek adaletten bir şey beklemedik, beklemiyoruz. Biz kadınlar 
‘Kirpiğimiz yere düşmesin’ diye omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz.» diyen Çilem 
Doğan'ı haklı çıkardı. 

 Biz biliyoruz ki Çilem erkek düzende hayatta kalmak için çok çabaladı. Çilem Do-
ğan’a verilen bu ceza öldürülmemek için mücadele eden tüm kadınlara verilmiştir. 

 İzmir Barosu olarak Çilem Doğan'ın yanındayız ve tek bir kadının kirpiği yere 
düşmeyene dek mücadele etmeye devam edeceğiz.05.11.2021
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	Mutsuz Tek Bir Kadın Kalmayana Kadar Mücadeleyi Sürdüreceğiz 

 AKP Hükümeti Bu Yılda Kadına Yönelik Şiddeti Engellemeye Dönük Hiçbir Adım 
Atmadı!  

 AKP hükümeti, iktidara geldiği günden bu yana kadına yönelik şiddeti, kadın cina-
yetlerini önlemek için hiçbir samimi politika üretmediği gibi, önce Kadın bakanlığının adı-
nı değiştirmekle başlayıp sonrasında da kadını bakanlığın adından tamamen kaldırarak, 
adeta kadına yönelik şiddetle mücadele etmeme iradesini her fırsatta ortaya koyuyor.

 İktidarın 2021 yılındaki en çarpıcı icraatı kuşkusuz ki; 2012 yılında kadınlara hediye 
ettiği ve şiddetle mücadele kararlılığını açıkladığı İstanbul Sözleşmesi’nden nefret 
söylemi içeren beyanlarla çekilmesi oldu.

 Sözleşmeyi imzaladığı ilk günden bu yana, deyim yerindeyse İstanbul Sözleşme-
si’ni etkin bir şekilde uygulamamak için bahaneler üreten ve ipe un seren iktidar, uygu-
lamadığı Sözleşme’nin kadına yönelik şiddeti artırdığını ve aile yapısını bozduğunu iddia 
ederek, Sözleşme’den” Taliban ile düşünsel bir farkımız yok” diyen tek adamın iradesiyle 
çekildi.  

 Bizler, Sözleşme’ye yönelik iktidar iddialarının ve bu söylemlerin gerçek olmadığını, 
iktidarın Sözleşme’den çıkmaktaki asıl niyetinin, aynı çizgide olduklarını beyan ettikleri 
Taliban gibi kadını eve hapsetmek ve kadını birey olarak kabul etmemek olduğunu gayet 
iyi biliyoruz.  

 Kadın Cinayetleri Politiktir. İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilme Kararından Vazge-
çilmeli, Ceza Kanunlarında Kadınlara Yönelik Suçlara İlişkin Ayrı Bir Suç Ve Ceza Politi-
kası Tanımlanmalıdır.

 Ülkemizde 2020 Yılında 410 Kadın, 2021 Yılında İse Şu Ana Kadar Toplam 350 Kadın 
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Öldürüldü.  

 Türkiye’de her 10 kadından 4’ü yaşamı boyunca erkek arkadaşı, sevgilisi, nişanlısı 
ya da eşi tarafından en az bir kez fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalmakta, gebe her 
10 kadından 1’i  fiziksel şiddete uğramaktadır.

 Türkiye’de her 3 kadından biri en az bir kez ısrarlı takip davranışına maruz kal-
makta, 20-24 yaş grubundaki kadınların %15’i 18 yaşından önce, yani çocuk yaşta iken 
evlendirilmektedir.  

 Fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalan kadınlardan, kurumsal başvuruda bulun-
ma cesaretini gösterebilenlerin oranı ise %11’dir.  

 Tüm bu veriler de bize gösteriyor ki kadınların, kadın olmaktan kaynaklı olarak 
maruz kaldıkları bir şiddet vardır. Bu, ölüme ve cinsel saldırıya varan ağır sonuçlarla 
sistematik olarak sürekli yaşanan bir şiddettir. Bu sebeple de önlenmesi için konuya bü-
tünlüklü politik yaklaşıma sahip bir mücadele ve araçlar gereklidir.

 İstanbul Sözleşmesi gereklidir çünkü Türkiye nüfusu için en az 399 sığınmaevi ge-
rekirken, halen mevcut sığınmaevi sayısı 145’tir.

 Türkiye’de hala sadece şiddete maruz kalanların başvuru yapabileceği 7/24 hizmet 
sunan bir telefon hattı yoktur.  

 Türkiye’de hala cinsel saldırı kriz merkezi yoktur.  

 Başvuru mekanizmalarındaki ve önleyici tedbirlerdeki eksiklikler, davalarda veri-
len “erkeklik indirimi” diyebileceğimiz usuli indirimler, cezaları cezasızlığa vardıran infaz 
sistemi, şiddeti katmerlendirerek artırmaktadır. Tüm bunlar göstermektedir ki “Kadın-
lara yönelik işlenen” bu suçlarda ayrı bir gerekçelendirme ve ceza değerlendirmesinin 
yapılması gereklidir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonuçlarını görmezden gelmek ve 
ayrımcılık, adaletsizliğe neden olmaktadır.

 İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz. Yasaları Uygulayın!

 Bizler; kadına yönelik şiddeti her yönüyle değerlendirerek, tüm bunlara yönelik 
önlemler ve yükümlülükler belirleyen İstanbul Sözleşmesi’nden usulsüz çıkma kararı 
verilmesini kabul etmiyoruz.

 Bir de üstüne Sözleşme’yi reklam olarak kullandığımızı söylemekten çekinmeyen, 
her politik gerilimde kadınları aşağılayan, erkeklerle eşit görmeyen zihniyete karşı İstan-
bul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz.

 Kadınları ve LGBTİ+ bireyleri her durumda politik tartışmalarınızın malzemesi 
yapmayın. Nefret söylemleri, imzaladığınız tüm sözleşmelere göre ayrımcılık içerir ve 
yasaktır. Bizler, kadınların sayı, yüzdelik, istatistik olmadığını; hayatın yarısı olduğumuzu 
biliyoruz.

 Yalnızca Fiziksel şiddetin değil; Cinsel, Psikolojik/Duygusal, Ekonomik, Dijital her 
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türlü şiddetin, Flört şiddetinin, Tek Taraflı Israrlı Takibin, Kadın Ticaretinin, Erken Yaşta 
Evliliğin, Zorla Evliliğin, Ensestin, Gelenekler Yoluyla Kadınların Maruz Kaldığı bütün şid-
det biçimlerinin ve nefret söylemlerinin karşısındayız.

 Yasalara ve kazanımlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. İzmir Barosu Kadın 
Hakları Merkezi ve tüm birimlerimizle; merkezimize yapılan bütün başvurularda kadınla-
rın yanında olmaya, yasaların uygulanmasında hak ihlallerini engellemeye ve haklarımız 
için mücadeleye ortak olmayı sürdüreceğiz. Şiddet gören, güçlü olmak zorunda bırakılan, 
mutsuz edilen tek bir kadın kalmayana dek isyan etmeye, itiraz etmeye ve yan yana olma-
ya devam edeceğiz. 24.11.2021

	Yetkililere Sesleniyoruz: Eril Şiddeti Durdurun!

 Katledilen kadın meslektaşımız Av. Dilara Yıldız için 12 Ocak 2022 tarihinde İs-
tanbul Barosu önünde bir gerçekleştirildi. Törene, İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. 
Perihan Çağrışım Kayadelen katılırken, törenle eş zamanlı olarak İzmir Adliyesi C Blok 
önünde bir basın açıklaması yapıldı. Meslektaşımızın Samsun’un Bafra ilçesindeki cena-
ze törenine ise İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel katıldı.

 İzmir Adliyesi önünde Kadın Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu üyelerimizden 
Av. Elçin Kılınçer Ot tarafından okunan açıklamada şunlar dile getirildi:

 Duydunuz değil mi? Yasaların eksiksiz uygulanmasını, önleyici, koruyucu tedbir-
lerin alınmasını, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikaların uygulan-
masını sağlamayanlar; dün bir kadını daha öldürdü.

 Öğrendiniz değil mi? Katledilen kişi bir kadın, bir avukat, bir insandı. Eski nişanlısı 
tarafından, kendisini güvende sandığı kamuya açık bir alanda, polislerin olay yerine intikal 
etmesinden sonra, silahla katledildi.
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 Biliyorsunuz değil mi? Şimdi, yetkili ağızlardan taziyeler dile getirilecek, failin 
mutlaka cezalandırılacağına ilişkin alışkın olduğumuz sözler uçuşacak ortalıkta. Meslek-
taşımız Av. Dilara Yıldız ise bir daha kimseye sarılamayacak, yarını olmayacak. Yalnızca 
kadın olduğu için ve birine istemiyorum dediği için elinden alındı tüm hayatı, umutları, 
sevdaları, gelecek hayalleri. Sevdiği hiçbir şeyi yapamayacak artık. İstese de dünyayı do-
laşamayacak, kendine ait bir hayat kuramayacak, koklayamayacak bir çiçeği artık. Yarına 
bir gelecek değil, kadın cinayeti sonucu öldürülmesinin derin üzüntüsü ve öfkesini bıra-
kacak yalnızca.

 Anlıyorsunuz değil mi? Dilara YILDIZ’ı katil bir eski nişanlı öldürmedi yalnızca.   
 İkiyüzlü politikaların, cinsiyetçi söylemlerin sahipleri tetiği doğrudan çekmedilerse 
de silahı tutan el onlarındı, ülkemizde kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin bu 
kadar kolay işlenmesine yol açan zihniyetin sahipleri, samimi ve etkin bir mücadeleden 
kaçanlar, bir gecede İstanbul

 Sözleşmesi’nden imza çekenler, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıra-
cak politikaları uygulamayanlar, kadınların yaşam hakkını koruma görevini yerine getir-
meyen tüm yetkililer silahı tutan ele hayat veren bedenlerdi. Bu nedenle, Dilara YILDIZ’ın 
kanı onların da ellerine bulaştı. Yalnız Dilara’nın değil, bir istatistik verisi yapmaya, ra-
kamlardan ibaret kılmaya, unutturmaya çalıştıkları, tüm eril şiddet kurbanı kadınların 
kanı bulaştı ellerine.

 İzmir Barosu avukatları olarak eski nişanlısı tarafından katledilen meslektaşımız 
Dilara YILDIZ’ı çok büyük bir üzüntü ile anıyor, olayın takipçisi olacağımız ve failin/faille-
rin cezasız kalmasına izin vermeyeceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz. Meslektaşımı-
zın ailesine ve hukuk camiamıza başsağlığı diliyoruz.

 Cinayeti işleyen failler kadar; kadın cinayetlerine sebep olan, kadınların koruyacak 
yasaların uygulanmasına engel olan, bu yasaları sürekli tartışmaya açan herkesin bu ci-
nayetlerden sorumlu olduğu bilinciyle bir kez daha yetkililere sesleniyoruz: ERİL ŞİDDETİ 
DURDURUN.12.01.2022

	Dün İstanbul Sözleşmesi, Bugün Medeni Kanun, Yarın Ne Olacak?

 Bir süredir kamuoyunda bir algı oluşturmak için “süresiz nafaka” adı altında açık-
lamalar yapılmakta iken şimdi de Adalet Bakanlığı’nca “nafaka ödeme süresine üst sınır 
konulması” ve “evlilik yılına göre nafaka” düzenlemesine ilişkin çalışma yapıldığı haber-
leri internet sitelerinde yer almaya başlamıştır.

 Birçok kadının ekonomik özgürlüğü olmaması nedeniyle boşanma davası açmak-
tan kaçındığı gerçeği görmezden gelinerek, hiçbir ihtiyaç da yokken bakan değişikliğinin 
hemen ardından nafaka konusunda yeni bir düzenlemeye gidileceği yönündeki haberlerin 
amacı ancak geleneksel, toplumsal cinsiyet rollerinin pekiştirilmesini sağlamak ve kadı-
nı her ne sebep olursa olsun evliliğini sürdürmeye mahkûm etmeye çalışmak olabilir.
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 Üstelik bu açıklamalar yapılırken kamuoyu desteği almak adına, gerçekler 
çarpıtılmış Türk Medeni Kanunu’nun nafakaya ilişkin hükümleri görmezden gelinmiştir.

 Belirtmek isteriz ki; yaratılmaya çalışılan algının tersine mevcut hukukumuzda na-
faka, kadın erkek ayrımı olmaksızın boşanma davası sürerken ya da boşanma davasının 
sona ermesinden sonra maddi olarak zorluğa düşecek olan eş için düzenlenmiştir. 
Bir diğer deyişle, nafaka, cinsiyetsizdir; bu nedenle cinsiyetle değil, boşanmayla içine 
düşülecek yoksulluk hali ile ilgilidir. Bu nafakadan daha çok kadınların yararlanıyor 
olması kanunun düzenlemesinden değil; toplumsal yaşamda kadının içine düşürüldüğü 
ekonomik zayıflıktan kaynaklanmaktadır. Öte yandan kamuoyunda yaratılmaya çalışılan 
yoksulluk nafakasının süresiz olduğu algısı da gerçeği yansıtmamaktadır. Nitekim 4721 
sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 176. maddesinde değişen koşullar doğrultusunda nafaka-
nın mevcut şartlara uyarlanması veya kaldırılmasına ilişkin şartlar da düzenlenmiştir.

 Yaratılmaya çalışılan bu algının aksine, nafaka ile ilgili asıl sorunlar; kadınların 
şiddet yaşantısından kurtulmak için nafaka talebi olmaksızın boşanmak zorunda kalma-
ları, nafaka miktarlarının çok düşük belirlenmesi, nafakanın tahsil edilememesi, öyle ki 
çocuk ve kadına nafaka ödememek için sigortasız çalışmak gibi hukuka aykırı yollara baş-
vuran erkeklerdir!

 Dün İstanbul Sözleşmesi, bugün Medeni Kanun, yarın ne olacak? Kadını ekonomik 
olarak güçsüz bırakacak, kadının rolünün ev işleri ve çocuk bakımından ibaret olmasını 
sağlayacak her ne sebep olursa olsun kadını evliliğini sürdürmeye mecbur kılacak yeni 
bir toplum modeli dizayn etmeye çalıştığınızın farkındayız.

 Kadınların bağımsız olmasından, şiddetten uzak bir yaşam hakkı için mücadele et-
mesinden rahatsızlık duyanlardan oy devşirmek için yapılmaya çalışılan bu düzenlemele-
re izin vermeyeceğiz.

 Kadınların kamusal alana çıkmasını engellemek, kadınları ömür boyu sürecek bir 
şiddet döngüsüne mahkûm etmek için attığınız cinsiyetçi adımları asla kabul etmeyece-
ğiz.

 Kadınlar üzerinden siyaset yapmayı bırakın ve bir an önce kadına yönelik şiddeti 
ve kadın cinayetlerini önlemek, toplumsal cinsiyet eşitliğini her yaşta ve tüm alanlarda 
sağlamak, güncel verilere göre yüzde 20’lerde olan kadın istihdam oranını artırmak için 
gereken bütüncül kadın politikaları üretmeye başlayın! 09.02.2022
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	Medeni Kanunu’muzun Kazanımlarından Vazgeçmiyor ve Yürürlüğe Girişinin 96. 
Yılını Kutluyoruz

 17 Şubat 1926 yılında kadınların hak mücadelesi ile Türk Medeni Kanunu’nun ka-
bul edilmesi, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin, çağ-
daş ve laik hukuk devleti olması yolunda yapılan en büyük devrimlerdendir. 

 Kadınlara ilk kez evlenme, boşanma, miras, malvarlığı gibi konularda erkeklerle 
eşit haklar tanıyan Türk Medeni Kanunu’muz toplumsal cinsiyet eşitliği yolunda atılan en 
önemli adımlardan biridir. 

 Son günlerde kamuoyunda bir algı oluşturulmaya çalışılmakta; yoksulluk nafaka-
sına ve aile arabuluculuğuna ilişkin düzenlemeler yapılacağından bahisle, gerici ve erkek 
egemen politikalarla, kadınların kazanılmış haklarına göz dikilmekte; kadınları özgür ve 
eşit bireyler olmaktan uzaklaştıracak düzenlemelerle Türk Medeni Kanunu yok sayılma-
ya çalışılmaktadır. 

 Kadınların 96 yıl önce Türk Medeni Kanunu ile elde ettikleri kazanımlardan vazgeç-
miyor ve Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin 96. yılını kutluyoruz.17.02.2022

Merkezler - Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi



İzmir Barosu Çalışma Raporu / 2021 - 2022

372

	Kadın Avukatlar İzmir’den Seslendi: Korkmuyoruz, Susmuyoruz, İtaat Etmiyoruz!

 İzmir Barosu üyesi kadın avukatlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kıbrıs 
Şehitleri Caddesi üzerinde bir yürüyüş ve ardından da basın açıklaması gerçekleştirdiler. 
Açıklama sonrası ise Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca kadınlara haklarını anlatan 
broşürler dağıtıldı.

 Ellerinde “Susmuyoruz, Korkmuyoruz, İtaat Etmiyoruz”, “Birlikte Daha Güçlüyüz”, 
“Kadın Dayanışması Yaşatır”, “Şekli Eşitlik Değil, Gerçek Eşitlik”, “Eşit İşe Eşit Ücret”, 
“Savaşa Son Hemen Şimdi”, “Nafaka Hakkına Dokunma”, “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır,  
Sözleşme’den Vazgeçmeyeceğiz”, “Yargıda Cinsiyetçi Kararlara Son” yazılı dövizlerle yü-
rüyen kadın avukatlar, yaptıkları basın açıklamasında, “Haksızlığa uğrayan tek bir kadın 
dahi kalmayana dek direneceğiz. İnanıyoruz ki eninde sonunda başaracağız.“ dediler.

 İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Elçin Kılın-
çer Ot  tarafından okunan açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz.

 AN GELİR

 Zamanlar önemlidir. Günden anlar, geceden anlar... Anlardan oluşan zamanlar...

 Bir an, mesela eşit işe eşit ücret istemini alevle boğmak istedikleri bir an.

 Bir an, mesela, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmak için yeter sayılan.

 Bir an, utanmadan yalanlara sığınıp kadını köleliğe mahkum etmek için nafakayı 
kaldırma planları yapılan.

 Şimdi, her gün, her saat, her dakika aynı amaç için çalışan, aynı amaç için direnen 
farklı kadınların sesi yükseliyorsa, 1857 yılında eşit işe eşit ücret sloganıyla yola çıkan 
kadınları kül ettiğiniz anın, o anda kül olan bedenlerin yaktıkları ateşin sonucudur bu.
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 Tıpkı bugün işini, hayallerini, mesleğini belki eşinin baskısıyla, belki çocukları için, 
belki de eve kapatıldığı/kapattığınız için bir gecede ansızın kaybeden kadınlar gibi.

 Bir gecede İstanbul Sözleşmesi’nden çekilerek kadınları uğradıkları ayrımcılık ve 
şiddet karşısında yasal destekten mahrum bırakmayı düşlediğiniz anın yansımasıdır so-
kaklara taşan kadın direnişi.

 Kadınlara bunları yapan faillere arka çıktığınız yargılamaların yaşandığı, içeriğin-
de kadınların yaşam hakkını gözetmeyen uygulamaların bulunduğu 5. ve nafaka hakkının 
süreye bağlanması, aile arabuluculuğu gibi uygulamalarla kadınları sindirmeyi amaçla-
yan 6. yargı paketi 1857 ‘de kibritin çakıldığı anla aynı zihniyetin ürünü.

 Biliyoruz; kibriti çakanlarla, bu uygulamaları hayata geçirmek için çabalayanlar 
aynı çağdışı anın içine sıkışmış durumda ve en az doğrudan failler kadar suçlular.

 Onlar, nafaka hakkı yalnız kadınlara aitmiş, diğer tüm kanuni düzenlemeler de er-
keği mağdur etmek içinmiş gibi göstererek, yalan söylüyorlar. Bu yalana inanmamızı, 
sessiz kalmamızı, köşede oturmamızı bekliyorlar. 

 Oysa biz korkmuyoruz, Susmuyoruz, İtaat Etmiyoruz!

 Bu zihniyetin temsilcileri için sorunun nafakanın süresi değil, kendisi olduğunu; 
Medeni Yasa’daki haklarımıza da göz diktiklerini; soyut formülleriyle bizleri oyalamak 
istediklerini biliyoruz. Biliyoruz ki; boşanmak istediği için öldürülen kadınları umursadık-
ları için değil, boşanma hakkımızı kısıtlamak için politika üretiyorlar.

 Bu nedenle biz; İstanbul Sözleşmesi’nden de Medeni Yasa’dan da eşitlik ve laiklik 
ilkesinden de haklarımızdan da vazgeçmiyoruz. Sadece bugün değil, her gün; hakları-
mızın peşinde yılmadan, usanmadan, haksızlığa uğrayan her kadına ulaşmaya çalışarak, 
aslında olanı anlatmak ve yapmaya çalıştıklarını yaptırmamak için her an birlikte göğüs 
gereceğimizin sözünü veriyoruz.

 Haksızlığa uğrayan tek bir kadın dahi kalmayana dek direneceğiz. İnanıyoruz ki 
eninde sonunda başaracağız. Çünkü “AN GELİR”… 08.03.2022

	Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’nin Yanındayız

 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’nin sosyal medya hesapların-
dan yaptığı açıklama uyarınca, hukuksuz ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarla “kanuna 
ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek” suçlaması ile dernek aleyhine fesih davası açıldığını 
öğrenmiş bulunmaktayız. 

 Davanın açılmasına dayanak olarak “kadın haklarını savunmak kisvesi altında aile 
mefhumunu yok sayarak aile yapısını parçalamak” iddialarıyla yapılan bir dizi şikayet di-
lekçesi ile dernek yöneticileri hakkında kovuşturmaya dahi dönmemiş soruşturmaların 
bulunduğu bir dizi kolluk kayıtları gösterilmiştir. 

 Siyasi iktidar; yargı eli ile yurttaşın ifade özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme öz-
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gürlüğüne açıkça müdahale etmektedir. 

 Yıllardır alanda faaliyet gösteren Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Der-
neği, Türkiye’nin her yerinde kadına ve Lgbti+‘lara yönelik şiddet, kadın cinayeti ve cinsel 
saldırı dosyalarını takip etmekte; kadınları, Lgbti+’ları  ve aileleri yalnız bırakmamak için 
çalışmaktadır. 

 Hiçbir hukuki dayanağı olmayan  ‘’kadın haklarını savunmak kisvesi altında aile 
mefhumunu yok sayarak aile yapısını parçalamak’’ iddiası, yargının ve siyasi iktidarın ka-
dına bakış açısını bir kez daha ortaya koymaktadır. Bugüne kadar  siyasi iktidar ‘’kutsal 
aile’’ olarak tanımladığı kavram içeriğini “Kadınlar çalıştığı için erkekler iş bulamıyor.”, 
“Kadınların eline iş makinesi yakışmıyor.”, “Bir kadın olarak sus.”, “Kadın mıdır kız mıdır 
bilemem.” söylemleriyle doldurmuştur. Kadınlar bu ‘’kutsal aile’’ kavramı içinde   öldü-
rülmeye mahkum edilemez ve bu sebeple hiçbir dernek kapatılamaz.

 İzmir Barosu olarak kadınları şiddet karşısında yalnız bırakmayan, özgür ve eşit 
bir dünya için mücadele eden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’nin 
yanındayız. Bu hukuksuz davanın takipçisi olacağız.15.04.2022

	Biz Utanıyoruz; Ya Siz

Sayın Yargıçlar;

Sizlere sesleniyoruz.

İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın iptali istemini 
reddeden sizlere... 

Sizlere sesleniyoruz.

Bir büyük sessizlikle karanlığın sürmesinde payı olanlara.

Siz hiç utandınız mı?

Biz utanıyoruz.

Her gün, her dakika, her saniye utanıyoruz.

Sokakları kadın cinayetinden bir ülkede yurttaş olmaktan,

Şiddete dur diyen kadınlara gaz bombaları ve plastik mermilerle verilen yanıttan,

Herkesin bildiği ama görmezden geldiği bir şiddet sarmalında yaşamaktan,

Öldürülen kadınsa; hiç yaşamamış, adı duyulmamış, var olmamış gibi davranılmasından,

Sıradan kötülüğümüzün sürgit bir karanlık yaratmasından,

Kurtarabilecekken katledilmesine sessiz kalınmasından,

Görmemekte, duymamakta, fark etmemekte ısrar edilmesinden,

Ölmekte olanın değil, failinin korunmasından,
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Yaşamak istiyorum haykırışıyla ölüme giden bir kadının çığlıklarından,

Erkeklerin yarattığı vahşet, nefret ve öfkeden;

Utanıyoruz!

Vereceğiniz kararla ya bizi, kendinizi, bu ülkenin özgür ve eşit yaşam isteyen tüm bireyle-
rini büyük bir utançtan kurtaracak ya da devam eden karanlıktan siz de sorumlu olacak-
tınız.

Tek adam karanlığı ile mücadele etmek yerine, ona teslim olarak bu hukuksuzluğa ortak 
oldunuz.

Anlaşılan o ki, siz hiç utanmıyormuşsunuz.

#İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz

Merkezler - Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi
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İZMİR BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ
İZMİR BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ NASIL KURULDU

 Staj Eğitim Merkezi, 1998-2000 dönemi İzmir Barosu Yönetim Kurulunun ve Staj 
Kurulunun saygıdeğer ve yoğun emekleriyle kurulmuş; Baro Yönetim Kurulunun 21 Eylül 
1999 tarihli toplantısında kabul edilen İzmir Barosu Staj İç Yönetmeliğinin, İzmir Barosu 
Bülteninin Şubat’2000 tarihli 104. sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle hukuki 
varlığı oluşturulmuştur.

 Merkezin açılışı

 Staj Eğitim Merkezinde eğitim, 2 Mayıs 2000 tarihinde, İzmir Barosu Konferans 
Salonun da yapılan bir tören ve kokteyl ile başlamıştır. 
 
 Merkezin organları

 21 Eylül 1999 tarihli Staj İç Yönetmeliğine göre, SEM, Yürütme Kurulundan ve 
Eğitim Kurulundan oluşmuştur. 

 21.11.2019 tarihinde Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyeleri
Av. Afhan TOPEL, Av. Meriç KAPTAN, Av. Halil Çağlar AKBULUT, Av. Türkan KARAKOÇ, 
Av. Eda BEKÇİ, Av. Ahmet Sinan SÜRÜCÜ, Av. Dicle ARAR

 12.07.2021 tarihinden itibaren; Av. Şefika YILDIRIM SERT, Av. Meriç KAPTAN, Av. 
Halil Çağlar AKBULUT, Av. Türkan KARAKOÇ, Av. Eda BEKÇİ, Av. Ahmet Sinan SÜRÜCÜ, 
Av. Dicle ARAR, Stj. Av. Sinem KASKAN, Stj. Av. Çağla Nur ÇAVDAR, Stj. Av. Samet GÜMÜŞ

 21.03.2022 tarihinde Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyeleri
Av. Şefika YILDIRIM SERT, Av. Meriç KAPTAN, Av. Nafize TOPAZ, Av. Alev GENÇCAN, Av. 
Uğur Burak DURU, Av. Eda BEKÇİ, Av. Dicle ARAR, Stj. Av. Sinem KASKAN, Stj. Av. Çağla 
Nur ÇAVDAR, Stj. Av. Samet GÜMÜŞ

 I. İZMİR BAROSU İÇİN STAJ SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ

 Bir yıl süren avukatlık stajında her baro: Özgür, bağımsız, meslek ilkelerine 
bağlı, uygulamada karşılaştığı sorunları hukuk devleti ilkelerine ve hukukun üstünlüğü 
kurallarına uygun olarak çözümleyebilecek, adil ve etkin bir yargılamaya ulaşmak için 
yargının kurucu öğesi olarak görev yapacak avukatlar yetiştirmek amacıyla staj eğitim 
çalışmaları yapar. 

 İzmir Barosunda staj yapmak isteyenlerin, Türkiye’deki hukuk fakültelerinin 
birinden ya da yurtdışındaki hukuk fakültelerinden (-YÖK’ten denklik belgesi almaları 
zorunludur-) mezun olmaları ve staja başlamak için gerekli diğer belgeleri de hazırlayarak 
İzmir Barosuna başvurmaları gerekmektedir.
Başvuru, başvuru tarihinden sonraki gün başlamak üzere 15 gün süre ile ilan edilir.  
Onbeşinci günün dolmasından sonra yapılan ilk Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu 
toplantısında dosya incelenir. Herhangi bir eksiklik yok ise karar verilmek üzere dosya 
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İzmir Barosu Yönetim Kuruluna gönderilir. Yönetim Kurulu kararıyla başvurucunun 
stajyer avukat olarak kaydının yapılmasına karar verilir. Mahkemeler nezdindeki stajın 
bitiminden sonraki ikinci altı aylık staj, meslekte en az beş yılını doldurmuş bulunan, Baro 
Levhasına kayıtlı ve bağımsız bir bürosu olan avukatın yanında yapılır (TBBASY m. 14, 15). 
Sözkonusu madde hükmü gereği, stajyer avukatlar, bağlı çalışan –sigortalı- bir avukatın 
yanında staj yapamazlar.

Stajyer, stajının ilk altı aylık kısmını tamamladığına dair Komisyondan aldığı mazbatanın 
iki örneğini ve stajının ikinci altı aylık kısmını yanında yapacağı avukattan yanında staja 
başladığına ilişkin dilekçesini Baroya vererek stajının avukat yanındaki kısmını başlatmış 
olur.

Stajyerin bu dönemde askere gitmesi durumunda, durumunu doğrudan Baroya yazılı 
olarak bildirmesi ve askerlik nedeniyle staj yaptığı avukatın yanından ayrıldığı tarihi 
belirten dilekçe getirmesi gereklidir.

İkinci altı aylık staj sırasında da TBBASY’nin 31. maddesine göre stajın nakli mümkündür. 
Avukatlık Kanununun 68, 69 ve 70. maddelerinin staja aykırı düşmeyen kuralları uygulanır. 
Nakil ile gelinen baroda staj eğitimini kısmen ya da tamamen aldığı anlaşılan stajyerin 
staj eğitiminden muaf tutulması mümkündür.

Avukat yanındaki stajına ilişkin stajyerlerin, ilk üç ayın sonunda Birinci Üç Aylık Raporu, 
sonraki üç ayın sonunda Kesin Raporu, stajın uzaması halinde ise uzama dönemine ait 
avukat tarafından hazırlanacak raporları Baroya sunmaları gerekmektedir. 

Stajını yanında sürdürdüğü avukat tarafından, stajyerin Avukatlık Kanunun 26. maddesi 
kapsamında “avukatın yazılı muvafakatı ile ve onun gözetimi ve sorumluluğu altında, 
sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ve icra mahkemelerinde avukatın 
takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilmek, icra müdürlüklerindeki işleri 
yürütebilmek” için dilekçe vermesi durumunda, Baro tarafından stajyere Yetki Belgesi 
düzenlenir. Stajyerlerin bu yetkileri staj bitim belgesinin verilmesiyle sona ermektedir.

I. Stajyer Avukatlar İçin Genel Sağlık Sigortası

TBMM tarafından 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 sayılı ‘Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 
Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun, “Stajyer avukatlar avukatlık stajına başladıkları tarihten itibaren genel sağlık 
sigortalısı sayılırlar ve stajları devam ettiği sürece genel sağlık sigortalılıkları devam 
eder, bu kapsamdaki stajyerler, staja başladıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde 
Türkiye Barolar Birliği’nce Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi ile Kuruma bildirilir.” 
hükmünü içermektedir. Bu kapsamda stajyerlerimizin staja başladıkları tarihten itibaren 
Türkiye Barolar Birliği tarafından Genel Sağlık Sigortası başlatılmaktadır. 

SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ.
NAYLON STAJA HAYIR!

 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 16. maddesine yapılan değişiklik ile “avukatlık 
stajına fiilen engel olmamak” koşuluyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışanlar ile 
adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere; kamu 
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kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanların görevleri sırasında 
avukatlık stajı yapabileceği düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile birlikte “mesleğin onuru ile 
bağdaşması mümkün olmayan” işler ayrık olmak üzere stajyer avukatların çalışmasına 
imkan tanınmıştır.
 
 Öte yandan Avukatlık Kanunu’nun 23. maddesinde stajın kesintisiz yapılacağı 
hükmü varlığını sürdürmektedir.
 
 Bu değişikliğe paralel olarak çıkarılan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev 
Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik”in 5. 
maddesinde, “Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılar hariç olmak 
üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar ile 
sigortalı olarak çalışanların, Kanunda yazılı staja kabul şartlarını haiz olmak şartıyla staj 
yapabileceği; kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlara 
avukatlık stajının yapılması hususunda ilgili birimlerce gereken kolaylık sağlanacağı; 
kamu kurum ve kuruluşları, stajyerlerin yarı zamanlı, dönüşümlü, vardiyalı, nöbet usulü, 
uzaktan veya esnek çalışma gibi imkânlardan yararlanmalarını sağlanacağı” belirtilmiştir.
 
 Bu kapsamda stajının kanun, yönetmelik ve mesleğin gereklerine uygun şekilde 
sürdürülebilmesi ve çalışma olgusunun, meslek onuruyla bağdaşıp bağdaşmadığının, 
staja fiilen engel olup olmadığının, stajın kesintisiz sürdürülüp sürdürülemeyeceğinin 
tespiti için yasada ve yönetmelikte staj başvurusu için aranan diğer belgelere ek olarak:
 
 - Özel işyerinde sigortalı olarak çalışan stajyer avukat ve stajyer avukat adayları 
tarafından;
  • İşin niteliğini, iş yerinin adresinin ve çalışma saatlerini gösterir iş akdi ile 
işe giriş bildirgesinin,
 
 - Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapan stajyer 
avukat ve stajyer avukat adayları tarafından;
            • Staj süresince stajın devamlılığını etkilememek açısından çalıştıkları 
kurum ya da işyerinden aldıkları,
       
  • İşyeri adresini de belirtmek suretiyle “staj süresi boyunca kendisine mesai 
saatlerinde görevlendirme yapılmayacak olup kurumdaki görevlerini mesai saatleri 
dışında *** usulü uygulanmak suretiyle yerine getirecektir.” şeklinde bir açıklamanın 
yer aldığı belgenin sunulması gerekmektedir.

 - Stajının ikinci 6 ayını kurumda çalışan avukat* yanında yapacaklar için;
          • Kendileri açısından mesai saatlerinde avukat yanında staja engel bir 
birimde çalışmadıklarına/çalıştırılmayacaklarına ya da kurumun hukuk biriminde 
görevlendirildiklerine ilişkin kurumdan alınmış bir belgenin, sunulması gerekmektedir.
 
Not:
* Yanında staj yapılacak avukatın baroya kayıtlı ve avukatlıkta en az 5 yıl kıdeme sahip 
olması gerektiği unutulmamalıdır.
**Gerçeğe aykırı bilgi ve belge verildiğinin tespiti halinde gerekli yasal yollara 
başvurulacağı gibi; stajyer avukatın staj listesinden kaydı silinecektir.
*** uzaktan /nöbet/vardiya/esnek/dönüşümlü/yarı zamanlı çalışma yöntemlerinden 
hangisinin tercih edildiği açıkça ve somut olarak yazılacaktır.
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  * Stajın devamlılığı her stajyer açısından zorunludur. 
 
 
 * Staj ancak mesai saatleri içinde yapılabilir.
 
 
 * Kamuda veya özel sektörde sigortalı olarak çalışan kişilerin çalışma saatleri, 
stajın devamlılığına engel olmayacak ve 08.30 - 17.30 saatleri arasında staj yapmalarını 
temin edecek şekilde kurumca düzenlenmesi gerekir.
 
 
 * İşin, staj süresinin SÜREKLİLİĞİNE ve mesai saatleri arasında FİİLEN yapılmasına 
engel olmaması gerekir.
 
 
 * Kanun değişikliği yalnızca çalışma saatleri vardiya, nöbet vb. biçimlerde olup 
kamudaki çalışmasını staj süresi dışındaki zamanlarda tamamlayabilecek kişileri 
kapsamaktadır.
 
 
 * Mesai saatlerini 08.30 - 17.30 aralığı dışında düzenleme olanağı bulunmayan  
kurumlarda/özel sektörde çalışan kişilerin staj yapmaları kanundaki değişikliğe rağmen 
mümkün değildir.
 
 
 * Yönetmelikte yer alan “yarı zamanlı, dönüşümlü, uzaktan veya esnek çalışma”  
yöntemleri; esasen kamu çalışanlarına değil, İş Kanununa tabi olarak sigortalı çalışanlara 
uygulanabilir.
 
 
 Yukarıdaki ölçütleri taşımayan avukatlık stajı başvuruları İzmir Barosu’nca kabul 
edilmemektedir.

 22.06.2022 tarih ve 318/4 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında 
Yönetmeliğin” 5/3. maddesi ile geçici 1. maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali 
istemine ilişkin dava açıldı. 

 II. STAJ EĞİTİM MERKEZİ ÇALIŞMALARI

 İzmir Barosu stajyer listesine kayıtlı stajyer avukatlar TBBASY ve İBASY 
gereği eğitim çalışmalarını stajlarının ikinci altı aylık kısmında başlarlar. Sözkonusu 
yönetmelikler gereği zorunlu dersler 60 saat, seçmeli dersler de (özel hukuk ve ceza 
hukuku alanında) 60 saat olmak üzere toplam 120 saat çalışma yaparlar. 

 Covid-19 nedeniyle pandemi sürecinde adliye stajını yapan stajyer avukatlarımızın 
risk altında kalmaması nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir Adalet Komisyonu 
Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda; adliye stajı yapmakta olan stajyer 
avukatlarımızın 15/06/2020 tarihi dahil izinli sayılmaları ile bu sürenin stajdan sayılacağı, 
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izinli sayıldıkları süre nedeniyle staj sürelerinde herhangi bir uzama olmayacağı, staj 
değişim işlemlerinin Komisyonca re’sen yapılacağından stajyer meslektaşlarımızın 
değişim için de adliyeye gitmelerine gerek olmaması sağlanmıştır. 

 Covid-19 öncesinde Staj Eğitim Merkezi kapsamında staj dersleri 23-30 kişilik 
gruplar halinde gerçekleştirilmiştir. İlçelerde ikamet eden stajyer avukatlarımızın staj 
derslerini almak amacıyla Baroya gelmeleri nedeniyle yol ücretleri Baromuz tarafından 
karşılanmaktadır. 
 
 Pandemi döneminde Staj Eğitim derslerimiz çevrimiçi olarak yapılmaya başlanmıştır. 
Pandemi döneminden bu yana üç grup halinde 922 stajyer avukat meslektaşımız zorunlu 
staj derslerini alırken, iki dönem halinde 204 stajyer avukat meslektaşımız Ceza Hukuku 
seçmeli derslerini ve üç dönem halinde 496 stajyer avukat meslektaşımız da Özel Hukuk 
seçmeli derslerini tamamladılar.

 Daha önce sadece avukatlara yönelik olarak hizmet veren Baronet bu dönemde 
gerekli güncellemeler yapılarak stajyer avukat meslektaşlarımıza da hizmet vermeye 
başlamıştır.

 Baronet’e stajyer avukat girişinin eklenmesi ile stajyer avukatlar,
- Ders seçimlerini buradan yapmaya başladılar,
- Ders devam durumlarını takip edebiliyorlar,
- Staj bitim tarihlerini takip edebiliyorlar.

Staj başvurularında yaz döneminde artış yaşandığından pandemi nedeniyle Barodaki 
yoğunluk ve sosyal mesafenin kontrol altında tutulabilmesi amacıyla avukatlık stajına 
başlayacaklar web sayfamızdan randevu alarak ön başvuru yaparak Baroya gelmekteler.
Ayrıca staj bitim ve ruhsatname talebinde bulanacak stajyer meslektaşlarımız da randevu 
sistemimizden randevularını alarak başvurularını gerçekleştirmektedir.
Askı süresi bitip stajlarına başlayacak olan stajyer meslektaşlarımız başlama gününde iki 
kez Baroya iki kez adliyeye gitmek durumunda idi. Stajyer meslektaşlarımızın pandemi 
sürecinde risk altında kalmamaları adına İzmir Adalet Komisyonu Başkanlığı ile yapılan 
görüşmeler neticesinde staja başlama kararları ve adliye stajlarının başlayabilmesi için 
gerekli dosyalarının hazırlatılarak adliyeye toplu olarak baromuz tarafından gönderilerek 
hangi mahkemede stajlarını yapacaklarını adalet komisyonundan öğrenerek ilgili 
mahkemede stajlarına başlar duruma gelmişlerdir.

- Jürili Tez Sunumları
- 

 Staj eğitim sürecinde hazırlanan bireysel çalışma raporlarında yaşanan sorunlar 
nedeniyle tezlerin daha faydalı hale getirilebilmesi ve nesnel değerlendirmeye açık olması 
amacıyla bazı değişikliklere gidilmiştir. Staj tezleri, stajyer meslektaşlarımız tarafından 
jüri önünde savunulmaya başlanmıştır. Tezler akademik makale şeklinde olmak zorunda 
olmayıp, zorunlu atıf yapılması gibi bir kural da söz konusu değildir. Bununla birlikte 
tezlerin özenle hazırlanmış hukuksal metinler olması beklenmektedir. 

 Stajyer meslektaşlarımız staj tezlerini bireysel ya da en fazla beş kişilik grup 
olarak hazırlayıp sunabilmektedir. 

 Staj bitim tezinin Avukatlık Hukuku, Medeni Usul Hukuku ya da Ceza Usul 
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Hukuku alanlarından birinde yazılması gerekmektedir.

 Staj tezinin sunumu 3 kişilik jüri önünde gerçekleştirilmekte olup stajyer 
meslektaşımız, yanında staj yaptığı avukatın, jüri üyesi olarak görevlendirilmesini 
isteyebilir. Bu durumda jüri 4 kişiden oluşabilecektir.

 Jüride Görev Alan Meslektaşlarımız:

Av. Ahmet Aksu, Av. Ahmet Serkan Göktürk, Av. Alev Gençcan, Av. Arzu Demirci, Av. 
Aslı Boldan Ertürk, Av. Aslı Gök Tufan, Av. Aylin Aras Öztürk, Av. Ayşegül Altınbaş, Av. 
Ayşe Erdoğan, Av. Bahri Erhan Merder, Av. Burcu Ece Güler, Av. Burcu Ejder, Av. Bülent 
Kaptan, Av. Cana Arıcı, Av. Cansu Bildirici, Av. Cem Topaloğlu, Av. Çiğdem Ateş, Av. Deniz 
Çankaya, Av. Deniz Uluköse Ceylan, Av. Deniz Yılmazer, Av. Derya Koçan, Av. Didem 
Özbakır, Av. Dicle Arar, Av. Dila Serdaroğlu Diliballı, Av. Dilek Güzel, Av. Dinçer Dikmen, 
Av. Eda Akgül, Av. Eda Bekçi, Av. Elçin Kılınçer Ot, Av. Elif Karlıdağ, Av. Erdal Yağçeken, 
Av. Erkan Göbekçin, Av. Evran Kırmızı, Av. Eylül Hasçelik, Av. Filiz Kunt, Av. Füsun Oğuz, 
Av. Gamze Şimşek, Av. Gizem Beder, Av. Gökçen Çağa, Av. Gökçe Serdar, Av. Gülten 
Kılınç, Av. Gülseren Sönmez, Av. Gülşah Çağdaş, Av. Hatice Aslan Atabay, Av. Hüseyin 
Ekin Durmuş, Av. Hüseyin Pehlivan, Av. Kerem Dikmen, Av. Lütfiye Kanar, Av. Meftune 
Yakut Çil, Av. Mehlika Aydın Tüfekçi, Av. Melek İnce Canazoğlu, Av. Meriç Kaptan, Av. 
Mesut Baran Akgün, Av. Murat Dinçer, Av. Mustafa Talat Oğuz, Av. Müge Kutluk, Av. Nafize 
Topaz, Av. Neslihan Kurtuluş, Av. Nilgün Tortop, Av. Nursen Aksu, Av. Orhan Çetinbilek, 
Av. Ozan Balım, Av. Özcan Akar, Av. Özden Yanık, Av. Özge Kılıçaslan, Av. Özlem Ünsal,  
Av. Öznur Gülensoy, Av. Özge Güven, Av. Pınar Gürsoy Kılınç, Av. Senem Uygun Kılıç,  Av. 
Serap Oğuz, Av. Şefika Yıldırım Sert, Av. Şevki Gülensoy, Av. Türkan Karakoç, Av. Uğur 
Burak Duru, Av. Ümit Görgülü Sevil, Av. Yelda Kullap, Av. Zahide Beydağ Tıraş Öneri, Av. 
Zehra Okan, Av. Zöhre Dalkıran. Av. A. Doğu Buzludağ, Av. A. Mecit Yıldırım, Av. A. Sinan 
Sürücü, Av. Abdullah Hızal, Av. Andaç Zaloğlu, Av. Arif Çınar Evrim, Av. Arzu Buzludağ, 
Av. Arzu Hazer Güngör, Av. Ata Yardımcı, Av. Atakan Güngör, Av. Atilla Ertekin, Av. Ayşe 
Kaymak, Av. Ayşegül Karpuz, Av. Aysun Akşehirlioğlu, Av. Baran Ali Mızrak, Av. Barış 
İpek, Av. Barış Türkmenoğlu, Av. Berrin Esin Kaya, Av. Büşra Marangozoğlu, Av. Çağla 
Deniz Felamur Baylan, Av. Halil Çağlar Akbulut, Av. Cihan Kavlak, Av. Damla Küçük, Av. 
Damla Ürgen, Av. Deniz Çankaya, Av. Deniz Yağmur, Av. Dinçer Çalım, Av. Duygu Aslan 
Ergün, Av. Emel Diril, Av. Emrah Avcı, Av. Erdem Boyacı, Av. Erdem Candan, Av. Fatih 
Batu, Av. Fatma Başargan, Av. Fatma Demirer, Av. Fertan Ertekin, Av. Filiz Uçar, Av. 
Fırat Sandalcı, Av. Gizem Aral, Av. Güray Güleç, Av. Haşim Öztürk, Av. Hatice Kılınç, Av. 
İhsan Can Akmarul, Av. İsmail Kavak, Av. Korhan Beşikçi, Av. Mustafa Nevhan Akyıldız, 
Av. M. Sena Yazıbağlı Selanik, Av. Mehmet Baran Selanik, Av. Mehmet Öget, Av. Mehmet 
Tahsin Somer, Av. Miray Sayman, Av. Murat Aydın, Av. Murat Meşeli, Av. Nazan Sakallı, 
Av. Nejla Oral, Av. Nergis Arslan, Av. Nurdan Zaloğlu, Av. Oktay Uysal, Av. Özcan Birsen, 
Av. Özden Batıkhan, Av. Özgür Kitapçı Candan, Av. Özgür Meriç Özer, Av. Özgür Yılmazer, 
Av. Perihan Çağrışım Kayadelen Civanşan, Av. Remzi Çil, Av. Resul Göksoy, Av. Şebnem 
çapın, Av. Seçkil Çelik, Av. Semih Taşcan, Av. Serdar Gültekin, Av. Serhat Arslan, Av. M. 
Sevgi Sakarya, Av. Sevinç Hızal, Av. Sinan Sayman, Av Soner Hamza Çetin, Av. Şükran 
Öztürk, Av. Tacettin Üstündağ, Av.Toygun Kököz, Av. Turan Avcıoğlu, Av. Utku Turan, Av. 
Yakup Gül, Av. Yemen Cankan. 
Aşağıda sizlere sunduğumuz çizelge zorunlu/seçmeli ders başlıklarını ve bu çalışmaları 
–gönüllüce ve değerli zamanlarından vakit ayıran- ve yürüten İzmir Barosu avukatlarını 
içermektedir. Çizelge dönem çalışma raporunun yazıldığı tarih itibariyle güncel olanı 
değil, dönem boyunca yapılan tüm çalışmaları ve eğitmen/avukatları göstermektedir.
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Zorunlu Ders Eğitmenlerimiz
DERS EĞİTMENLER

TANIŞMA, STAJ HAKKINDA BİLGİ 
Av. Özkan YÜCEL 
Av. Elçin KILINÇER OT
Av. Şefika YILDIRIM SERT

AVUKATLIĞIN TANIMI TARİHÇESİ VE NİTELİKLERİ

Av. Ahmet OKYAY 
Av. Haluk İsmet KÖYMEN 
Av. Hüseyin ERDEN  
Av. Pulat Hüseyin GAGO 
Av. Rıfat Bülent ANLI

AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Av.Ümit GÖRGÜLÜ SEVİL  
Av.Pınar GÜRSOY KILINÇ  
Av.Anıl GÜLER 
Av. Ahmet Haşim ÖZTÜRK  
Av.Elçin KURT DANKİ

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ

Av. Ömer Turgut ERLAT  
Av. Ahmet Hamdi YILDIRIM  
Av. Ahmet AKSU  
Av. Ahmet YILMAZ  
Av. Mehmet ERDEK  
Av. Güzin OKAN 

AVUKATIN HAKLARI 

Av. Z. Beydağ TIRAŞ ÖNERİ  
Av. İsmail HANOĞLU 
Av. Mehlika AYDIN TÜFEKÇİ 
Av. Deniz ULUKÖSE CEYLAN 

AVUKATLIK MESLEK KURALLARI

Av. Ahmet Hamdi SÖZER  
Av. Hüseyin PEHLİVAN  
Av. Bahri Erhan MERDER  
Av. Hatice DEDELER

AVUKATIN HUKUKSAL SORUMLULUĞU 

Av. Yenal ÖZSÜER  
Av. Necil SAYGINER  
Av. Levent DAĞAŞAN  
Av. Bülent KAPTAN  
Av. Zöhre DALKIRAN 
Av. Bilal KORALAY 

AVUKATIN DİSİPLİN SORUMLULUĞU 

Av. Namık Kemal MARMARA 
Av. Arzu DEMİRCİ  
Av. Talat OĞUZ  
Av. Canan ARICI 

Merkezler - Staj Eğitim Merkezi
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AVUKATIN CEZAİ SORUMLULUĞU 

Av. Ercan DEMİR  
Av. Mehmet Baran SELANİK  
Av. Halil Çağlar AKBULUT  
Av. Hüseyin YILDIZ 

BARO VE BAROLAR BİRLİĞİ 

Av. Çetin TURAN 
Av. Hüseyin ÖZGÜR  
Av. Türkan KARAKOÇ  
Av. Kurtuluş BİNİCİ 

BÜRO YÖNETİMİ 
Av. Özgür YILMAZER 
Av. Erdal KARDAŞ  
Av. Özden YANIK

HUKUKİ BELGELERİN DÜZENLENMESİ 

Av. Dicle ARAR  
Av. Filiz KUNT  
Av. Füsun OĞUZ  
Av. Mesut Baran AKGÜN 

BİREYSEL ÇALIŞMA RAPORU HAZIRLAMA

Av. Elçin KILIÇER OT
Av. Şefika YILDIRIM SERT
Av. Nilgün TORTOP  
Av. Münir Hakan ERİŞ  
Av. Bekir TATAR

GÖÇ VE İLTİCA FARKINDALIK Av. Eda BEKÇİ 
Av. Taner KILIÇ 

İNSAN HAKLARI VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Av. Ali Deman GÜLER  
Av. Özgür YILMAZER 

ÇEVRE HAKKI Av. Arif Ali CANGI  
Av. Berna BABAOĞLU ULUTAŞ

İŞÇİ AVUKATLAR VE MESLEK İÇİ PAYLAŞIM 
Av. Dinçer DİKMEN  
Av. Mehmet Baran SELANİK  

AİHS VE AİHM

Av. Serkan CENGİZ  
Av. Mehmet Nur TERZİ  
Av. Ahmet Sinan SÜRÜCÜ  
Av. Kerem DİKMEN  

HUKUK UYGULAMASINDA YÖNTEM 
Av. Cemal Nedret ERDEM  
Av. Sefa YILMAZ  
Av. Münir Hakan ERİŞ

TEKNOLOJİ, UYAP E İMZA E TEBLİGAT Av. Resul GÖKSOY  
Av. Arif Çınar EVRİM
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TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Av. Ayşen ERDOĞAN 
Av. Aytül ARIKAN  
Av. Kerem DİKMEN 
Av. Nilgün ŞENTUNA
Av. Gülce MUTOĞLU KILAVUZ
Av. Figen ÖZLER MERDER
Av. Funda EKİN SÜMER

ENGELLİ HAKLARI

Av. Nurdan ANLI  
Av. Nursen AKSU  
Av. Müjgan BİLGEN 
AV. ÇİĞDEM ATEŞ
Av. Suna AĞI

HİTABET- BEDEN DİLİ, İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ Av. Ulvi PUĞ
Av. Tayfun OZANKAYA

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Av. Serkan CENGİZ

CEZA YARGILAMASINDA AVUKAT

Av. Yakup GÜL 
Av. Özkan YÜCEL 
Av. Ahmet Sinan SÜRÜCÜ

Özel Hukuk Seçmeli Dersler ve Eğitmenlerimiz

DERS ADI EĞİTMENLER

 

HMK 119 GEREĞİ DİLEKÇENİN ANLATIMI 

DAVALARDA GENEL STRATEJİ-USUL FARKLARI

AV. AFHAN TOPEL 

AV. MÜNİR HAKAN ERİŞ

ASLİYE HUKUK/TİCARET/MİRAS DAVASI

AV. AFHAN TOPEL

AV. MÜNİR HAKAN ERİŞ 

AV. ARİF İNÖNÜ 

AV. AYŞEN SOYDAN KAYA 

AV. AYLİN ARAS ÖZTÜRK 

AV. NECİL SAYGINER 

AV. NAFİZE TOPAZ 

AV. ARİF ERHAN YURTSEVER 

AV. DENİZ SEYREK TÜTÜNCÜOĞLU 

AV. EREN İLHAN GÜNEY 

AV. AYŞE DAĞCI ÇAKICI 

AV. GÜLNUR ERDOĞAN 

AV. AYŞE GÜLİN GÜRALP
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İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE UYGULAMA

AV. ARİF ALİ CANGI 

AV. ŞEHRAZAT MERCAN 

AV. MUSTAFA COŞKUN

AİLE HUKUKU DAVASI

AV. NİLGÜN TORTOP
AV. Z. BEYDAĞ TIRAŞ ÖNERİ 
AV. MEFTUNE YAKUT ÇİL 
AV. TÜRKAN KARAKOÇ 
AV. EMRE ÖKTEM 
AV. ALEV GENÇCAN 
AV. DENİZ ULUKÖSE CEYLAN
AV. EBRU BÜYÜK
AV. DENİZ YILMAZER

İŞ HUKUKU DAVASI

AV. AYSU YAZICIOĞLU
AV. OZAN BALIM 
AV. HAKAN DİMDİK 
AV. DİCLE ARAR 
AV. HATİCE ASLAN ATABAY 
AV. DİLEK GÜZEL 
AV. ZÖHRE DALKIRAN 
AV. MERİÇ KAPTAN 
AV. SEYHAN GÜNGÖR GÖBEKÇİN 
AV. ERKAN GÖBEKÇİN 
AV. ÖZGÜR METİN 
AV. ERSAN KARATEKİN 
AV. GÖKÇE SERDAR 
AV. BAYRAM ŞANDA 
AV. AYSU YAZICIOĞLU ÇERÇİ 
AV. ÖZLEM BALIM 
AV. ZEYNEP ÖNUÇAK ÇOLAK 
AV. ŞEFİKA YILDIRIM SERT 
AV. EVRAN KIRMIZI
AV. ELİF KARLIDAĞ

DURUŞMA VE USUL  
(Hakimin reddi, duruşma tutanağının niteliği 
ve önemi, ayağa kalkma, Doğrudan soru, Ön 
incelemenin niteliği, tensip zaptının önemi, süre 
tutum dilekçesi, eksik harç)

AV. MÜNİR HAKAN ERİŞ 

İLAMLARIN İCRASI
AV. OLCAY MUTLU AKBABA 
AV. HÜSEYİN KÖSE 
AV. DURSUN ATA TÜRKGÜLÜ

KANUN YOLLARI, TEMYİZ, KARAR DÜZELTME AV. ABBAS ÖZDEN 
AV. EMRE ÖKTEM
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AİLE HUKUKU GRUBU KONFERANSI AV. ALEV GENÇCAN

ASLİYE HUKUK GRUBU KONFERANSI
AV. AYŞE ÇAKICI
AV. EREN İLHAN GÜNEY
AV. MÜNİR HAKAN ERİŞ

İŞ HUKUKU GRUBU KONFERANSI AV. MERİÇ KAPTAN

DURUŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ AV. ŞEFİKA YILDIRIM SERT 
AV. ELÇİN KILINÇER OT

Ceza Hukuku Seçmeli Dersler ve Eğitmenlerimiz

DERSİN ADI EĞİTMENLER

Çalışma Hakkında Genel Bilgilendirme 
Ceza Yargılamasına Genel Bakış

Av. Yakup GÜL
Av. Özkan YÜCEL
Av. Ahmet Sinan SÜRÜCÜ

Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği 
Yakalama

Av. Perihan Çağrışım KAYADELEN
Av. Mehmet Baran SELANİK
Av. Çağla Deniz FELAMUR BAYLAN
Av. Sabri Can ONUR
Av. Emre DURUKAN

Yakalananın (Şüpheli-Sanık) Hakları 
Gözaltı

Av. Perihan Çağrışım KAYADELEN
Av. Mehmet Baran SELANİK
Av. Çağla Deniz FELAMUR BAYLAN
Av. Sabri Can ONUR
Av. Ayşegül KARPUZ

Soruşturma (Canlandırma ve tartışmalar 
yapılacak) Aşamasında Müdafi ve Vekil Rolü/ 
Hak ve Yetkileri 

Av. Perihan Çağrışım KAYADELEN
Av. Mehmet Baran SELANİK
Av. Çağla Deniz FELAMUR BAYLAN
Av. Sabri Can ONUR
Av. Ayşegül KARPUZ

Çocuklara Özgü Adalet Tutuklama, 
Tutuklamaya İtiraz , Adli Kontrol 
Mekanizması                     

Av. Yakup GÜL
Av. Halil Çağlar AKBULUT
Av. Sabri Can ONUR

Fikri Mülkiyet Ceza Hukuku Av. Mustafa Nevhan AKYILDIZ

Cezaevinde  Görüşme
Av. Nergiz Tuba ASLAN
Av. Duygu ARSLAN ERGÜN
Av. Doğan AKBAŞ
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Doğrudan Soru Sorma  Hukuka Aykırı 
Deliller, Kovuşturma Hakkında Genel Bilgi

Av. Yakup GÜL
Av. Ahmet Sinan SÜRÜCÜ
Av. Perihan Çağrışım KAYADELEN
Av. Mehmet Baran SELANİK
Av. Çağla Deniz FELAMUR BAYLAN
Av. Sabri Can ONUR
Av. Ayşegül KARPUZ

Dosya dağıtımı ve Danışman Avukatlarla 
Grupların Tanıştırılması, Rol Dağılımının 
Yapılması

Av. Muzaffer Sevgi SAKARYA
Av. Duygu ARSLAN ERGÜN
Av. Doğan AKBAŞ
Av. Veysel CANOĞLU
Av. Ahmet Doğu BUZLUDAĞ
Av. Gamze ŞİMŞEK
Av. Erdal YAĞÇEKEN
Av. Tuba Nazlı AKIN
Av. Dinçer DİKMEN
Av. Şükran ÖZTÜRK
Av. Türkan KARAKOÇ
Av. Suat ÇETİNKAYA

 
Kanun Yolları

Av. Yakup GÜL
Av. Ahmet Sinan SÜRÜCÜ
Av. Sabri Can ONUR

 
Genel Değerlendirme Av. Yakup GÜL

Ceza Hukuku Online Seçmeli Dersler ve Eğitmenlerimiz

DERSİN ADI EĞİTMENLER
 
Çalışma Hakkında Genel Bilgilendirme 
Ceza Yargılamasına Genel Bakış

Av. Yakup GÜL
Av. Özkan YÜCEL

 
Soruşturma Kovuşturma Farkı
Cezaevinde görüşme  
Çocuklara Özgü Adalet  

Av. Yakup GÜL
Av. Ahmet Sinan SÜRÜCÜ
Av. Duygu Arslan ERGÜN
Av. Halil Çağlar AKBULUT 
Av. Doğan AKBAŞ

Fikri Mülkiyet Av. Mustafa Nevhan AKYILDIZ

Basit Yargılama Usulü

Koruma Tedbirlerinin İhlali Nedeniyle Tazminat 

Av. Ahmet Sinan SÜRÜCÜ
Av. Muzaffer Sevgi SAKARYA
Av. Yakup GÜL

Seri yargılama Usulü 

Tutuklama, Tutuklamaya İtiraz, Adli Kontrol 
Mekanizması dilekçe yazdırılacak 

Av. Yakup GÜL 
Av. Çağla Deniz FELAMUR BAYLAN

Mağdur Hakları 

İnfaz Hukuku 

Av. Yakup GÜL
Av. Mehmet Baran SELANİK



389

Küçük Grup Önerme Tartışması 
Av. Sabri Can ONUR
Av. Ayşegül KARPUZ
Av. Muzaffer Sevgi SAKARYA

Kanun Yolları 
Genel Değerlendirme

Av. Yakup GÜL
Av. Sabri Can ONUR

Ayrıca bu çalışmalara katkı veren meslektaşlarımız:

Av. Doğancan KIRAN
Av. Ozan ALPMAN
Av. Sanem Can ŞEN
Av. Tuğçe Nazlı AKIN
Av. Aydan KUBLAY
Av. Gözde ÖNAL
Av. Mehmet Yasin ŞAHİNKAYA
Av. Ozan ALPMAN
Av. Çağan ÖZKAPU
Av. Özgür Çağrı ERTEM
Av. Burcu KURTBOĞAN
Av. Ali Emre KALKANDERE
Av. Tuğçe Nazlı AKIN
Av. Ege CENGER
Av. Gizem METİNDAĞ
Av. Merve OKTAY
Av. Utkucan ÇEBİŞ
Av. Osman Ceyhan SEZEN
Av. Mücahit METİN 
Av. Özgür Meriç ÖZER
Av. Hüseyin ARSLAN
Av. Berfin YILDIRIM
Av. Mustafa Burak US
Av. Berk CEYLAN
Av. Özge BAHÇECİOĞLU
Av. Zehra ÖZTÜRK
Av. Zorbek YAMER
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STAJ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM DÖNEMLERİ

İZMİR BAROSU EĞİTMENLERİ YENİ DÖNEM ÇALIŞMALARI İÇİN BİR ARAYA GELDİ

 İzmir Barosu çalışmalarında görev alan eğitmenler, yeni dönem çalışmalarını 
görüşmek üzere 24.09.2021 tarihinde Merkez Baro Binasında bir araya geldi.
 
 İzmir Barosu bünyesindeki merkez ve komisyonlarda eğitim çalışmalarını yürüten 
tüm eğitmenler ile staj jüri üyeleri ve ilçe temsilcileri; İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan 
Yücel, Baro Genel Sekreteri Av. Yakup Gül, Staj Eğitim Merkezi’nden sorumlu yönetim 
kurulu üyeleri Av. Elçin Kılınçer Ot ile Av. Şefika Yıldırım Sert’in de katıldığı toplantıda 
yeni dönem merkez ve komisyon çalışmalarına birlikte yön vermek, özellikle stajyer 
avukatların staj dönemini daha etkin ve verimli geçirmesi amacıyla fikir paylaşımı yapıldı. 
Toplantıda ayrıca bugüne dek eğitim çalışmalarında Türkiye’ye örnek olan İzmir Barosu 
çalışmalarının, daha da ileri seviyeye taşınması hedeflendi.
 
 Toplantı sonunda düzenlenen kokteylde eğitmenlere, jüri üyelerine ve ilçe 
temsilcilerine geçmiş dönemdeki emekleri ve özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür 
edildi.

Zorunlu Dersler 
 
 İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi Eylül 2021 yeni dönem eğitimleri Baro Başkanı 
Av. Özkan Yücel’in verdiği “Tanışma, Avukat Kimdir, Staj Hakkında Bilgi” başlıklı ilk dersle 
başladı.  
 
 Av. Özkan Yücel “bizim her zaman sizlerin yanında olduğumuza emin olabilirsiniz. 
Lütfen bize ulaşmakta tereddüt etmeyin” diyerek başladığı konuşmasında tüm stajyer 
avukatları bir salonda toplayarak da eğitim vermenin mümkün olduğunu ifade ederek 
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“ama biz öyle bir çalışma yöntemini seçmedik. Etkili bir çalışma süreci geçirelim istiyoruz. 
Çünkü derdimiz mesleğe hazırlanmak konusunda size daha fazla yardımcı olmak ve 
eğitimleri mümkün olduğunca daha keyifli hale getirmek” dedi. 
 
 
Dört hafta sürecek olan eğitim dönemi boyunca Avukatlık Kanunu’na dair zorunlu 
derslerin yanı sıra, Özel Hukuk alanında Aile Hukuku, Asliye Hukuk ve İş Hukuku ile Ceza 
Hukuku alanında kurgusal dava eğitimleri verildi.
 
 
Aktif eğitim yöntemleriyle gerçekleştirdiğimiz staj eğitiminde bu dönem 110 stajyer 
avukatımız dört sınıfta eğitim alacaklar.

SEÇMELİ DERSLER VE KURGUSAL DAVA ÇALIŞMALARI

 1. Ceza Hukuk Seçmeli Ders Çalışmaları:  İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi Ceza 
Kürsüsü, ceza yargılaması seçmeli ders bölümündeki çalışmasını 2010 yılından bu yana
Kurgusal Dava Çalışması olarak devam etmektedir. 

 A. Çalışma Konu Başlıkları

Çalışma Hakkında Genel Bilgilendirme ve Ceza Yargılamasına Genel Bakış, Kişi 
Özgürlüğü ve Güvenliği/Yakalama, Yakalananın (Şüpheli-Sanık) Hakları/Gözaltı, 
Soruşturma Aşamasında Müdafi ve Vekil Rolü/Hak ve Yetkileri, Çocuklara 
Özgü Adalet/Tutuklama, Tutuklamaya İtiraz/Adli Kontrol Mekanizması, 
doğrudan Soru Sorma/Hukuka Aykırı Deliller/Kovuşturma Hakkında Genel 
Bilgi, Fikri Mülkiyet Ceza Hukuku ve TMK m.10/Dosya Dağıtım ve Danışman 
Avukatlarla Grupların Tanıştırılması/Rol Dağılımının Yapılması, Danışman 
Avukatlarla Duruşma Hazırlığı, Kovuşturma Aşaması (CANLANDIRMA), Genel 
Değerlendirme/Kanun Yolları.  

 B. Eğitmen/Danışman Avukatlar: 

Aşağıda bu çalışmaları kronolojik olarak, fotoğrafları ile beraber sizlere 
sunuyoruz: 

 
 1. Ceza Hukuku alanında 12.02.2022 tarihinde Kurgusal Duruşma gerçekleştirildi.

 2. Ceza Hukuku alanında 09.05.2022 tarihinde Kurgusal Duruşma gerçekleştirildi.

 3. Ceza Hukuku alanında 25.06.2022 tarihinde Kurgusal Duruşma gerçekleştirildi. 

 Stajyer avukat meslektaşlarımızı mesleğe daha donanımlı hazırlamak üzere uzun 
yıllardır İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi müfredatında yer alan kurgusal duruşma 
çalışmaları devam ediyor.
 
 Bu çalışmalardan biri de 25 Haziran 2022 Cumartesi günü elli stajyer avukat 
meslektaşımızın katılımı ile Ceza Hukuku alanında yapıldı.
 
 Çalışmalara gönüllü olarak katılan kolaylaştırıcı meslektaşlarımıza emek ve 
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destekleri için teşekkür ederiz.

 1. Ceza Hukuku alanında 23.07.2022 tarihinde Kurgusal Duruşma gerçekleştirildi.

 23 Temmuz’da da Ceza Hukuku alanında elli stajyer avukat meslektaşımızın 
katıldığı bir kurgusal duruşma çalışması daha yapıldı.

 Çalışmanın açılışında konuşan İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi’nden sorumlu 
yönetim kurulu üyelerinden Av. Şefika Yıldırım Sert, kurgusal duruşma çalışmalarının 
uzun soluklu bir staj eğitiminin sonunda uygulamada karşılaşabilecek sorunlara değinen 
bir çalışma olarak kurgulandığını ifade etti. Sert, çalışmaya katılanlara ve kolaylaştırıcı 
meslektaşlarımıza teşekkür etti.

 2. Özel Hukuk Seçmeli Ders Çalışmaları:  

 A. Çalışma Konu Başlıkları: 

Eğitmenlerin Tanıtımı/Müvekkil Görüşmesi/Tutanak Tutulması, Ücret 
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Sözleşmesi/HMK m. 119 gereği Dilekçenin Anlatımı/Davalarda Genel Strateji/
Usul Farkları, Asliye Hukuk/Asliye Ticaret/Miras Davası ve Yargılama, Aile 
Hukuk Yargılaması, İdare ve Vergi Mahkemelerinde Uygulama, İş Hukuk 
Yargılaması, Duruşma ve Usul (Hâkimin reddi, Duruşma Tutanağının Niteliği 
ve Önemi, Ayağa Kalkma, Taraf Vekilinin Doğrudan Soru Sorma Hakkı, Ön 
İncelemenin Niteliği, Tensip Tutanağının Önemi, Süre Tutum Dilekçesi, Eksik 
Harç), İlamların İcrası, Kanun Yolları, Temyiz, Karar Düzeltme, Duruşmaların 
Değerlendirilmesi

B. Eğitmen/Danışman Avukatlar: 

Aşağıda bu çalışmaları kronolojik olarak, fotoğrafları ile beraber sizlere 
sunuyoruz:

1. İzmir Barosu her staj dönemi sonunda gerçekleştirdiği kurgusal duruşma 
çalışmalarından yenisini Özel Hukuk alanında 12.02.2022 tarihinde 
gerçekleştirildi.

2. İzmir Barosu her staj dönemi sonunda gerçekleştirdiği kurgusal duruşma 
çalışmalarından yenisini Özel Hukuk alanında 16.04.2022 tarihinde 
gerçekleştirildi. 
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3. İzmir Barosu her staj dönemi sonunda gerçekleştirdiği kurgusal duruşma 
çalışmalarından yenisini Özel Hukuk alanında 11.06.2022 tarihinde gerçekleştirildi.

 Çalışma öncesi konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, staj eğitimine büyük 
önem verdiklerini belirterek “Bu çalışmaya tamamen gönüllü olarak katkı sunan bütün 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar tamamen meslektaşlara fayda sağlayabilmek için 
buradalar. Avukatlık mesleğini daha iyi bir yere taşımaya çalışıyoruz, güçlü olmaya çalışıyoruz. 
O yüzden de bilgiye ihtiyacımız var. Ne kadar bilgiliysek o kadar güçlü olacağız. Bu çalışmanın 
bu güce katkısı olmasını umuyorum, hepinize katkınız için çok teşekkür ediyorum.” dedi.
 
 Staj Eğitim Merkezi’nden sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Şefika Yıldırım Sert ise 
yapılan çalışmanın staj eğitiminin son aşaması olduğunu ifade ederek, “Güzel bir tecrübe 
olacağından eminim.” dedi.
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 4. İzmir Barosu her staj dönemi sonunda gerçekleştirdiği kurgusal duruşma 
çalışmalarından yenisini Özel Hukuk alanında 02.07.2022 tarihinde gerçekleştirildi.
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 İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, Staj Sürecine İlişkin Sorularını Yanıtlamak 
ve Görüşlerini Almak Üzere Stajyerlerle Buluştu

 İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, staj sürecine ilişkin sorularını yanıtlamak ve 
görüşlerini almak üzere stajyerlerle buluştu.
 
 Buluşmada “Sizin düşünceleriniz, önümüze koyduğunuz öneriler aydınlatıcı oluyor, 
bizi geliştiriyor. Buradaki konuşmalardan stajyer meslektaşlarımız nasıl bir İzmir Barosu 
istiyorlar, biz bunun ne kadarını gerçekleştirebiliriz onu da görebiliyoruz.” diyen Av. Özkan 
Yücel, stajyer avukat meslektaşlarımızın dersler, tez sunumları, giriş kesenekleri gibi 
konulardaki görüş ve değerlendirmelerini aldı.
 
 Toplantı sonrasında ise İzmir Barosu terasında stajyer avukat meslektaşlarımız için 

kokteyl ile bilgi yarışması gerçekleştirildi.
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STAJYER AVUKATLARA YÖNELİK KONFERANSLAR

İzmir Barosu’nun “Hukuk Söyleşileri” adıyla düzenlemeyi planladığı bir dizi etkinliğin 
ilkine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Gökçen 
Taner “Ceza Muhakemesinde Mağdur Hakları ve Kırılgan Mağdur Bağlamında Son 
Gelişmeleri” konulu söyleşiyi gerçekleştirdi.
 

Merkezler - Staj Eğitim Merkezi



İzmir Barosu Çalışma Raporu / 2021 - 2022

398

 Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM’in konuk olduğu “Ceza Muhakemesinde 
Olağanüstü Kanun Yolları” konulu Hukuk Söyleşisi gerçekleştirildi.

 İzmir Barosu Hukuk Söyleşilerinin 3 Kasım’da yapılan oturumunda “Türk Gıda 
Hukukuna Genel Bir Bakış” konulu tebliğ sunuldu. Prof. Dr. Halide Gökçe Türkoğlu ile 

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Kerem Bilgin’in sunduğu Hukuk Söyleşisi gerçekleştirildi.

 
İzmir Barosu Hukuk Söyleşilerinin 11 Kasım’da yapılan oturumunda Prof.  

Dr. Timur DEMİRBAŞ “İnfaz Hukuku’nun Güncel Sorunları” konulu söyleşiyi 
gerçekleştirildi.
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- İzmir Demokrasi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Murat Şahin’in sunumu 
ile “Rekabet Hukuku’nda Güncel Gelişmeler” konulu Hukuk Söyleşisi 

gerçekleştirildi.

- İzmir Barosu Hukuk Söyleşileri kapsamında İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde 
görevli Dr. Öğretim Üyesi Ayça İzmirlioğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı 
panelde “pandemi sürecinde işçinin kişisel verilerinin korunması” konulu 

söyleşiyi gerçekleştirdi.
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İzmir Barosu tarafından düzenlenen Hukuk Söyleşileri serisinde 24 Kasım 2021 
tarihinde emekli vergi müfettişi, vergi danışmanı ve SMMM Serap Ensarioğlu 

“Avukatların Vergilendirilmesinde Yasal Yükümlülükler” konulu söyleşiyi gerçekleştirdi.

18 Kasım 2021 tarihinde, Karşıyaka Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Engin 
Kula, ”Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri ile AGO’ların İşleyiş ve Faaliyetleri” konulu 

söyleşi gerçekleştirildi.
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Hukuk Söyleşileri kapsamında “İdari Yargı’nın Güncel Sorunları” konulu söyleşiyi 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Dursun Ulusoy 

gerçekleştirdi.

Hukuk Söyleşileri kapsamında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. A. Ersoy Kontacı’nın katıldığı, “Demokratik Anayasa Yapımı ve Anayasal Değişim: 

İlkeler, Evreler ve Araçlar Üzerine Bir Tartışma” konulu söyleşi gerçekleştirildi.
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İzmir Barosu tarafından “Hukuk Söyleşileri” kapsamında “Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve Veri Güvenli” konulu bir konferans düzenlendi

Moderatörlüğünü İzmir Barosu üyesi meslektaşımız Av. Eda Tanrıverdi’nin yaptığı 
konferansa yine İzmir Barosu üyesi meslektaşımız Av. Münir Hakan Eriş ve siber 

güvenlik uzmanı Çağrı Polat konuşmacı olarak katıldılar.

Hukuk Söyleşileri kapsamında Dr. Özgecan Gök’ün sunumuyla “Sosyal İçerik 
Üreticilerinin Vergilendirilmesi” konulu söyleşi gerçekleştirildi.
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İzmir Barosu tarafından “Sosyal Medya Suçları ve Delilerin Toplanması” başlıklı 
bir konferans düzenlendi.  Bilişim Hukuku Komisyonu üyesi Av. Büşra Nuray’ın 

moderatörlüğünü yaptığı konferansa yine Bilişim Hukuku Komisyonu üyeleri Av. 
Resul Göksoy ile Av. Çağatay Üsküdar konuşmacı olarak katıldılar.

İzmir Barosu tarafından “Sosyal Medya Suçları ve Delilerin Toplanması” başlıklı 
bir konferans düzenlendi.  Bilişim Hukuku Komisyonu üyesi Av. Büşra Nuray’ın 

moderatörlüğünü yaptığı konferansa yine Bilişim Hukuku Komisyonu üyeleri Av. 
Resul Göksoy ile Av. Çağatay Üsküdar konuşmacı olarak katıldılar.
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Hukuk Söyleşileri kapsamında Dokuz Eylül Ünivesitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi 
Engin Topuzkanamış’ın sunumuyla “Fakültede Hukuk Dediklerini Kahvaltıda 

Yerken...” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Hukuk Söyleşileri kapsamında Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Görevlisi ve Spor Hukuku Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Av. Dr. Gürkan 

Özocak’ın konuşmacı olarak katıldığı “E-Spor Hukuku ve E-Sporcu Sözleşmeleri” 
konulu söyleşi gerçekleştirildi. 
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Hukuk Söyleşileri kapsamında 22 Nisan’da Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD öğretim üyesi Dr. İsa 
Başbüyük’ün katılımıyla “Akran Çocuk Birlikteliklerinin Cinsel İstismar 

Kapsamında Kovuşturulmasının Yarattığı Sorunlar ve Bu Bağlamda 
Başvurulabilecek Hukuki Argümanlar” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

1 Mayıs’ın hemen öncesinde İzmir Barosu’nca düzenlenen 23. oturumunun 
konusu “Ekonomik Krizde Emeğin Hakları” oldu.

 
Hukuk söyleşilerinde “Ekonomik Krizde Emeğin Hakları” Moderatörlüğünü İzmir 
Barosu üyesi Av. Muradiye Kavut’un yaptığı oturuma Çalışma Ekonomisi Doktoru 

ve Yazar Dr. Erkan Aydoğanoğlu, Tez-Koop-İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube 
Başkanı Mahmut Çetinkaya ve Birleşik Metal - İş Sendikası İzmir Şube Başkanı 

Ali Çeltek konuşmacı olarak katıldılar.
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Hukuk söyleşileri kapsamında Doç. Dr. Bülent YÜCEL’in sunumuyla “Türkiye 
Özelinde Seçimli Demokrasiden Rekabetçi Otoriterizme Geçiş” ve Dr. Öğr. Üyesi 

Serkan EKİZ’in sunumuyla “Sivil İtaatsizlik” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Stajyer Temsilci Seçimi 

 İzmir Barosu Stajyer Avukat Temsilciliği seçimi yapıldı. Aday tanıtımı ile başlayan 
seçimde, açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, yapılacak 
seçimin çok değerli olduğunu ifade ederek “Kendi sorunlarınızı, konuşacaklarınızı, 
tartışacaklarınızı, Staj Eğitim Merkezimizde avukat meslektaşlarımıza bırakmadan, kendi 
temsilcilerinizin de içinde bulunacağı bir süreçte değerlendirmeye tabii tutacaksınız.” 
dedi. Temsilci seçilecek stajyer avukat meslektaşlarımızdan bir beklentisi olduğunu 
ifade eden Av. Özkan Yücel, “Stajyerlerle ilgili herhangi bir konuyu konuşurken, onların 
menfaatlerine olacak ya da onların menfaatlerini ilgilendiren bir konuyu konuşurken 
salonlarımız dolmalı. Tüm meslektaşlarım kendi sorunlarına sahip çıkmak konusunda 
adım atmalı, taşın altına elini sokmalı.” dedi. Stajyer temsilciliği için öne çıkanların çok 
değerli bir adım attıklarını dile getiren Av. Özkan Yücel “Aday olan bütün arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum. Desteğiniz, çabanız, emeğiniz, cesaretiniz o kadar değerli ki…Bir 
şeyleri değiştirmek için, yanlış bulduklarınızı düzeltmek için adım atıyorsunuz. Avukatlık 
mesleği işte budur.” dedi.
 
 Seçimde aday olan sekiz stajyer avukat meslektaşımızdan en çok oyu alan dört 
stajyer avukat meslektaşımız temsilci seçildi. Temsilci seçilen Stj. Av. Çağla Nur Çavdar, 
Stj. Av. Sinem Kaskan, Stj. Av. Samet Gümüş ve Stj. Av. Musa Hanci’ye görevlerinde 
başarılar dileriz.
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Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Seçimi

14 Mart 2022 tarihinde yapılan seçim sonucunda, görev sürelerinin dolması 
nedeniyle boşalan Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu üyeliklerine meslektaşlarımız; 
Av. Alev Gençcan, Av. Dicle Arar, Av. Meriç Kaptan, Av. Nafize Topaz ve Av. Uğur Burak 
Duru seçilmiştir.
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İzmir Barosu Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması

Türkiye Barolar Birliği Stajyer Avukatlar Arası Kurgusal Duruşma Yarışması
 
 Baromuzca yapılan seçmeleri kazanarak Türkiye Barolar Birliği’nce bu yıl 
sekizincisi düzenlenen kurgusal duruşma yarışmasında Baromuzu temsile hak kazanan 
Stj. Av. Servan Sanır, Stj. Av. Hanife Taka, Stj. Av. Şeyma Nur Yavaşoğlu ve Stj. Av. Ali 
Sat’tan oluşan yarışma ekibi, kolaylaştırıcıları Av. Doğancan Kıran ve Av. Çağla Deniz 
Felamur Baylan ile birlikte hazırlandıkları, yoğun bir çalışma sürecinden sonra 11-12 
Haziran 2022 tarihinde Denizli’de yapılan bölge elemelerine katıldılar.
 
 Baromuzu başarı ile temsil eden yarışma ekibimize, Baro Başkanımız ve yönetim 
kurulu üyelerimizin katılımı ile düzenlenen törende, hem Türkiye Barolar Birliğince 
gönderilen katılım belgesi hem de İzmir Barosu adına teşekkür belgesi verildi.
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 HUKUK FAKÜLTELERİNE GÖRE STAJYER AVUKAT DAĞILIMI

HUKUK FAKÜLTESİ ERKEK KADIN TOPLAM

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 8 8 16

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 9 13 24

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2 3 5

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 19 17 36

ANKARA ÜNİVESİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 19 10 29

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 0 3 3

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 9 12 21

ATILIM ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2 0 2

AVRUPA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 0 0 0

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 4 6 10

BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ 0 0 0

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 0 1 1

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 6 6 12

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 2 3

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 6 7

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2 3 5

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2 1 3

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 8 3 11

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 7 12 19

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 5 2 7

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 165 221 386

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 6 1 7

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ HUKUK 
FAKÜLTESİ 13 6 19

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ HUKUK 
FAKÜLTESİ 1 0 1

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 2 3

GAZİANTEP ÜNİVESİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 4 3 7

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2 7 9

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 3 5 8

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2 0 2

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK 
FAKÜLTESİ 1 1 2
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İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 4 7 11

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 3 4 7

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK 
FAKÜLTESİ 0 0 0

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 3 9 12

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 4 0 4

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ HUKUK 
FAKÜLTESİ 0 0 0

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 2 3

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 21 18 39

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 0 0 0

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 48 88 136

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 0 4 4

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 6 7

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 8 8 16

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 10 9 19

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 12 9 21

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 6 2 8

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 15 14 29

OKAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 8 5 13

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 0 2 2

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2 3 5

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 10 12 22

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 28 22 50

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 15 15 30

UFUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 0 0 0

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 6 12 18

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK 
FAKÜLTESİ 0 0 0

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÜVERSİTESİ 8 5 13

YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 12 16 28

YALOVA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 7 8 15

YAŞAR ÜNVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 99 129 228

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2 0 2

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 1 2
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İSTATİSTİKİ BİLGİLER

2020-2022 Tarihleri Arasında İzmir Barosu Staj Listesine Kaydolan Stajyer Avukatların 
Karşılaştırılmalı Çizelgesi

Raporun Hazırlandığı tarih itibariyle Aktif Stajyer sayısı: 1.281
 

 Dönem Aktif Stajyer Sayısı Erkek Stajyer 
Sayısı

Kadın Stajyer 
Sayısı Nakil Gitme Kayıt Silme

09.09.2020- 994 455 539 38
18

09.09.2021

09.09.2021-
1121 517 604 26 1309.09.2022

09.09.2020-
09.09.2022

2115 972 1143 64 31

2020-2022 Dönemi Stajyer Avukat Tablosu
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Merkezler - Staj Eğitim Merkezi
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BÖLÜM 6
KOMİSYONLAR
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CEZAEVİ KOMİSYONU
 İlgili Yönetim Kurulu Üyeleri

 Av. Mehmet Baran Selanik

 Av. Hüseyin Yıldız

 Av. Perihan Çağrışım Kayadelen Civanşan

 

 Etkinlikler
 

 20.05.2022 tarihinde Şakran T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda, 10.06.2022 tarihinde 
Buca Kırıklar 2 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda, 08.08.2022 tarihinde Bodrum S Tipi 
Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda, 01.09.2022 tarihinde Buca Kırıklar 1 ve 2 Nolu Ceza 
İnfaz Kurumlarında, hak ihlallerine uğradıklarını beyan eden tutuklu ve hükümlüler ile 
görüşülmüştür.
 
 Aynı tarihlerde ilgili kurum müdürlükleriyle cezaevlerinde kalan kişilerin te-
mel hak ve hürriyetlerine halel getirecek uygulamalardan kaçınılması için görüşmeler 
yapılmıştır.

Komisyonlar - Cezaevi Komisyonu
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ENGELLİ HAKLARI KOMİSYONU
 İlgili Yönetim Kurulu Üyeleri
 Av. Deniz Yılmazer

 Av. Miray Sayman

 

 Komisyon Hakkında
 Komisyon 11/02/2022 tarihinde toplanmaya başlamış olup ortalama 2 haftada bir  

çoğunluğun katılımına göre kararlaştırılan tarihlerde toplanmıştır. 

 Etkinlikler

 Türkiye Noterler Birliği’nde 11/04/2022 tarihinde gerçekleştirilen, okuma ve yaz-
ma bilen görme engellilerin noterlik ve mahkeme nezdindeki işlemlerinde 2 tanık aran-
masına ilişkin hukuka aykırı olan 2014/2 ve 2019/5 numaralı genelgeler ile ayrımcı uygu-
lamaya tabi tutulmaları hususunda genelgenin iptaline dair açılan dava ve bu usulsüz 
uygulamanın sonlandırılmasına ilişkin olarak yapılan toplantıya komisyonumuz adına Av. 
Müjgan BİLGEN ÖZEN ve Av. Emine Nurdan ANLI tarafından katılım sağlanmıştır.  

Engelliler Haftası Programı Kapsamında Film Gösterimi Yapıldı

 İzmir Barosu’nun engelliler haftası programı kapsamında İlksen Başarır’ın yazıp 
yönettiği ve işitme engelli bir gencin, engellerini yıkarak, seslerini duyuramayanların sesi 
olduğu ve bunu yaparken kendine güvenini tazelediği bir hikâyeyi anlatan “Başka Dilde 
Aşk” filminin gösterimi yapıldı.  

Müzik Bölümü Öğrencilerinden Konser

 İzmir Barosu’nun engelliler haftası programı kapsamında Baro Bahçe’de Celal Ba-
yar Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencileri bir konser verdiler.

 Konserin sonunda konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, Engelsiz bir 
dünya özleminin yaşı olmadığını ifade ederek, “Genç arkadaşlarımıza burada bizimle bir-
likte oldukları için teşekkür ediyorum.” dedi.
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Ayrımcılıkla Mücadelede Sosyal Hizmet Yaklaşımı ve Engellilerin Adalete Erişimi

 Engelliler Haftası kapsamında “Ayrımcılıkla Mücadelede Sosyal Hizmet Yaklaşımı 
ve Engellilerin Adalete Erişimi” konulu panel, meslektaşlarımızın ve sivil toplum kuru-
luşlarında görev alan birçok engelli vatandaşın katılımı ile yapıldı. Sosyal Hizmet Uzmanı 
Mahmut Akkın ve İzmir Barosu üyesi Av. Müjgan Bilgen Özen’in konuşmacı olduğu pan-
elde; engellilerin çalışma, sosyal ve kültürel alanlarda maruz kaldığı ayrımcılıklar ve en-
gellilerin adalete erişimininde yaşadıkları zorluklar konuşuldu. Panel, farklı engel gru-
bunu temsil eden vatandaşların ve meslektaşlarımızın geri bildirimlerinin ardından  soru 
cevap ile sonlandırıldı. Engelli Hakları Komisyonundan sorumlu yönetimi kurulu üyeleri 
Av. Deniz Yılmazer ile Av. Miray Sayman panelistlere teşekkür belgelerini sundular. 

 Komisyon toplantılarında engelli hakları ile mücadele eden çeşitli sivil toplum 
örgütleri ile gruplar halinde  görüşmeler yapılması kararlaştırılmıştır.

Hak Temelli Çalışmalar Yapan Görme Engelli Sivil Toplum Kuruluşları İle 
Toplantı Yapıldı

 17/08/2022 tarihinde hak temelli çalışmalar yapan görme engelli sivil toplum ku-
ruluşları ile birlikte bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

 Diğer engel grupları ile de toplantılar yapılmaya devam etmektedir. Sonucunda bir 
raporlama yapılması planlanmaktadır.

Komisyonlar - Engelli Hakları Komisyonu
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GÖÇ VE İLTİCA KOMİSYONU
 İlgili Yönetim Kurulu Üyeleri
 Av. Ayşe Kaymak

 Av. Yakup Gül

 

 Komisyon Hakkında

 İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu, iki hafta da bir olmak üzere komisyon top-
lantıları yapılmakta olup komisyon toplantılarında Adli yardım kapsamında yapılan görev-
lendirmelere ilişkin olarak yerel mahkeme kararlarının paylaşımı yapılmaktadır. Alana 
ilişkin gelişmeler ve sorunlar değerlendirilerek çözüme yönelik yöntemler aranmakta-
dır.
 
 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun taslak çalışmaları 2009 
yılında başlamıştır. Türkiye’de dağınık birkaç parça mevzuatla idare edilmeye çalışılan 
iltica hukuku bir kanuna kavuşmak üzereydi.

 Kanunun hazırlık aşamasında Baro’nun desteğiyle 2011 yılında Göç ve İltica Ko-
misyonu ismiyle kurulmuştur.

 2016 yılında İzmir Harmandalı’nda 750 kişilik Geri Gönderme Merkezi’nin de hiz-
mete girmesiyle göç ve iltica alanında uzmanlaşmış avukatlara ihtiyaç daha da artmıştır. 
Bu bağlamda Göç ve İltica Komisyonu meslek içi eğitimler düzenleyerek iltica hukukunun 
uygulanmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu alanda eğitim alan avukatların çabalarıyla 
olumlu mahkeme kararları elde edilmiş, mülteciler lehine uygulanabilecek içtihat oluş-
masını sağlamıştır.
 
 Türkiye’nin çeşitli Barolarından gelen meslektaşlarımızın katılımları ile İzmir’de 
gerçekleştirmiş olduğu eğitimlerle bu alanda öncü olmuştur.
Hâlihazırda komisyon düzenli aralıklarla Baro binasında toplantılarına ve çalışmalarına 
devam etmektedir.

 Mültecilik Hukukunun Kısa Tarihçesi

 İltica koruması çok uzun asırlardır gelenek hukuku içinde bir uygulama alanı bul-
muş olmasına, İHEB madde 14 kapsamında temel ve birinci kuşak insan haklarından sa-
yılmasına, bu alandaki halen en önemli ve yaygın uluslararası hukuk belgesi olan 1951 
Cenevre Sözleşmesini hazırlayan ve taraf ülkelerden olmamıza rağmen ülkemizde hak 
ettiği yasal düzenleme nedense çok yakın bir tarihte, 11.04.2013’te kabul edilmiştir. Bu 
tarihte bu alanda ilk kez sivil bir kurum olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) kuruluş 
çalışmaları başlamış, yasanın esasa ilişkin hükümleri ancak 11.04.2014 tarihinde yürür-
lüğe girmiştir. GİGM eskiden beri Yabancılar Şubenin yürüttüğü bu alanı 18.05.2015 tari-
hinde devralabilmiştir. Dolayısı ile yasa ve uygulamayı yürütecek genel müdürlük adına 
herkes için son derece yeni bir durum söz konusudur.

 İltica ve göç alanında bir şekilde önemli aktörler olarak sayılan bazı kamu kurum-
ları, sivil toplum kuruluşları, yerel idareler ve bazı meslek odaları gibi Barolarımızın da 
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uzun yıllardır büyük oranda mülteci ve göç alanına ilgisiz kaldığını söylemek mümkün-
dür. Belki de bundan dolayı 6458 sayılı YUKK’nun hazırlanmasında yasa koyucu –başkaca 
kanun ve düzenlemelerde 1136 sayılı Avukatlık Kanununun adli yardım hükümlerine atıf 
yapma gereği duymazken- 57/7 ve 81. maddeleri ile Avukatlık Kanununa, adli yardım hü-
kümlerine ve dolayısıyla Barolarımıza somut atıflar yapmıştır. Bu haliyle adeta yasanın 
hazırlanmasında çok sözü edilen ve göç alanında oluşturulmasının arzulandığı ifade edi-
len “check and balance” sisteminin yerleşmesinde Barolara pozitif bir sorumluluk yük-
lenmiştir. Bu maddeler ile Türkiye tarihinde ilk kez bir yasa ile yeni uygulaması başlanan 
bu sahanın bazı idari ve yargısal denetim mekanizmalarının sadece kağıt üzerinde kalma-
yıp Barolar aracılığı ile etkin denetimi imkanı oluşturulmuştur.
 
 YUKK’nun bundan sonra Barolarımız eliyle yürütülmesi gereken uygulama dene-
timinin ne kadar etkin ve nitelikli olacağı meselesi kanaatimizce şu anda Barolarımızın 
önünde durmakta olan en önemli insani ve hukuki sorumluluk alanlarından birisidir. An-
cak bu duruma ilişkin halen Baroların tamamının ciddi bir farkındalık içinde olduğunu 
söyleyebilmek mümkün değildir. 

 Yeni yasanın Barolara getirdiği sorumluluğun tam olarak kavranmaması bir ta-
rafa, değişik nedenlerle adli yardım bütçesinin bu “yabancı” kesimden esirgenmesine 
yönelik kimi yaklaşımlara dahi rastlanabilmektedir.

 Elbette, Baroların sağladığı adli yardımın sığınmacılar nezdinde etkin olarak işler-
lik kazanmasında ciddi yapısal, finansal ve insan kapasitesine yönelik sorunlar vardır. İşin 
kötüsü bu sorunlar kanunun yürürlük kazandığı ve Barolara ihtiyaç duyulduğu bu dönem-
de tam olarak fark edilip çözüm imkânları geliştirilmiş değildir. Türkiye göç ve mülteci 
hukuku henüz ilkel dönemini yaşamaktadır. Bu alandaki içtihat hukukunun gelişmesinin 
önünde büyük ve ciddi engeller vardır. Avukat meslektaşlarımızın ve Barolarımızın bu 
alana yoğun ve nitelikli bir şekilde dahil olması sağlanamaz ise bu hukuk alanı Türkiye’de 
gelişmemeye, dolayısıyla idarenin tek başına herhangi bir yargı denetimi olmaksızın tüm 
uygulamayı kontrol etmesi pratiğine mahkumdur. Bu nedenle Türkiye’de bu alana ilişkin 
oldukça tarihi bir aşamada bulunmaktayız.
 
 İzmir Barosu Türkiye’de bu alanda en eski ve lider çalışmaları başlatan ve yürüten 
bir Baro olmuştur. Bu alana ilişkin farkındalığı, İzmir Barosu bünyesinde ve başta yakın 
bölge Baroları olmak üzere birçok il Barosunu içine dahil eden çalışmalar üretilmiştir. 
Bu dönem içinde yapılan birçok çalışma başka Barolar için de örnek ve ilham alınmıştır.

Komisyonlar - Göç ve İltica Komisyonu
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 Etkinlikler

Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde Yaşamını Yitiren Suriyeli Mülteci 
Ahmed Maslem Anıldı

 

 İzmir Barosu’nun çağrısıyla bir araya gelen çeşitli kurum temsilcileri, geçtiğimiz 
Haziran ayında Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde çıkan yangın sonucu yaşamını 
yitiren 21 yaşındaki Suriyeli mülteci Ahmed Maslem’i anmak ve son günlerde artan ırkçı 
paylaşım ve söylemleri kınamak için Harmandalı Geri Gönderme Merkezi önünde bir ba-
sın açıklaması düzenledi.  İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel’in okuduğu açıklamaya 
ÇHD, ÖHD, Mülteci Medyası, Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi, İzmir Müzisyenler Der-
neği, Harmandalı Kültür Merkezi ve EŞİK de katıldı.

 23 Haziran 2021 tarihinde Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde çıkan yangın 
sonucu 21 yaşındaki Suriyeli mülteci Ahmed Maslem hayatını kaybetmiş, resmi kurum-
lardan yapılan açıklamalarda ise olay, “intihar” vakası olarak nitelendirilmişti.

Afganistan İle İlgili Ulusal ve Uluslararası Kurumlara Çağrı Metni Basın 
Açıklaması İle Duyuruldu
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 İzmir Barosu ulusal ve uluslararası kurumlara “Afganistan’daki trajik gelişmelere 
duyarsız kalamayız; ülkeden kaçan kişiler için başta mülteci hukuku olmak üzere genel 
insan hakları hukukunun gerektirdiği önlemler gecikmeksizin alınmalıdır.” çağrısı yaptı.

 Açıklamada; 

 “Afganistan’da yabancı güçlerin çekilmesi ile Taliban kuvvetlerinin ülkede zaten 
var olan etkisi hızlı bir şekilde ilerlemiş ve yakın zamanda başkent Kabil’in de ele geçi-
rilmesi ile ülke çok büyük oranda resmen Taliban kontrolü altına girmiştir. Bunun üze-
rine uzun yıllardır süren Afganistan’dan kaçışlar yeni bir evreye ulaşmıştır. Zira, başta 
kadınlar, çocuklar, lgbti gruplar, devrik Afganistan Hükümetinde görev alan tüm asker 
ve çalışanlar, ülkedeki yabancı güçlere lojistik hizmet sunduğu düşünülen kişiler ve bazı 
etnik ve dini gruplar Taliban rejimi altındaki Afganistan’da yeni riskli insan profilleri oluş-
turmuştur. İçinde İran-Türkiye rotasının da olduğu birçok rota ve komşu sınır devletler 
üzerinden ülkeden kaçışlar başlamıştır. Henüz kitlesel ve olağanüstü artışta değerlendi-
rilmeyen kaçışların önümüzdeki haftalarda ciddi bir şekilde artacağı tahmin edilmekte-
dir. Bu duruma bağlı olarak ülkemizde ve dünyada başta Afganistan’dan gelenler olmak 
üzere mülteci, göçmen ve genel olarak yabancı düşmanlığına dayalı nefret söyleminin 
arttığı ve bunun –Ankara Altındağ’da henüz yakın zamanda yaşandığı üzere- hızla ciddi ve 
trajik nefret suçlarına dönüştüğü gözlemlenmektedir.” denilen açıklamada  

 “Buna göre tüm ülkeler için sığınmacılara bu anlamda sınırları açık tutmak siyasi 
bir tercih meselesi veya lütuf değil hukuki bir zorunluluktur. Sınırlarına duvar örerek 
kişilerin hukuka erişimini engellemeye çalışan ülkeler insan hakları ile de aralarına bir 
duvar örmüş demektir. İzmir Barosu başta 2013 yılından buyana alanda özel ve aktif ola-
rak çalışan Göç ve Mülteci Hakları Komisyonu olmak üzere İnsan Hakları Merkezi, Kadın 
Hakları Merkezi, Çocuk Hakları Merkezi ve LGBTİ+ Komisyonu ile bu taleplerin ve işleyi-
şin takipçisi ve gerekli durumlarda hukuki ve yargısal müdahili olmaya devam edecektir.” 
ifadeleri kullanıldı

 Açıklamanın tamamına aşağıdaki qr kodu okutarak ulaşabilirsiniz.

Komisyonlar - Göç ve İltica Komisyonu
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İzmir Barosu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne Başvurdu:
Geçici Koruma Kapsamından Çıkarılanlar Sınır Dışı İşleminin İptaline 

Karar Verilmesine Rağmen Sorunlarla Karşılaşmaktadırlar
 
 İzmir Barosu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne son zamanlarda sık sık yaşanan ve hak 
ihlallerine neden olan konular hakkında bir yazı gönderdi ve talepte bulundu.  Bu sorunlardan 
ilki aralarında İzmir’in de olduğu bazı şehirlerde geçici koruma kapsamında ikamet etmektey-
ken hakkında sınır dışı kararı alınan kişilerin aynı zamanda geçici koruma kayıtlarının da iptal 
edilmesiyle başlıyor.  Sınır dışı kararına karşı dava açacak avukatların incelediği ve vekalet-
nameleri ile fotokopi aldıkları dosyalarda geçici koruma statüsünün iptali hakkında yazılı bir 
kararın bulunmadığı ifade edilen yazıda bu kararın kişilere de tebliğ edilmediği belirtiliyor. 

 Ayrıca yazıda “sınır dışı kararına karşı açılan dava sonucunda kararın iptal edilmesi 
halinde kişiler yeniden geçici koruma kapsamına alınmak amacıyla başvurduklarında, -yakın 
zamanda başladığı tahmin edilen bir uygulama ile eskiden bu yana aynı illerde kayıtlı olmala-
rına, aile üyelerinin aynı ilde bulunmasına rağmen yeniden geçici koruma kapsamına alınması 
talepleri kurumca değerlendirilmiyor. Kişiler -daha önce hiç bir irtibat ve ilişkisinin olmadığı 
farklı ve çok uzak illere yönlendiriliyorlar. Üstelik bu sırada kişilerin koruma kayıtları başlatıl-
mamakta ve bir kimlik de verilmemektedir” denildi.

 Mağduriyetlere Yol Açıyor 

 Bu uygulama nedeniyle kişiler ailelerinden uzakta bir ilde yaşamaya zorlanıyor. 

 Bakıma muhtaç aile bireyleri ve çocukların fakirleşmesine ve bakıma ulaşamamasına 
neden olduğu ifade edilen yazıda bu durumun çocuk haklarının, eğitim hakkının ve birçok hak-
kın da ihlaline neden olduğu, aile reisi ile aile üyelerinin başka illerde kalmak zorunda kalma-
sının birçok sosyoekonomik mağduriyete neden olacağı dile getirildi.

 Göç İdaresi’ne gönderilen yazıda başka bir ile gitmeyi göze alsalar bile bu kişilerin kim-
likleri olmadığı için HES kodu olmadığı, aşı ve pcr testleri yaptıramadıkları haliyle başka bir ile 
gitmelerinin neredeyse imkansız olduğu ifade edildi.

 Uygulama Hukuka Aykırıdır 

 Uygulamanın hukuka da aykırı olduğu ifade edilen yazıda  “bilindiği gibi idare hukukun-
da iptal davalarının temel işlevi iptal kararı verilmesi ile birlikte hukuka aykırı olduğu tespit 
edilen işlemin geriye dönük olarak tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Yani kişi zaten İzmir ilin-
deyken koruma kapsamından çıkarıldıysa, koruma kapsamından çıkartılma sebebi olan işlem 
(bu olayda sınır dışı işlemi) mahkeme kararıyla iptal edilirse; kişinin karardan önceki durumu 
ve hakları tekrar sağlanmalıdır.

 Ayrıca yazıda kişilerin başka illere yönlendirilmelerinin de bir idari işlem olduğu, bu 
idari işlemin açıkça gereklilik ve orantılılık ilkelerine uygun olmadığı söylendi. 

 Son olarak “Uygulama bu haliyle kesin olarak Anayasa madde 16 ve 23’e aykırılık içer-
mektedir. Bu nedenle bu işleme karşı açılan idari yargı davalarında idarenin savunmasını bile 
almaya gerek görmeden Yürütmenin Durdurulması (YD) kararları alındığı bilinmektedir. Ancak 
avukat tutacak parası olmayan ve değişik nedenlerle Baroların Adli Yardım hizmetlerinden ya-
rarlanamayan ve belirtilen illere giden kişilerin çok ciddi mağduriyetleri söz konusudur” de-
nilerek hak ihlallerine ve bir çok sosyo-ekonomik mağduriyete neden olan bu uygulamanın 
acilen sona erdirilmesi talep edildi.
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İzmir Barosu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne Başvurdu:
Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimliklerine İlişkin Farklı Uygulamalar Gideril-

melidir
 
 İzmir Barosu’na gelen başvurulardan Göç İdaresi İl Müdürlüklerine Uluslararası Ko-
ruma Başvuru Sahibi olarak kayıt altına alınan yabancılardan Uluslararası Koruma başvuru-
ları hakkında olumsuz karar tebliğ edilenlere tebliğ aşamasında ellerindeki ‘’ Uluslararası 
Koruma Başvuru Sahibi’’ kimliklerinin alındığı ve bir daha geri verilmediği öğrenilmiştir. Bu 
karara karşı idari yargıda iptal davası açan kişiler talep etmelerine rağmen UK Başvuru Sa-
hibi kimliklerini yeniden alamadıklarını, ancak bu kapsamda avukatlar tarafından bazı illerde 
yapılan başvurularda bazı kişilerin kimliklerinin iade edildiği ancak çoğu kişi için iade işlemi 
yapılmadığı, uygulamada tek ve aynı uygulama olmadığı, İl Müdürlüklerine ve İl Müdürlükle-
rinde talebe cevap veren memura göre farklı uygulamalar olabildiği tespit edilmiştir. 

 Mevzuata Açıkça Aykırı 

 İzmir Barosu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne yazdığı yazı ile bu uygulamanın 6458 
sayılı YUKK ve ilgili mevzuata açık bir şekilde aykırı olduğunu ifade ederek bu durumdaki 
kişilerin Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi kimliklerinin geri verilmesi veya yeniden dü-
zenlenerek teslim edilmesi gerektiği ifade edilerek aksi durumda bu kapsamdaki kişilerin 
şehir içindeki günlük yaşamlarında kimliksiz olarak mağdur oldukları ve bu durumun aynı 
zamanda YUKK madde 89’da düzenlenen yardım ve hizmetlere erişimleri bir bütün olarak 
engellediği dile getirilmiştir. 

 Yasal mevzuatın açıkça anlatıldığı yazıda uygulamadaki yanlış ve farklı uygulamaların 
sona erdirilmesi, uygulama birliğinin sağlanması, bu durumdaki kişi ve aile üyelerinin anılan 
değişik alanlardaki mağduriyetlerinin önlenmesi ve kamu sağlığının korunması konularında 
gerekli yasal ve idari tedbirlerin alınması ve İl Müdürlüklerinin bu yönde uyarılmaları talep 
edildi.

GK ve UK İle İlgili Kimlik Sorunu Nedeniyle Örnek Dilekçeler Hazırlandı

 “Uluslararası Koruma” başvuru talebi reddedilen yabancıların kimliklerinin elle-
rinden alındığı ve dava açsalar dahi kimliksiz bırakıldıkları ve “Geçici Koruma” kapsa-
mında ikamet etmekteyken hakkında sınır dışı kararı alınan kişilerin aynı zamanda GK 
kayıtları da iptal edildiği hususunda Baromuza yapılan başvuruların artması üzerine; söz 
konusu Göç İdaresi uygulamalarının kanuna aykırı olması ve insan hakları ihlali niteliği 
taşıması nedeniyle Baromuzca bu uygulamadan dönülmesi talebiyle idari başvuru yapıl-
mıştır.
 
 Uluslararası Koruma ile ilgili yaşanan sorunlarla ilgili yaptığımız idari başvuru-
muza Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yasal süre içerisinde herhangi bir yanıt 
verilmemiştir. Bunun üzerine, Baromuzun Göç ve İltica Komisyonu tarafından; dava aç-
mış olmasına rağmen kimliklerine el koyulan ve tüm temel haklara erişimi engellenen 
müvekkilleri için meslektaşlarımızın yararlanabileceği örnek idari başvuru dilekçeleri 
hazırlanmıştır. Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma başvurusunun reddine karşı dava 
açmak üzere adli yardımdan görevlendirilen meslektaşlarımızı bu sürecin takibine davet 
ediyoruz.

 Meslektaşlarımızın idari başvurularının olumsuz sonuçlanması durumunda talep-
leri halinde dava açılması için koşulların varlığı halinde ek görevlendirme yapılabileceği-
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ni bilgilerine sunarız. Baromuz tarafından Göç İdaresine yapılan Uluslararası Koruma ve 
Geçici Koruma ile ilgili başvurulara ve örnek idari başvuru dilekçelerine aşağıdaki linkten 
ulaşabilirsiniz.

https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2500/meslektaslarimiza-duyuru

 İzmir Barosu, TBMM’de grubu bulunan partilerin grup başkan vekilleri ile TBMM 
İnsan Haklarını Araştırma Komisyonu Başkan ve üyelerine yaptığı başvuruyla, Ankara’nın 
Altındağ İlçesi’nde başta Suriyeliler olmak üzere yabancılara yönelik kitlesel eylemleri 
gerçekleştirenler ile eylemlerin önlenmesinde, sonlandırılmasında, faillerin yakalanma-
sında ihmali bulunan kamu görevlilerinin araştırılmasını istedi. 

 Siyasi Söylemler Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını Tırmandırıyor 

 Siyasi söylemlerin, ırkçılık ve yabancı düşmanlığını tırmandıran en önemli neden-
lerden biri olduğu ifade edilen başvuruda “2021 yazı itibari ile bir kısım siyasetçi ve yerel 
yöneticilerin Suriyelilere ve diğer yabancılara karşı ötekileştiren söylemleri nedeniyle 
şiddet eylemlerindeki artışı ve yaşanan hak ihlallerini üzülerek izlemekteyiz.” denilerek 
Altındağ’da insanların can ve mal güvenliğine yönelen eylemler öncesinde gerekli tedbir-
lerin alınmamış olmasının ve saatlerce süren evlerin taşlanması, dükkanların, araçların 
kırılıp dökülmesi gibi eylemlere karşı güvenlik güçlerince yeterli müdahalenin yapılma-
mış olmasının kaygı uyandırıcı olduğu dile getirildi. 

 Cezasızlık Kitlesel Linç Eylemlerinin Yayılmasına Neden Olabilir 

 6-7 Eylül, Maraş, Çorum ve Sivas katliamlarının anımsatıldığı başvuruda, suç iş-
lenmesine karşı kayıtsız kalınmasının, yeni suçların işlenmesini cesaretlendireceği ve 
kitlesel linç eylemlerinin yayılmasına neden olabileceği ifade edildi. Sığınmanın bir lütuf 
değil hak, gerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gerekse Uluslararası Sözleşmeler gere-
ğince sığınmacıların can ve mal güvenliğini koruma görevimiz olduğu ifade edilen baş-
vuruda Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde başta Suriyeliler olmak üzere yabancılara yönelik 
kitlesel eylemleri gerçekleştirenler ile eylemlerin önlenmesinde, sonlandırılmasında, 
faillerin yakalanmasında ihmali bulunan kamu görevlilerinin araştırılması, saldırılardan 
etkilenenlerin güvenliğinin sağlanması ve zararlarının giderimi talep edildi.
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Üç Suriyeli Mültecinin Yakılması İle İlgili Çalışmalara Katıldık. Baro Olarak Dosyayı 
Takip Ediyoruz. Konuyla İlgili 28 Aralık’ta Ortak Basın Açıklaması Yapıldı.

Yapılan Basın Açıklaması Şöyle:

 

 
 İzmir’in Güzelbahçe İlçesi’nde 16 Kasım 2021 tarihinde yaşanan ve biri 17 yaşında 
çocuk olan 3 Suriyeli mülteci işçinin yakılarak öldürüldüğü nefret cinayeti ile ilgili dosya-
sının takipçisi olan kurum ve avukatlar tarafından 28 Aralık 2021 tarihinde İnsan Hakları 
Derneği İzmir Şubesi’nde bir basın toplantısı düzenlendi.

 Soruşturma sürecine ve olaya ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı basın toplantısına 
İzmir Barosu adına  dosyayı takip eden Göç ve İltica Komisyonundan sorumlu yönetim 
kurulu üyesi Av. Ayşe Kaymak katıldı. İzmir Barosu olarak olayın basına yansımasının 
hemen akabinde dosyanın takipçisi olduğumuzu, soruşturma sürecinde yapılan ihmal-
ler ile gerçeğin açığa çıkarılmasının engellenmesine izin vermeyeceğimizi ve delillerin 
toplanması için gerekli başvuruları yapacağımızı, insanlık dışı bu nefret cinayetinin tüm 
yönleriyle ve görünür görünmez tüm failleriyle birlikte açığa çıkarılması ve yaşam hakla-
rı elinden alınan mülteciler için adalet talebinden vazgeçmeyeceğimizi tüm meslektaşla-
rımıza ve kamuoyuna duyururuz.

TİHEK Üyesi ve Uzmanları İle ‘Geri İtme Vakaları’ Üzerine Görüşme Yapıldı. 

 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu 
Üyesi Dilek Ertürk ve TİHEK uzmanları “Geri 
İtme Vakaları” üzerine hazırladıkları tematik 
rapor ile ilgili 16 Mart 2022 günü Baromuza 
bir ziyaret gerçekleştirdiler. Baro Başkanı Av. 
Özkan Yücel ile Göç ve İltica Komisyonu’ndan 
sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Ayşe Kay-
mak’ın katıldığı toplantıda geri itme vaka-
ları, hukuki süreç, mağdurların yaşadıkları 
hak ihlallerine karşı yapılması gereken ortak 

çalışmalar ve genel olarak mültecilerin yaşadığı hak ihlalleri üzerine görüş ve öneriler 
paylaşıldı. Mültecilerin yaşadığı hak ihlallerine karşı TİHEK ve İzmir Barosu arasındaki 
işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldı.
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İzmir Barosu İnsan Hakları Haftası etkinleri kapsamında “Sığınma Hakkı 
Kapsamında Geçici Koruma Statüsü” Paneli Yapıldı

 
 Kolaylaştırıcılığını Av. Eda Bekçi’nin yaptığı panelde Suriye Savaşı’nın 10. yılını dol-
durduğu günümüzde halen “Geçici Koruma Statüsü”yle Türkiye’de bulunan Suriyeli mül-
tecilerin, hukuki statüleri ve geçicilik halinden kaynaklanan Özel Hukuk ve İltica Hukuku 
sorunları tartışıldı.

 18 Nisan 2022 tarihinde GGM’deki işkence iddiaları ve yabancılara zorla gönüllü 
geri dönüş evraklarının imzalatılmasına ilişkin Av. Ayşe Kaymak tarafından GGM’de 

yabancılarla görüşülmüş, sonra da basın açıklaması yapılmıştır. 

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

 17.04.2022 tarihinde İzmir Geri Gönderme Merkezi’nde, sayıları net olmamakla 
birlikte 100 kadar Afganistanlı göçmen ve mültecinin işkence ve kötü muameleye ma-
ruz bırakılarak “gönüllü geri dönüş belgeleri” imzalamaya zorlandıkları ve zorla parmak 
basmalarının temin edildiği ihbar edilmiştir.
 
 Bunun üzerine 18.04.2022 tarihinde Yönetim Kurulu üyemiz Av. Ayşe Kaymak, Geri 
Gönderme Merkezi’ndeki bazı yabancılar ile görüşmüştür.

 Görüşme yapılan kişilerce, 14.04.2022 tarihinde Afganistan Konsolosluk görevlile-
ri tarafından Geri Gönderme Merkezi’nin ziyaret edildiği ve bu ziyaretle birlikte pasaportu 
olmayan yabancıları Afganistan’a sınır dışı etmek için düzenlenmesi gereken belgeleri 
imzalamalarının istendiği bildirilmiştir. 

 Göçmen ve mültecilerin bir kısmı bu belgeleri imzalamak istemedikleri halde zorla 
parmak basmalarının sağlandığını, telefon haklarının verilmediğini ve tecrit edildiklerini 
anlatmışlar ve tüm bu işlemler esnasında, normalde yalnızca Geri Gönderme Merkezi’ni 
dışarıdan gelecek tehlikelere karşı korumakla görevli jandarma memurlarının da içeride 
bulunduklarını belirtmişlerdir.

 Etnik kökenleri nedeniyle zaten yıllardır kötü muameleye uğrayan Hazara kökenli 
aileler; Afganistan’ın Taliban kontrolüne geçmesinden sonra zorla askere alınmaya çalı-
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şılan genç erkekler; zorla evlendirilmeye çalışılan ve eğitim hakları ellerinden alınan kız 
çocukları ve kadınlar; çeşitli sivil toplum örgütlerinde, insani yardım kuruluşlarında ça-
lıştıkları için hain ilan edilen doktorlar, tercümanlar; devletin farklı kademelerinde görev 
yapan yetkililer, ülkelerinden kaçmak zorunda kalmışlardır.

 Bu kişilerin Taliban kontrolündeki konsolosluk görevlileriyle yüzleştirilmeleri 
dahi insan haklarına aykırıdır. Aydınlatılmış onamları alınmadan, kişilerin her biri için 
geri gönderilebilecek kişilerden olup olmadıkları yönünde araştırmalar yapılmadan yü-
rütülen sınır dışı işlemleri, kanunlarımıza ve taraf olduğumuz sözleşmelere aykırıdır.

 Gönüllü geri dönüş evrakının imzalatılması sırasında bağımsız bir STK görevlisinin 
de hazır bulunması ve ayrıca kişilerin gerçek iradelerinin kurum yetkilileri, tercümanları 
olmadan tek tek teyit edilmesi gerektiği emredici bir düzenleme iken, bu konuda görev 
alan kişi ve kurumların düzenlemenin var oluş amacına aykırı hareket etmeleri duru-
munda suç işlemiş olacakları da tartışmasızdır.

 İzmir Geri Gönderme Merkezi yetkililerince yürütülen bu işlemlere derhal son ve-
rilmesini talep ediyor, son dönemde gönüllü geri dönüş belgesi imzaladıkları belirtilen 
Afgan uyruklu yabancıların baromuza bildirilmesi halinde gerçek iradelerinin tespiti açı-
sından avukat görevlendirmesi yapmaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz.

 Bu hukuksuz uygulama nedeniyle geri gönderilecek insanların göreceği en ufacık 
zararın, akacak her damla kanın sorumlusunun, görevini yapmayanlar olduğunu bir kez 
daha hatırlatıyoruz.

 Ayrıca bu vahim iddiaların gerçek olması halinde işkence ve kötü muamele faille-
rinin, görevini ihmal eden veya kötüye kullanan kamu görevlilerinin tespit edilerek ceza-
landırılmalarını temini amacıyla Cumhuriyet savcılarını derhal göreve davet ediyoruz.

 İzmir Barosu olarak iddiaların gerçekliğini araştırmaya ve süreci takip etmeye de-
vam edeceğiz.
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9 Haziran 2022 tarihinde GGM ziyaret edilmiş ve İl göç idaresi müdürü, GGM müdürü, 
kurum uzmanları ve İzmir Barosu Başkanı, ile yönetim kurulu üyesi Av. Ayşe Kaymak, 
komisyon üyelerimiz Av. Eda Bekçi, Çişem Aylanç katılmıştır. Görüşmede avukatların 

yaşadığı sorunlarla ilgili çözüm önerileri konuşulmuştur. 
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 İzmir Barosu 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. İz-
mir Barosu önünde yapılan açıklamaya, avukatların yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum 

temsilcileri de katıldı.

 Her Koşulda Evrensel Hukuk İlkelerini Savunacağız

 Açıklamadan önce konuşan İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu sorumlu yöne-
tim kurulu üyesi Av. Ayşe Kaymak, dünyada ve ülkemizde milyonlarca insanın yurdundan 
edildiği, eğitim, barınma, güvenlik, sağlık, adalete erişim, hukuki belirlilik gibi en temel 
insan haklarından yoksun bir şekilde yaşamaya çalıştıklarını ifade ederek “Ne yazık ki 
savaşlar, çatışmalar, yoksulluk ekonomik yıkım olduğu sürece de göç ve mültecilik ka-
çınılmaz bir sonuç olarak varlığını devam ettirecektir.” dedi. İnsan haklarını ve hukukun 
üstünlüğünü savunmanın Avukatlık Kanunu’nun barolara yüklediği en temel görevlerden 
biri olduğunu vurgulayan Av. Ayşe Kaymak, “İzmir Barosu olarak bu görevlerden yola 
çıkarak her koşulda dini, dili, ırkı, cinsiyeti, cinsel yönelimi, aidiyeti ne olursa olsun insan 
haklarını savunmaya devam edeceğiz. Mültecilerin; mültecilik ve insan hakları hukuku ile 
evrensel hukuk ilkelerinden kaynaklanan haklarını savunmaya devam edeceğiz.“ dedi. 

 Yaşanacak İnsan Hakları İhlallerinden Hepimiz Sorumlu Oluruz

 Göç ve İltica Komisyonu üyesi Av. Ayşegül Karpuz’un İzmir Barosu adına okuduğu 
açıklamada toplumda yer alan belirli bir grubu, salt ırkına ve yabancılık olgusuna dayalı 
olarak hedef göstermenin suç olduğu vurgulanarak bu söylemlerin insanları nefret dal-
gası içinde bir araya getirerek şiddete meyilli saldırı gruplarına dönüştürebileceği ifade 
edildi. Muhakeme yeteneğinden yoksun bu saldırı gruplarının yaratacağı insan hakkı ih-
lallerinden tüm Türkiye toplumunun sorumlu olacağı dile getirilen açıklamada “ana akım 
ve sosyal medyada sürekli pompalanan ırkçı dalgaya kapılmamalı, bu ırkçı nefret söy-
lemlerinin önüne geçmeliyiz.” denildi. 

 İzmir Barosu’nun hukuku, aklı ve insan haklarını herkes için her koşulda savuna-
cağı ifade edilen açıklama şöyle tamamlandı: “Ülkemizdeki mültecilere yönelik ırkçı ve 
ayrımcı söylemlerin karşısında olduğumuzu bir kez daha yüksek sesle haykırıyor; ulusal 
ve uluslararası tüm siyasi odakları göç sorunun nedenlerini sorgulamaya, göç nüfusu ve 
barış diplomasisi için politika ve hukuk üretmeye çağırıyoruz.”
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Geçici Korumada Güncel Sorunlar ve Hukuki Değerlendirme Forumu Yapıldı

 İzmir Barosu tarafından 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle yapılan bir 
dizi etkinlikten biri olan “Geçici Korumada Güncel Sorunlar ve Hukuki Değerlendirme” 
konulu forum Baromuzun Göç ve İltica Komisyonu üyesi Av. Taner Kılıç’ın kolaylaştırıcı-
lığında, 20 Haziran 2022 Pazartesi günü İzmir Barosu Konferans Salonu’nda gerçekleşti-
rildi. 

 İlgili mevzuat, son dönemde rastlanan uygulamalar ve sorunlu alanlara ilişkin de-
ğerlendirmelerin yapıldığı forum sonrasında, katılanlarla birlikte çözüm önerileri konu-
şuldu.

 İzmir Barosu tarafından 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle Dr. Cavidan 
Soykan’ın katılımıyla “Birleşmiş Milletler Küresel Göç ve Mülteci Mutabakatları: 2015 
Mülteci Krizi Sonrası Nereden Nereye?” başlıklı bir panel düzenlendi.

 Soykan yaptığı sunumda, Birleşmiş Milletlerin hiçbir zaman göç sorununu çözmek 
istemediğini ifade ederek “Amaç, mültecilikten bahsettiğiniz zaman eğitimli, ülkeye kat-
kısı olacak, çalışma hayatına emek piyasasına katkısı olacak mülteciyi almak ve onu bir 
şekilde entegre ederek kullanmak.” dedi. Türkiye’nin bu noktada hata yaptığını ifade eden 
Soykan “Bir göç politikasının olmaması Türkiye’nin en büyük hatası.” İfadelerini kullandı.
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 Panelin açılışında bir konuşma yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ise 
mülteciliğin bugün için dünyanın en yakıcı sorunlarından biri olduğunu ifade ederek, son 
dönemlerde yaşananların bu alanda çok sayıda sözleşme hazırlayan, çalışmalar yapan 
Birleşmiş Milletlerin de bakışını farklılaştırdığını dile getirdi.

İnsan Belgeseli’nin Gösterimi Yapıldı

 20 Haziran Mültecilerle Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında Fransız fotoğraf 
sanatçısı ve yönetmen Yann Arthus-Bertrand “İnsan/Human”  belgeselinin gösterimi ya-
pıldı. 

 Çekimleri dünyanın 60 farklı şehrinde gerçekleşen ve iki bin kişiyle yapılmış söy-
leşilerden oluşan “İnsan/Human”, “Bizi insan yapan nedir?” sorusunun peşine düşüyor 
ve bizi karanlık olduğu kadar umut verici insan hikâyeleriyle buluşturuyor. Savaştan ay-
rımcılığa, yoksulluktan homofobiye, bitmek bilmeyen insanlık sorunlarını kişisel hikâ-
yelerle anlatmayı başaran Bertrand, bu çelişkiler üzerinden bizi empatiye davet ediyor 
ve sunduğu karanlık taraflarına rağmen insanlığın geleceğine dair umut dolu bir dünya 
seçeneğimiz olduğunu söylüyor.
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 Dün gece geç saatlerde İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde bulunan 
yabancıların başlattığı protesto görüntüleri basına yansımıştır. 

 Baromuza yabancıların protesto başlattığı ve bina önüne çok sayıda itfaiye aracı ve 
ambulansın geldiği bilgisi ulaşmıştır. 

 Baro başkanlığımızca bu kaygı verci görüntüler üzerine ivedilikle olaya müdahale 
edilmiş, kurum müdürü ve vali yardımcısı ile görüşülmüş, merkeze girişi engellenen avu-
katların sabah saat 8.30 itibariyle kuruma alınacaklarına dair sözlü beyan alınmıştır. 

 Ne var ki kurum önünde beklemekte olan avukatların müvekkilleriyle görüşme 
talepleri söz verilen saat geçmiş olmasına rağmen keyfi şekilde engellenmeye devam 
etmektedir.

 Bugün İzmir Valiliği tarafından merkezdeki olayların yabancıların çıkardığı bir kar-
gaşadan ibaret olduğu; yangın, ölüm ya da yaralanma durumunun söz konusu olmadığı, 
kurumun rutin faaliyetine devam ettiği açıklaması yapılmıştır. 

 Avukatların kuruma alınmadığına ilişkin kesin bilgilere rağmen valilikçe yapılan 
bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığı tartışmasızdır. Avukata erişimin engellendiği rutin 
faaliyet olamaz.

 Bu nedenle söz konusu valilik açıklaması başta baromuz olmak üzere diğer tüm 
bağımsız kurumlarca teyide muhtaçtır. 

 Harmandalı Geri Gönderme Merkezi İzmir Barosu’nun yıllardır yaptığı  tüm çağ-
rılara rağmen hak ihlallerinin sürekli olarak yaşandığı bir kurum hüviyetini sürdürmek-
te ısrar etmektedir. Bu uyarıların dikkate alınmaması neticesinde geçtiğimiz yıl yabancı 
uyruklu bir genç kurumda yanarak can vermiştir. Benzeri acı durumların bir daha ya-
şanmaması için başta İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı olmak üzere tüm yet-
kili kurumları geri gönderme merkezlerini baroların habersiz ve hazırlıksız denetimine 
açmaya, yabancıların anayasamızdan kaynaklanan başta yaşam hakkı olmak üzere tüm 
temel hak ve özgürlüklerine saygı göstermeye, rutin faaliyetine devam ettiği iddia edilen 
kuruma avukatların girişine ivedilikle izin vermeye, yaşanan ihlallerde sorumluluğu olan 
kamu görevlileri hakkında etkin bir soruşturma başlatmaya davet ediyoruz.
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 İspanya’nın Kuzey Afrika topraklarındaki Melilla’daki Fas-İspanya sınırında silah-
sız sivillere yönelik insanlık dışı müdahale ve 2’si Faslı güvenlik gücü olmak üzere 37 ki-
şinin hayatını kaybettiği olayların ardından, 03.07.2022 tarihinde ülkemizde Van’ın Saray 
ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi’nde mültecileri taşıyan minibüse ateş açıldı. Biri çocuk 
olmak üzere hayatını kaybedenlerin olduğu ve çok sayıda mültecinin de yaralandığı bilgi-
sine erişildi. 

 Sivillere yönelik her türlü silahlı müdahalenin hukuken yasaklandığını, sivillerin 
yaşam hakkının savaş hukukunda bile “insancıl hukuk” kapsamında korunduğunu hatır-
latırız. 

 Taraf olduğumuz İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesi, 1951 Tarihli Mültecilerin Hu-
kuki Statüsüne Dair Sözleşme ve 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu-
muz ile; başta yaşam hakkı olmak üzere iltica hakkı, taraf devletler ve ülkemiz tarafından 
güvence altına alınmıştır. İltica hakkına erişim yollarını sağlamak ve korumak, hukuk 
devleti olmanın gereğidir. 

 Dünya; özellikle Suriye savaşı ve sonrasında yaşanan iç karışıklık, açlık, yoksul-
luk ve ağır insan hakkı ihlalleri ile kendisine yurt arayışına girmiş milyonlarca insanla 
karşı karşıya. Devletler bu göçü doğuran nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik politik ve 
insani tedbirlere başvurmak yerine, sınırlarını korumaya yönelik insanlık dışı önlemler 
almakta, kurucusu oldukları temel hakları yok saymaktadırlar. Dikenli teller, kanallar, 
duvarlarla başlayan önlemler; yerini saldırı eğitimli köpeklere, otomatik silahlara, silahlı 
devlet destekli sivil milislere bırakmıştır. 

 Melialla’da hayatını kaybeden insanların bedenlerinin üst üste yığıldığı korkunç 
sahnelerin ardından, bugün Van’da bebeğinin cansız bedeninin başında bekleyen babayı 
görmek; şiddetin olağanlaştırılmaya başlandığının habercisidir. Bu yaşananlar, ülkemiz 
ve dünyanın içinde bulunduğu şiddet ve nefret, olağan değildir; bunun parçası olmayaca-
ğız. 

 İzmir Barosu olarak; Van’da yaşanan olayın sorumlularının ortaya çıkarılması için 
etkin bir soruşturmanın yürütülmesinin takipçisi olacağımızı ve her koşulda herkes için 
hukukun üstünlüğü, temel hak ve hürriyetlerin savunucusu olmaya devam edeceğimizi 
kamuoyu saygıyla duyururuz.
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Uluslararası Koruma Başvurusu Sırasında Yaşanan Sorunlarla İlgili Rapor Hazırlandı 
ve Göç İdaresine Gönderildi.  

 İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu, kendisine yapılan başvurular doğrultusunda 
uluslararası koruma başvurusu sırasında ve sürecin devamında gerek yabancıların ge-
rekse avukatların yaşadığı sorunlar ve yaşanan hak ihlalleri ile ilgili rapor hazırladı.

 Uygulamadaki hukuka aykırılıkların ve diğer illere göre farklı uygulamaların sona 
erdirilmesi, uygulama birliğinin sağlanması, bu durumdaki kişi ve aile üyelerinin anılan 
değişik alanlardaki mağduriyetlerinin önlenmesi, kamu sağlığının korunması konuların-
da gerekli yasal ve idari tedbirlerin alınması amacıyla İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Baş-
kanlığı, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Göç İdaresi Uluslararası Koruma Genel Müdürlü-
ğü, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na  da gönderilen raporda; 

 - Başvuruların kayda alınmaması,

 - Avukatların ve başvurucuların kurum önünde uzun saatler bekletilmesi,

 - Uygun bekleme yerinin olmaması nedeniyle avukatların ve hassas durumdaki 
başvurucuların fiziksel olarak olumsuz koşullarda bekletilmesi,

 - Uluslararası koruma başvuru sahibi kimliklerinin verilmemesi nedeniyle başvu-
rucuların eğitim, sağlık gibi en temel insan haklarından mahrum kalması gibi hak ihlalle-
rinin olduğu tespit edildi.

Hukuk Söyleşilerinde Yabancıların Sınırdışı Edilmesinin Karşılaştırmalı Analizi Yapıldı

 İzmir Barosu hukuk söyleşilerinin 21.09.2022 tarihindeki konuğu İsviçre Neucha-
tel  Üniversitesi’nden Dr. İbrahim Soysüren oldu.

 “Yabancıların Sınırdışı Edilmesinin Karşılaştırmalı Analizi: Fransa, İsviçre ve Av-
rupa Birliği Örneklerinden Hareketle Türkiye’ye Bir Bakış” ismini taşıyan oturumun açılı-
şını yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel,  göç ve iltica alanının her ülke için büyük 
sorunları da içinde barındırdığını ifade ederek “Ama en çok da bu alanda göçe ilticaya 
tabii olanları ilgilendiriyor.” dedi.
  
 Göç ve İltica Komisyonu sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Ayşe Kaymak ise göç ve 
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iltica alanının Türkiye’de ve dünyada hak ihlalleriyle, hukuki sorunlarla en çok karşılaşı-
lan alan olduğunu  söyleyerek “Bu nedenle daha çok anlamaya, dinlemeye ve karşılaştır-
maya ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

TTB’ye Yabancı Uyruklu Çocukların Yaş Tespiti İle İlgili Aydınlatılmış Onamları İle İlgili 
Yazı Gönderildi
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Komisyon Tarafından Takip Edilen Dava ve Şikâyetler

 18.11.2021 tarihinde Ankara/Altındağ olayları ile ilgilİ suç duyurusunda bulunuldu. 
Takibi Baro adına komisyon tarafından yapılmaktadır.

 İzmir/Güzelbahçe’de 3 Suriyeli mültecinin yakılması olayı ile ilgili çalışmalara ka-
tılındı. Takibi Baro adına komisyon tarafından yapılmaktadır. 
 
 İzmir Geri Gönderme Merkezinde kötü muamele – işkenceye tabi tutuldukları iddi-
ası ile Baroya başvuran Filistinli aile adına suç duyurusunda bulunuldu. Takibi Baro adına 
komisyon tarafından yapılmaktadır.
 
 Atölye ve Eğitim Çalışmaları

 31.05.2017 gün ve 11/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile eğitim çalışmalarının, 
“Göç ve İltica Hukuku alanında Adli Yardım” görevi almak isteyen meslektaşlar için zo-
runlu olmasına karar verilmiştir. Eğitim çalışmalarına katılmayan meslektaşlar, ilgili ka-
rar gereğince “Adli Yardım Göç ve İltica Hukuku” listesinden çıkarılacak olup bu alanda 
Adli Yardım görevi alamamaktadırlar.

 Adli Yardım Ortak Projesi Göç ve İltica Alanı Atölye Çalışmaları

06/11/2021 tarihinde İzmir Barosu 

08/11/2021 tarihinde Konak Salihağa İş Merkezi 

08/11/2021 tarihinde İzmir Barosu 

09/11/2021 tarihinde Konak Salihağa İş Merkezi 

11/11/2021 tarihinde Konak Salihağa İş Merkezi 

15/11/2021 tarihinde Konak Salihağa  İş Merkezi 

17/11/2021 tarihinde Konak Salihağa İş Merkezi 

18/11/2021 tarihinde Konak Salihağa İş Merkezi 

10/04/2022 tarihinde Konak Salihağa İş Merkezi 

11/04/2022 tarihinde Konak Salihağa İş Merkezi 

11/04/2022 tarihinde İzmir Barosu 

12/04/2022 tarihinde İzmir Barosu 

13/04/2022 tarihinde Konak Salihağa İş Merkezi 

14/04/2022 tarihinde İzmir Barosu 

15/04/2022 tarihinde Konak Salihağa İş Merkezi 
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19/04/2022 tarihinde İzmir Barosu 

24/04/2022 tarihinde İzmir Barosu 

12/09/2022 tarihinde Konak Salihağa İş Merkezi 

14/09/2022 tarihinde Konak Salihağa İş Merkezi 

 Meslektaşlarımıza yönelik eğitimlerde “İltica Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar, 
Türkiye’de Mülteci Hukukuna Genel Bir Bakış”, “Mülteciler Alanında Psikososyal Yakla-
şım”, “Sınır Dışı Kararları ve Yargısal Denetimi”, “İdari Gözetim ve İşleyişi”, “Uluslararası 
Koruma, İşleyişi ve Yargısal Denetim”, “Geçici Koruma Statüsü”, “Anayasa ve AİHM Ka-
rarları Çerçevesinde Yargısal Denetimi”, “Uygulamalı Vaka Çalışması” ve “Göç ve İltica 
Alanında Adli Yardımın İşleyişi” başlıkları değerlendirildi. 

 Kilit Mülteci Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Eğitimi

 BM Nüfus Fonu Türkiye tarafından yürütülen ve AB İnsani Yardım Kurumu tara-
fından desteklenen “Türkiye’de Yaşayan Kırılgan Mülteci Gruplarının Koruma ve Sosyal 
Hizmetlere Erişimlerinin Arttrılması Projesi” kapsamında kilit mülteci grupların adalete 
erişiminin güçlendirilmesi eğitimi 24-26.06.2022 tarihinde yapılmıştır. 
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HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU
 İlgili Yönetim Kurulu Üyeleri
 Av. Şefika Yıldırım Sert

 Av. Deniz Yılmazer

 

 Komisyon Hakkında
 İşbu faaliyet dönemi boyunca İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu’na mail 
yoluyla gelen başvurular çerçevesinde; 11 suç duyurusunda bulunulmuş ve 9 adet site 
yönetime bildiri yazısı gönderilmiştir. Diğer faaliyetler hakkında detaylar aşağıda döküm 
olarak sunulmuştur.

 A. Soruşturmalar ve Davalar
 • 2021-2022 av turizmi uygulama talimatının iptali için Danıştay 10. Daire   

 2021/3662 E. Sayılı dosyasıyla dava açıldı.

 • 2021 -2022 Merkez Av Komisyonu Kararı’nın iptali için açılan 2021/6217 E.  

 Sayılı dosyaya müdahillik talebi gönderildi.

 • 21.10.2021 tarihinde sosyal medyada Elazığ Davası olarak bilinen dosya   

 için Elazığ 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde duruşmaya katılım sağlanarak    

 müdahillik talebinde bulunuldu.

 

 B. Etkinlikler
 • 29.01.2021 tarihinde tüm baroların ortak imzasıyla TBMM’ne yasa taslak   

 metni göndererek yasa değişikliği çağrısı yapıldı.

 • 09.02.2021 tarihinde #hayvanhaklarıyasasıhemen etiketiyle Cimer    

 kanalıyla Tarım Orman Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na başvuru yapılarak yasa   

 değişikliği talepleri iletildi.

 • 4.03.2021 tarihli il hayvan koruma kurulu kararına karşı İzmir Valiliği’ne   

 itiraz başvurusu gerçekleştirildi. Tarım Orman Bakanlığı tarafından yanıt    

Elazığ
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 verilerek itiraza karşı 6.maddenin uygulandığı hayvanların toplanmadığı vurgusu  

 yapılmıştır.

 • 11.03.2021 tarihinde 5199 sayılı yasa değişikliği görüşmeleri için TBMM’ye  

 gidilerek toplantıya katılım sağlandı.

 • 27.05.2021 hayvan hakları örgütleri ile ortak basın açıklaması baro   

 binasında gerçekleştirildi.

 • 5.06.2021 tarihinde Cunhurbaşkanı Erdoğan’ın türcü söylemlerine karşı   

 bildiri yayımlanmıştır.

 • 25.06.2021 tarihinde baroda Hayvan Hakları Mücadelesi ve Hukuk isimli   

 panel gerçekleştirildi.

 • 14.07.2021 tarihinde 5199 sayılı yasada yapılan hak ve özgürlük    

 gözetilmeksizin yapılan değişikliğe ilişkin bildiri yayımlanmıştır.

 • 10.08.2021 tarihli il hayvan koruma kurulu toplantısına katılım sağlandı.

 • 03.10.2021 tarihinde piknik ve hayvan hakları söyleşisi gerçekleştirilerek   

 Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda besleme gerçekleştirildi.

 • 04.10.2021 tarihli Hayvanları Koruma Günü’ne ilişkin basın açıklaması   

 gerçekleştirildi.

 • 26.10.2021 tarihinde Adil Kentler Derneği tarafından Açık Hava Gazı   

 Fabrikasında gerçekleştirilen Hayvan Hakları Yerel Eylem Planı paneline katılım  

 sağlanarak sunum yapıldı.

 • 27.12.2021 tarihinde Gaziantep’te yaşanan ısırılma vakasına ilişkin basın   

 açıklaması gerçekleştirildi.
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 C. Ziyaretler
 • 21.09.2021 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Kültürpark    

 Bakımevinde yaşanan ihlaller sebebiyle görüşmeye gidildi.

 • 19.11.2021 tarihinde Foça Hayvan Bakımevi’ne ziyarete gidildi.

2022 DÖNEMİ FAALİYETLER
 
 A. Soruşturmalar ve Davalar
 • 16.03.2022 tarihinde Elazığ 2.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen Elazığ   

 dosyasının 3. Duruşmasına katılım sağlandı.

 • 28.04.2022 tarihinde İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi 2021/934 E. Sayılı   

 dosyanın ilk duruşmasına katılım sağlandı.

 • 01.06.2022 tarihinde Karşıyaka 2. Asliye Ceza 2022/44 e. Sayılı dosyanın ilk  

 duruşmasına katılım sağlandı.

 • 13.07.2022 tarihinde Bayındır Bakımevi yetkilileri hakkında suç    

 duyurusunda bulunulmasıyla Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı 2022/1327   

 E. Sayılı soruşturma dosyası açıldı. Kovuşturmaya yer olmadığına     

 dair karara karşı itiraz edilerek dosya Ödemiş Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

 B. Etkinlikler
 • 20.02.2022 tarihinde Buca Kaynaklar mevkiinde orman beslemesi yapıldı.

 • 04.-5.03.2022 tarihlerinde Ankara Barosu tarafından geçekleştirilen   

 Hayvan Hakları Kurultayı’na katılım sağlandı.

 • 04.04.2022 tarihinde dünya sokak hayvanları gününde bildiri metni    

 yayımlandı.

 • 11-12.06.2022 tarihinde Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi ve İzmir Barosu   

 tarafından ortak hazırlanan Yaşam Alanlarında İnsan ve Hayvan Birlikteliği   

 Çalıştayı baro merkez binasında gerçekleştirildi.
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 • 19.07.2022 tarihinde Bayındır Bakımevinde yaşanan ihlallere ilişkin   

 Bayındır Adliyesi önünde stklar ile ortak basın açıklaması gerçekleştirildi.

 • 04.10.2022 tarihinde Dünya Sokak Hayvanları Gününe ilişkin basın    

 açıklaması gerçekleştirilmiş olup mama bağışı kampanyası başlatılmıştır.

 C. Ziyaretler
 • 11.02.2022 tarihinde Türkiye barolarıyla eş zamanlı gerçekleştirilen   

 bakımevi ziyareti ve basın açıklamasına katılım sağlanarak Işıkkent, Torbalı   

 bakımevlerine gidilerek ortak basın açıklaması metni okundu.

 • 23-25.03.2022 tarihlerinde eş zamanlı Torbalı, Ödemiş, Bayındır, Çeşme,   

 Urla, Seferihisar, Güzelbahçe, Çiğli, Menemen, Kemalpaşa bakımevleri    

 ziyaret edildi.
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BİLİŞİM HUKUKU KOMİSYONU
 İlgili Yönetim Kurulu Üyeleri
 Av. Ayşe Kaymak

 Av. Miray Sayman 

 Etkinlikler
 İzmir Barosu tarafından 06.11.2021, 20.11.2021, 04.12.2021, 18.12.2021 tarihle-
rinde düzenlenen eğitim çalışmalarında bilgisayar hakkında temel bilgiler ve mesleki 
faaliyetlerde bilgisayar kullanımının önemi, avukatlık bürosunun teknolojik ihtiyaçları, 
gerekli bütçe ve dijital dönüşümü, UYAP programlarının kurulması, kullanılması ve prog-
ramlarında karşılaşılan sorunların çözümü, UETS ve KEP kullanımı, araştırma yapmak 
için internetin etkin kullanımı ve kurumların internet sitelerinden bilgi edinme konuları 
işlendi.
 
 Bilişim alanının avukatlık mesleğindeki önemi, dijitalleşen dünyada mesleğin etkin 
olarak sürdürülebilmesi ve değişen teknolojik ihtiyaçların giderilmesine ilişkin konula-
rın da ele alındığı ve uygulamaların yapıldığı çalışma, meslektaşlarımızdan gelen taleple 
gerçekleştirilmiştir.

 UYAP’taki sıkıntılar nedeniyle meslektaşlarımızdan çok sayıda şikayet gelmesi 
üzerine,  İzmir Barosu avukatları arasında UYAP sorunlarının tespiti amacıyla bir anket 
yapılması yoluna gidilmiştir. Ankette, meslektaşlarımızın belirlenmiş soru seçenekleri 
yanında,  saptadıkları diğer sorunlara ilişkin de yanıt sunmaları olanağı sağlanmıştır.
 
 Başkanlığımızca düzenlenen ankete katılan üyelerimizin verdiği yanıtlar, yargı 
hizmetlerine kolaylık ve hız kazandırmak amacıyla hayata geçirilen UYAP uygulamasının 
birçok açıdan sorunlar taşıdığını ve bu sorunlar çözülmeden, sistemin tam olarak istenen 
amaca hizmet etmesinin sağlanamayacağını ortaya koymaktadır.
 
 Bu nedenle anket sonucu hazırlanan rapor, UYAP ve CELSE uygulamalarının asli 
kullanıcıları olan avukatların yaşadıkları zorluklukların ortadan kaldırılarak, belirlenen 
sorunların giderilmesi ve daha işlevsel uygulamalara dönük tedbirlerin acilen alınması 
için Adalet Bakanlığı UYAP Bilgi İşlem Dairesi’ne gönderilmiştir.

 Raporu okumak için: 
 https://www.izmirbarosu.org.tr/upload/files/izmir_barosu_uyap_raporu.pdf 

 



443

 Bakanlık tarafından; 9 Mart 2022 tarihli yazıyla, anket sonucu başkanlığımızca dile 
getirilen taleplerin Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından kayıt altına alındığı ve planlı 
UYAP güncelleme periyodu içerisinde hukuki/ teknik altyapı olarak değerlendirilmesi ile 
uygun görülen talepler üzerinde gerekli yazılımsal çalışmaların yapılarak sisteme yansı-
tılabileceği bildirilmiştir.

 

Konferan: Sosyal Medya Suçları ve Delilerin Toplanması

 İzmir Barosu tarafından “Sosyal Medya Suçları ve Delilerin Toplanması” başlıklı 
bir konferans düzenlendi.  Bilişim Hukuku Komisyonu üyesi Av. Büşra Nuray’ın modera-
törlüğünü yaptığı konferansa yine Bilişim Hukuku Komisyonu üyeleri Av. Resul Göksoy ile 
Av. Çağatay Üsküdar konuşmacı olarak katıldılar.
 
 Konferansın açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “Her sefe-
rinde altını çiziyoruz. Aslında üretimi komisyonlarımız gerçekleştiriyor, biz sadece servi-
sini yapıyoruz.” dedi.

Komisyonlar - Bilişim Hukuku Komisyonu
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Podcast Yayınları

 
   

Liselerde Farkındalık Eğitimleri

 Bilişim Hukuku adı altında yer alan Bilişim Suçları ve Siber Zorbalık konusunda 
belki de çoğu zaman farkında bile olmadan bu konunun öznesi haline gelen lise çağın-
daki çocuklar için farkındalık eğitimleri düzenlendi. Bu eğitimler kapsamında, eğitim ta-
lebinde bulunan liseler ile Bilişim Suçları ve Siber Zorbalık hakkında temel farkındalık 
eğitimleri planlandı. Komisyonumuzun söz konusu eğitimlerinden haberdar olan lisele-
rin talepleri doğrultusunda ilk olarak 25 Mart tarihinde İzmir Bahçeşehir Koleji Anadolu 
Lisesi öğrencileriyle online ortamda, 1 Nisan tarihinde İzmir Cihat Kora Anadolu Lisesi 
öğrencileriyle ise okullarında bir araya gelerek bilişim suçları ve siber zorbalık hakkında 
eğitim yapıldı. Eğitimlere Bilişim Hukuku Komisyonu Üyeleri Av. Merve Yiğit ve Av. Melike 
Yüksel katıldı.
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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA HUKUKU KOMİSYONU
 İlgili Yönetim Kurulu Üyeleri
 Av. Ayşe Kaymak

  

 Komisyon Hakkında
 

 Etkinlikler

 Ödemiş’te KVKK eğitimi yapıldı. 
 İzmir Barosu tarafından Ödemiş’te KVKK eğitimi yapıldı. Ödemiş, Tire, Kiraz ve Ba-
yındır ilçelerinde mesleki faaliyetlerini yürüten meslektaşlarımıza yönelik olarak ger-
çekleştirilen çalışmaya, İzmir Barosu KVKK Hukuku Komisyonu üyesi Av. Melike Yüksel 
konuşmacı olarak katıldı. Çalışmada kişisel verilerin korunmasının önemi, kanunun ama-
cı, temel ilkeler, kişisel verilerin işlenme şartları, veri sorumlusunun yükümlülüklerine 
ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Aliağa da KVKK eğitimi yapıldı 

 İzmir Barosu tarafından Aliağa ve çevre ilçelerde mesleki faaliyetlerini yürüten 
meslektaşlarımıza yönelik olarak KVKK eğitimi düzenlendi. Av. Melike Yüksel ve Av. Şeb-
nem Avcuoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı çalışmada kişisel verilerin korunmasının 
önemi, kanunun amacı, temel ilkeler, kişisel verilerin işlenme şartları, veri sorumlusu-
nun yükümlülüklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Komisyonlar - Kişisel Verileri Koruma Komisyonu
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Torbalıda KVKK Eğitimi Yapıldı 

 İzmir Barosu tarafından 04.02.2022 tarihinde Torbalı’da kişisel verilerin korun-
masına dair mevzuat ve uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında bir eğitim çalışması 
düzenledi.  Mesleki faaliyetlerini Torbalı ve Urla ilçelerinde sürdüren meslektaşlarımıza 
yönelik bu çalışmaya komisyon üyelerimiz Av. Eda Tanrıverdi ve Av. Melike Yüksel konuş-
macı olarak katıldılar.

Çeşmede KVKK Eğitimi Yapıldı  

 07.02.2022 tarihinde Çeşme’de kişisel verilerin korunmasına dair mevzuat ve uy-
gulamada karşılaşılan sorunlar hakkında bir eğitim çalışması düzenledi.  Mesleki faa-
liyetlerini Çeşme ve Urla ilçelerinde sürdüren meslektaşlarımıza yönelik bu çalışmaya 
komisyon üyelerimiz Av. Eda Tanrıverdi ve Av. Melike Yüksel konuşmacı olarak katıldılar.

İzmir Barosu tarafından “Hukuk Söyleşileri” kapsamında “Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu ve Veri Güvenliği” konulu bir konferans düzenlendi. 

 
 Moderatörlüğünü İzmir Barosu üyesi meslektaşımız Av. Eda Tanrıverdi’nin yaptığı 
konferansa yine İzmir Barosu üyesi meslektaşımız Av. Münir Hakan Eriş ve siber güvenlik 
uzmanı Çağrı Polat konuşmacı olarak katıldılar.
 
 Açılış konuşmasını İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel’in yaptığı konferansın 
moderatörü Av. Eda Tanrıverdi, dijital çağda veri güvenliği farkındalığının sağlanmasının 
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en temel ihtiyaçlarımızdan bir olduğunu ifade etti.
 
 Sunum boyunca genelde veri, özelde kişisel veri güvenliğinin hukuki ve teknik öne-
mi, uyum denince anlaşılması gerekenler, KVKK’ya uyum süreci, KVKK uyumlu altyapılar, 
yazılımlar, güvenlik tarafında yaşanan sorunlar, ihlallerin hukuki etkileri, son ihlal bildi-
rimleri üzerinden güvenlik değerlendirmeleri yapıldı.

İzmir Barosu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 06.12.2021 tarihin-
de yayımlanan “Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkın-
da Tebliğ”in ve 07.12.2021 tarihinde yayımlanan “Veri Koruma Görevlisi Belgelendirme 
Programı”nın tamamının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açılmıştır.

 “Kişisel Verilerin Korunması” alanının bir hukuk disiplini olması sebebiyle bu alan-
da hizmet vermenin Avukatlık Kanunu’nun 35’inci maddesi uyarınca avukatların tekelin-
de olduğu, bu alanda hukukçu olmayan kişilerin çalışmasının ve faaliyette bulunmasının 
kamu yararına, hizmetin gereklerine aykırı olduğu gerekçesiyle Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu tarafından 06.12.2021 tarihinde yayımlanan “Personel Sertifikasyon Mekaniz-
masına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”in ve 07.12.2021 tarihinde yayımlanan 
“Veri Koruma Görevlisi Belgelendirme Programı”nın tamamının yürütmenin durdurul-
ması ve iptal talebiyle dava açıldığını ve dava sürecini sonuna kadar takip edeceğimizi 
meslektaşlarımıza duyururuz.

Baro Başkanlığımızca Avukatlara Çıkarılan Vekaletnamelerde T.C. Kimlik Numarası 
Yazılması Uygulamasının Sonlandırılması Talep Edildi

 Baro Başkanlığımızca avukatlara verilen vekaletnamelerde T.C kimlik numarası 
yerine bağlı olunan Baro sicil numarası ya da TBB sicil numarası yazılarak işlem yapılma-
sı istemiyle Adalet Bakanlığı’na, Türkiye Noterler Birliği’ne, Türkiye Barolar Birliği’ne ve 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı’na başvuruda bulunulmuştur.               

 Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı’nın cevabi yazısı doğrultusunda süre-
cin takibine devam edilmektedir.

 Yapılan yazışmalara aşağıdaki bağlantıdan erişebiliriniz.
 https://bit.ly/3EtIq2s

Komisyonlar - Kişisel Verileri Koruma Komisyonu
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İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KOMİSYONU
 İlgili Yönetim Kurulu Üyeleri
 Av. Perihan Çağrışım Kayadelen Civanşan

 Av. Sinan Balcılar

 Av. Şefika Yıldırım Sert

 

 Komisyon Hakkında

 Komisyon olarak ayda 2 kere toplantı yapılarak; iş hukuku alanında gelişmeler 
takip edilip, değerlendirmeler yapmaktadır.

 Etkinlikler
ILO 190 Sayılı Sözleşme ve İş Yaşamında Şiddet ve Taciz

10.03.2022

Ekonomik Krizde Emeğin Hakları

27.04.2022

 1 Mayıs’ın hemen öncesinde İzmir Barosu’nca düzenlenen hukuk söyleşilerinin 23. 
oturumunun konusu “Ekonomik Krizde Emeğin Hakları”  oldu. 
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 Moderatörlüğünü İzmir Barosu üyesi Av. Muradiye Kavut’un yaptığı oturuma Çalış-
ma Ekonomisi Doktoru ve Yazar Dr. Erkan Aydoğanoğlu,  Tez-Koop-İş Sendikası İzmir 2 
No’lu Şube Başkanı Mahmut Çetinkaya ve Birleşik Metal - İş Sendikası İzmir Şube Başkanı 
Ali Çeltek konuşmacı olarak katıldılar.    
 
 Açılışta konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, ekonomik krizin toplumun 
her kesimini etkilediğini hatta emek cephesinin daha farklı sorunlarla baş etmek zorunda 
kaldığını ifade etti.

 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun

10.İş Hukuku Günleri kapsamında “İş Hukukun Güncel Sorunlarının Yargıtay ve BAM 

Kararları Doğrultusunda Değerlendirilmesi”

27-28 Mayıs 2022

 İzmir Barosu tarafından düzenlenen “İş Hukuku Günleri”nin onuncusu, 27-28 
Mayıs 2022 tarihlerinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Konferans Salonu’nda yapıldı. 

 Sempozyumun açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, şunları 
söyledi:  “Elbette ki yargının sacayakları arasındaki işbirliği hukuku geliştirmek, gerçek 
bir hukuk devleti ve gerçek bir demokrasi kurulabilmesi için; kararların daha adil, daha 
uygulanabilir, daha işlevsel olabilmesi için kaçınılmaz. Bu bilinçle hareket ediyoruz. 
Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada her yaptığımız etkinlikte hâkim-savcı 
meslektaşlarımızı, akademisyen meslektaşlarımızı görmek, onlarla birlik olmak bizim 
için bir gurur vesilesi haline geliyor.” 

 İlk oturumda oturum başkanlığını Karşıyaka 2. İş Mahkemesi Uğur Erçetin yap-
arken,  “İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları” başlıklı sunumu DEÜ İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve 
Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Eda Karaçöp yaptı. 

 İzmir BAM 10. Hukuk Dairesi Başkanı Ercan Turan’ın başkanlığını yaptığı ikinci 

Komisyonlar - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu
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oturumda ise Sosyal Güvenlik Hukuku’na ilişkin kararların değerlendirilmesini, İzmir 
Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu üyesi Av. Dr. Evran Kırmızı yaptı.                   

 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü düzenlenen ilk oturumda ise “İş Sözleşmesinin Ku-
rulması,  Düzenlenmesi” incelendi. Bu oturumda başkanlığı DEÜ Hukuk Fakültesi İş ve 
Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Alp yaparken, İDÜ 
Özel Hukuk Bölümü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğre-
tim Üyesi Ayça İzmirlioğlu konuya ilişkin değerlendirmelerini sundu. 

 İzmir BAM 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ayşe Yeşim Akçelik’in başkanlığını yaptığı 
günün ve sempozyumun son oturumunda ise İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
Komisyonu üyesi Av. Erkan Göbekçin “İş Güvencesi ve İşe İade Davaları” başlıklı sunumu 
yaptı. 
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İlçelerde İşçilik Alacaklarında Hesaplama Unsurları Eğitimleri

 Mesleki faaliyetlerinde ilçelerde sürdüren meslektaşlarımız için 08.06.2022 tar-
ihinde Torbalı ve Ödemiş, 13.06.2022 tarihinde Menemen, 15.06.2022 tarihinde Ber-
gama,16.06.2022 tarihinde Aliağa, 24.06.2022 tarihinde Seferihisar, 29.06.2022 tarihinde 
Menderes’te “İşçilik Alacaklarında Hesaplama Unsurları Eğitimleri” düzenlenmiştir. 

Komisyonlar - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu



İzmir Barosu Çalışma Raporu / 2021 - 2022

452

KAMU AVUKATLARI KOMİSYONU
 İlgili Yönetim Kurulu Üyeleri
 Av. Hüseyin Yıldız

 Av. Deniz Yılmazer

 

 Komisyon Hakkında
 Komisyon Nisan 2022 tarihinde ilk toplantısını yapmış ve her ay düzenli olarak 

toplanmaya devam etmiştir.

 Etkinlikler
 Bu amaca yönelik olarak komisyon üyeleri kamuda çalışan meslektaşlarımızın 
öncülüğünde    111  İmza toplanarak İzmir de bulunan tüm siyasi parti İl ve İlçe başkan-
lıklarına sorunlar ve çözüm önerileri başlığı ile gönderilmiştir. 
 
 İzmir Barosu Kamu Avukatları Komisyonu olarak gönderilen iş bu imzalar 

karşılığını bulmuş, yargı paketine gireceği sözü verilmiştir.
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KENT VE ÇEVRE KOMİSYONU
 İlgili Yönetim Kurulu Üyeleri
 Av. Şefika Yıldırım Sert

 Av. Sinan Balcılar

 Av. Hüseyin Yıldız 

 Etkinlikler

 9-11 Eylül 2021 tarihinde UCLG Kültür Zirvesine Baromuza kayıtlı Av.Rabia Yankı 
tan tarafından baromuzu temsilen katılım sağlandı.

Panel: Orman Yangınları Sebepleri-Sonuçları- Etkileri
16.09.2021

 İzmir Barosu tarafından “Orman Yangınları: Sebepleri-Sonuçları-Etkileri” başlıklı 
bir panel düzenlendi. İzmir Barosu Konferans Salonunda 16 Eylül 2021 tarihinde düzen-
lenen panelin moderasyonunu İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Şefika Yıldırım Sert yaptı.

 Panelin ilk oturumunda, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Ecmel Erlat “İklim Değişikliği ve Orman Yangınları”,  Orman Mü-
hendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sabahattin Bilge “Orman Yangınları İle Mücadele 
ve Yangın Sonrasında Yapılacak Çalışmalar “ ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ali Osman 
Karababa “Orman Yangınlarının Sağlığa Etkileri” konulu sunumları yaptılar. İkinci otu-
rumda ise TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Dr. Tevfik “Türk Orman 
Yangınlarının Tarıma Etkisi” konulu sunumunu yaparken, İzmir Barosu Kent ve Çevre 
Komisyonu Üyesi Av. Berna Babaoğlu Ulutaş da orman yangınlarının hukuki sonuçlarını 
değerlendirdi. Çalışmanın sonunda katılımcılara teşekkür belgelerini İzmir Barosu Baş-
kanı Av. Özkan Yücel sundu. Başkan, orman yangınları ile birlikte çok aciz kaldığımız bir 
felaketi yaşadığımızı; orman yangınlarının iklim krizi ile doğaya karşı düşmanlığı bir kez 
daha görünür kıldığını dile getirdi. Ayrıca “Ülkemiz, bir yandan doğa talanına karşı çıkan, 
doğa talanı ile mücadele eden insanlarla doluyken bir yandan da doğayı talan etmek için 
her türlü imkanı kullanmaya çalışan bir siyasi iktidarca yıllardır yönetiliyor. Çanakka-
le’den başlayıp Karadeniz’e kadar gidiyor. Her yerde maden tesisleri ya da benzeri uygu-
lamalarla doğayı bir biçimde katlediliyorlar. Farklı disiplinlerce birlikte çalışmaya ihtiyaç 
vardı. Kent ve Çevre Komisyonumuz konunun tüm alanlarını konuşabilecek uzmanları bir 
araya getiren bir çalışma hazırladı. Ben tüm konuşmacılara teşekkür ediyorum. Çevre 
için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Komisyonlar - Kent ve Çevre Komisyonu
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Küresel İklim Grevine Destek Verildi

24.09.2021

 

 Bugün Dünyanın dört bir yanında iklim grevine gidiliyor.  

 Dünyamızın, küresel iklim değişikliği nedeniyle geri dönülemez bir noktaya doğru 
hızla ilerlediği tartışmasız. Özellikle son birkaç yıl içinde meydana gelen anormal hava 
olayları, yangınlar ve kuraklık gibi doğal felaketler tehlikenin büyüklüğünü açıkça ortaya 
koyuyor.

 Anayasa ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle güvence altına 
alınmış olan “Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı” aynı zamanda gelecek nesillere yaşa-
nabilir bir dünya bırakma yükümlülüğünü de beraberinde getirmektedir.

 Oysa önlem alınmazsa önüne geçilemez kuraklık, orman yangınları, canlı türleri-
nin yok olması, ekolojik dengenin tamamen bozulması gibi nedenlerle çok yakında yaşa-
nabilir bir Dünya’dan bahsedemeyeceğiz.

 Bu nedenle siyasi iktidara çağrıda bulunuyoruz!

 Yaşamın korunması için; küresel iklim krizine karşı derhal harekete geçilmesi, 
somut eylem planları hazırlanması, yaptırım gücü olan kanuni düzenlemeler getirilerek 
uygulamanın sürekli olarak denetlenmesi ve ihlal halinde yaptırımların istisnasız şekilde 
uygulanması tüm devlet organları açısından birer zorunluluktur. Bu kapsamda, yeter-
li olmasa da imzalanan Paris İklim Anlaşması’nın bağlayıcı hale getirilmesi, fosil yakıt 
endüstrisinden vazgeçilmesi, karbon emisyonunun düşürülmesi  politikalarının derhal 
hayata geçirilmesi gerekmektedir

 İzmir Barosu olarak küresel iklim krizine karşı mücadele kapsamında bugün dün-
yanın dört bir yanında gerçekleştirilecek “Küresel İklim Grevini” destekliyor ve tüm mes-
lektaşlarımızı bugün saat 17.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak olan greve katıl-
maya davet ediyoruz.
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20.10.2021 tarihinde Muğla 3.İdare Mahkemesi 2020/1208E. Sayılı dosyasında 
görülen Akbelen davası olarak bilinen dosyanın keşfine Av.Doğu Işık ve Av.Rabia 

Yankı Tan Baromuz adına gözlemci olarak gönderildi. 

 25.10.2021 tarihinde “Çeşme Projesine Hayır” konulu basın açıklaması yapıldı. Bu 
konu ile ilgili Danıştay 6.Dairesinin 2020/3285 Esas sayılı davanın keşif 27.10.2021 tari-
hinde yapılan keşfe Çevre Komisyonu olarak katılındı. İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Ko-
ruma ve Gelişim Bölgesinin Sınırlarının Yeniden belirlenmesine İlişkin 11.02.2020 tarih 
ve 2103 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için açılan bu davada, lehe gelen bilirkişi 
raporuna rağmen Yürütmeyi Durdurma İstemimiz reddedildi. Davada henüz esastan ka-
rar verilmedi.  

İklim İçin Hukuk Atölyesi
4-5 Aralık 2021

 

Çiğli Belediyesi Kent Konseyine komisyon üyemiz Av. Doğu Işık Baromuzu temsilen 
görevlendirildi. 
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• 7-8 Aralık 2021 tarihli Dirençli Kentler Sempozyumu ve Çiğli İklim Eylem Planı çalış-
tayına komisyon üyelerimiz Rabia Yankı Tan, Tuğçe Berber, Kaan Küçükalioğlu  tara-
fından katılım sağlandı. 

• 25 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen İzmir Yerel Afet Çalıştayına  Stj Av.Duygu Öztürk 
ve Stj Av. Abdülkadir Ağnay tarafından katılım sağlandı.

• İzmir İli, Çeşme ve Urla İlçelerinde yer alan 38. grup (Karaköy-Zeytineli Etabı) Doğal 
Sit Alanlarında Değişiklik Yapılmasına dair 23.11.2021 gün ve 31668 sayılı Resmi ga-
zete de ilan edilen işlemin iptaline ilişkin dava açıldı.

• İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanlığından “Çiğli İlçesi Harmandalı Bölgesindeki Katı 
Atık Birikiminin yarattığı Sorunlar” ile ilgili çalışma yapmak üzere 25.01.2022 tarihin-
de bilgi istendi. 

• İzmir 6. İdare Mahkemesi 2021/2034E. Sayılı dosyasında görülmekte olan İzmir İli 
Menderes İlçesi, Efem Çukuru Köyü sınırları içindeki Efemçukuru Altın Madeni Kapa-
site Artış Projesi  Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2009/7 sayılı genelge uyarınca veri-
len 17.11.2015 günlü 4033 karar sayılı “ÇED Olumlu” kararının iptaline ilişkin davaya 
müdahale dilekçesi gönderildi.

• 09.03.2022 Tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 01.03.2022 gün ve 31765 
sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Maden Yönetmeli-
ğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in (Zeytin Davası) iptali için Danıştay da 
dava açıldı. 

• 14.06.2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı  bakanlık  
tarafından 16.04.2022 tarihli 31811 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanununun 
Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin birinci 
maddesiyle, 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanu-
nunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasına eklenen 
“f) Meskun olmayan ve henüz tapu iptal davası açılmamış hazine taşınmazlarının bu-
lunduğu kıyı alanlarında veya 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında Kültür ve 
Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve/veya Turizm Merkezi ilan edilerek ilgili Bakan-
lıklarca kesin tahsis, kesin izin ve/veya üst hakkı verilmiş ve turizm işletmesi belgesi 

İzmir Buca Açık ve Kapalı Cezaevi Yer-
leşkesinde Bulunan Taşınmazların Hurda 
Karşılığı  Yıkım İhalesinin ve verilen yıkım 
kararının iptali için İzmir 4. İdare Mahke-
mesi’nin 2022/782E. Ve 2021/783E. numa-
ralı dosyaları ile dava açılmıştır.2022/782 
Esas sayılı davada davanın kabulü ile yıaz-
kım ihalesinin iptaline karar verildi.
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almış yapıların bulunduğu kıyı alanlarında; mevcut onaylı kıyı kenar çizgisine yapılan 
itirazların Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonlarınca değerlendirilmesi sonu-
cunda; bu alanların kıyı özelliği taşıyıp taşımadığının bilimsel ve teknik gerekçelere 
dayanarak hazırlanacak teknik raporda belirtilmek kaydı ile yeni bir kıyı kenar çizgisi 
tespiti yapılması,” şeklindeki düzenlemesinin tamamının iptali için dava açıldı.

• Milas 3.Asliye Ceza Mahkemesi 2022/16E. Sayılı dosyasına (Akbelen sakinlerinin yar-
gılandığı dava) Av. Rabia Yankı Tan Baromuz adına gözlemci olarak görevlendirildi.

 İzmir’in Tire İlçesi’nde, Büyükkale ve Küçükkale köyleri yakınındaki Kartal Dağı’n-
da işletilmek istenen mermer ocağıyla ilgili ÇED toplantısı köylüler ve çevre örgütlerince 
gösterilen tepki üzerine yapılamadı. 

 Köy meydanında toplanan köylüler ve çevre örgütleri, “Havama, suyuma, toprağı-
ma dokunma!” ve “Direne direne kazanacağız!” sloganları attı. 

 Eyleme katılan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, rant için çevrenin talan 
edildiği günler yaşandığını ifade ederek “Üç beş şirketin çıkarları uğruna doğamız, ağaç-
larımız, ormanlarımız, yaşam alanlarımız talan ediliyor.” dedi. Hiç alınmamış raporla-
rın alınmış gibi gösterilerek, yalan yanlış belgeler düzenlenerek, mermer ocağı için izin 
alınmaya çalışıldığını ifade eden Av. Özkan Yücel, “Burada bulunan insanlar; doğasına, 
toprağına, havasına, suyuna sahip çıkan insanlar bizim gerçek değerlilerimiz…Şuna her 
zaman inandık: Doğa, ranta kurban edilemez. Bu talanın karşısında her zaman yurttaşları 
bulacaksınız, bunun karşında her zaman İzmir Barosu’nu bulacaksınız, bunun karşısında 
her zaman mücadeleyi bulacaksınız. Mücadelenin her alanında, her anında, sizinle bera-
ber olmaya İzmir Barosu olarak söz veriyoruz. Ne gerekiyorsa birlikte yapmaya, açılacak 
davalarda size destek olmaya söz veriyoruz.” dedi.
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Milas  Akbelen’de Direnen Köylülere Destek Verdik

 Zeytin Ağacı Koruma Kanunu’na aykırı bir şekilde Madencilik Yönetmeliği’nde ya-
pılan değişikliğin iptali için açılan onlarca davada yürütmeyi durdurma kararı verilmesi 
talep edilmesine rağmen hala yürütmeyi durdurma kararı vermeyen Danıştay’ın  tutumu-
nu fırsat bilen Yeniköy Kemerköy Enerji AŞ tarafından İkizköy’de başlatılan zeytin ağaçla-
rının  sökülmesi çalışması köy sakinlerinin  ve çevrecilerin sert direnişiyle durdu. 

 Ancak tehlike hala devam ediyor. Söz konusu yönetmelik iptal edilinceye ya da Da-
nıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilinceye kadar zeytinlikler tehlike altın-
da. 

 Direnişin ilk gününde destek açıklamasında bulunan İzmir Barosu,  03.04.2022 ta-
rihinde Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel, Yönetim Kurulu üyelerimiz Av. Sinan Balcılar, 
Av. Şefika Yıldırım Sert  ve Kent ve Çevre Komisyonu üyelerimiz Av. Tuğçe Berber, Av. 
Rabia Yankı Tan, Av. Sabri Can Onur, Av. Doğu Işık ve Av. Murat Obay ile birlikte direniş 
alanındaydı. İzmir Barosu’nun yanı sıra Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun ile Aydın 
Barosu Başkanı Av. Anıl Yetişkin ve yönetim kurulu üyesi Av. Veli Gider de direniş alanın-
daydı.

 Alanda  konuşma yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, bölge halkının ya-
şadıklarının farkında olduklarını ifade ederek “Az evvel bize teşekkür etti arkadaşlar. 
Dediler ki, iyi ki varsınız iyi ki geldiniz. Desteğiniz bizi güçlü kılıyor. Tam tersine burada 
direnenlere, ağacına, toprağına, doğasına sahip çıkanlara teşekkür etmek gerekiyor. Bi-
zim onlara gönülden bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Yaşadıklarınızın farkındayız. Müca-
delelerinde yanlarında olacağız.” dedi.

 Açıklamalardan  sonra zeytinlerin söküldüğü alan da gezildi.
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Sao Paulo Gemisi davası Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığınca verilen iznin iptali için 
dava açıldı. Dava açıldıktan sonra Sao Paulo Gemisinin Söküm İzni iptal edildi.

Zeytin Hayattır Mitingine Katılım Sağladık

Kentin Ekolojik Yıkım ve Talanına Karşı Nöbetteyiz

 “Kentin Ekolojik Yıkımı ve Talanına Karşı Nöbetteyiz!” sloganıyla 1-6 Haziran ta-
rihleri arasında Mimarlar Odası İzmir Şubesi önünde yürütülen nöbet etkinliklerinin ar-
dından, 6 Haziran 2022 tarihinde TMMOB il Koordinasyon Kurulu, İzmir Barosu, İzmir Ta-
bip Odası, Konak Kent Konseyi, Ege Kent Konseyleri Birliği, İzmir Kent Konseyleri Birliği, 
EGEÇEP tarafından ortak basın açıklaması yapıldı.
  
 İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, yönetim kurulu üyeleri Av. Şefika Yıldırım 
Sert ve Av. Sinan Balcılar ile Kent ve Çevre Komisyonu üyesi meslektaşlarımızın katıldığı 
etkinliklerin son günü, bir basın açıklaması yapıldı.
  
 Açıklamada Dünya Çevre Günü’nün tüketimin parçası olan bir kutlama günü de-
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ğil, 31 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında, ekolojik yıkıma dikkat çekilen, bilgilendirme-
ye, farkındalık yaratmaya, yaşam alanlarını korumaya yönelik mücadele çağrısı yapılan 
“Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası” olarak değerlendirildiği vurgulanarak “Bu dönemde 
doğanın talanı ve emeğin sömürülmesi süreçleri tüm yıkıcı etkileri ile karşımızda du-
ruyor. Ülkemizde ve kentimizde yurttaşlarımızın yaşam alanlarını ranta ve talana karşı 
korumak adına mücadele etmeleri ; çevre sorunları ile toplumsal sorunlar arasında ay-
rılmaz bir ilişki olduğunu, çevrenin korunmadığı bir demokrasi anlayışından söz edileme-
yeceği gibi, demokrasinin olmadığı bir ülkede de çevrenin korunamayacağını göstermiş-
tir. 42 gündür sürdürdüğümüz Gezi Nöbeti ve yaşadıklarımız bunu en somut örneğidir” 
denildi. 
 
 Açıklamadan sonra Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir yürüyüş yapıldı. Yürüyüş so-
nunda Alsancak Vapur iskelesi önünde toplanan katılımcılar ‘Kentin Ekolojik Meseleleri 
ve Kent Suçları Forumu’ konulu açık kürsü etkinliğinde buluştular.

Çevre Felaketlerine İlişkin Çalışmalar

 Özellikle son birkaç gündür ülkemizin dört bir yanında çıkan/çıkartılan orman yan-
gınlarında hayatlarını kaybeden canlıların, terk edilmek zorunda kalınan yaşam alanları-
nın üzüntüsü içerisindeyiz. 

 Orman yangınlarını çıkaranlar ile doğanın, yaşam alanlarının ve ekolojik sistemin 
tahrip edilmesine göz yumanlar, yaşama karşı suç ortaklığı içerisindedir. 

 Bugün acı ve öfke içinde yüzleştiğimiz orman yangınlarının nedenleri ve sorum-
lularının titizlikle araştırılması, sabotaj söz konusu ise faillerinin derhal bulunarak yargı 
önüne çıkartılması şarttır. 

 Cumhurbaşkanlığına ait uçak sayısının Türk Hava Kurumu’nun yangın söndürme 
uçağı sayısından daha fazla olduğu ülkemizde, devletin, orman yangınlarıyla gerektiği 
gibi mücadele ettiğini kabul etmek mümkün değildir. Yitirilenlerden, yangını çıkaranlar 
ile birlikte yeterli ve işlevsel bir yangın söndürme programı dahi olmayan, yangına karşı 
etkili mücadele etmeyen/edemeyen siyasi iktidar da sorumludur. Bu sorumluluğun bir 
gereği olarak Tarım ve Orman Bakanı derhal istifa etmelidir.
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 Yangın söndürme uçaklarının yetersizliğine, ihalelere getirilen bilimsellikten uzak 
sınırlamalar ile THK’nın ihalelere girmesinin engellendiğine, yapılan ihalelerle yandaşla-
ra yeni rant kapıları açılarak kamunun pervasızca zarara uğratıldığına ve ormanlarımızın 
ranta kurban edildiğine ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialar derhal araştırılmalı; konuyla 
ilgili olarak mecliste bir araştırma komisyonu oluşturularak sürece dahil tüm sorumlular 
tespit edilmeli ve yargı önüne çıkarılmalıdır.

 Yangında yaşamını yitiren tüm canlıların acısını yüreklerimizde hissediyor, mevcut 
yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını, daha fazla yaşamın yok olmamasını te-
menni ediyoruz.

 Tüm canlıların eşit ve özgür şekilde hayatlarını sürdürebileceği bir dünya için iklim 
krizi ve küresel ısınma sorunlarının çözümünde tüm canlıların eşitliğinin korunduğu po-
litikaların üretilmesi şarttır. Çünkü, yaşamı ve doğayı savunmadan insan olunmaz, insan 
kalınmaz.  

 Saygılarımızla.

 Muğla’da yaşanan yangın felaketi nedeniyle mağdur olan halkımıza iletilmek üze-
re İzmir Barosu Merkez Binası’nda yardım toplama merkezi kurulmuştur.

 Muğla Barosu ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bildirilen güncel ihti-
yaç listesi aşağıdadır.

 İhtiyaç listesindeki malzemeler Muğla Barosu’nun bildirmiş olduğu adrese Baro-
muz tarafından gönderilecektir.

İhtiyaç Listesi

 Baret,İş Gözlüğü, Kafa Lambası, Yanmaz Tulum. Yanmaz Ayakkabı, Isıya Dayanaklı 
Eldiven, Sentetik Köpük,Karbon Maske, Kadın Pedi, Çocuk Bezi, İç Çamaşırı, T-shirt, Ça-
dır, Uyku Tulumu, Mat, Geniş Ağızlı Tırmık ve Kürek, N95 Maske, Silverdin Krem, Batti-
con, Hametan Krem Pomad, Parasetamol Tablet, Sargı Bezi, Gazlı Bez, Flaster

 İhtiyaç listesindeki malzemelerin temini için aşağıdaki hesaba “Muğla Barosu Mal-
zeme Yardımı Ücreti” açıklaması ile para yatırılabilir.
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Ziraat Bankası 26 Ağustos Şubesi
İzmir Avukatlar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
TR 56 0001 0008 8434 7949 1250 29

 Söz konusu malzemeleri kendisi temin edecek meslektaşlarımız bu malzemeleri 
Baro Merkez binasına getirebilecekleri gibi      0 506 828 38 22 numaralı telefona bilgi 
vermeleri halinde malzemeler bildirecekleri yerden Baromuz tarafından alınacaktır.

 Malzemeler Baromuz tarafından 04.08.2021 Çarşamba günü saat 14.00’te Muğ-
la’ya gönderilecektir.

Yaşanan Yangın Felaketi İçin Toplanan Yardımlar Hakkında Duyuru
 
 Muğla’da yaşanan yangın felaketi nedeniyle mağdur olan halkımıza iletilmek üze-
re İzmir Barosu Merkez Binası’nda topladığımız ve meslektaşlarımız ile yurttaşlarımızın 
evlerinden teslim aldığımız ayni yardımlar, Muğla Barosu’na iletilmek üzere kolilenerek 
yola çıkarılmıştır.

 Ayrıca, malzeme alımı için toplanan 131.612,20-TL ile yangın söndürme çalışma-
sında görev alanların kullanmaları amacıyla yanmaz tulum, yanmaz eldiven, ısıya daya-
naklı ayakkabı, baret, kafa lambası, iş gözlüğü, karbon maskeden oluşan 100 adet set ile 
yangın söndürmede kullanılan 1 ton sentetik köpük temin edilmiş olup ihtiyaç duyulan 
yerlere iletilmek üzere 05 Ağustos 2021 tarihinde Muğla Barosu’na teslim edilecektir.

 Halen Vakfımıza yardım göndermeye devam eden meslektaşlarımız ve yurttaşla-
rımız bulunmaktadır. Bu nedenle yukarıda belirtilen malzemelerin temininden sonra da 
vakıf hesabımızda 32.219,80-TL birikmiş olup toplanan bu paralar da eksiksiz olarak ihti-
yaç malzemelerinin tedarikinde kullanılacak ve ayrıca bilgi verilecektir.

 Destekleriniz ve dayanışma için teşekkür ederiz.

Yaşanan Yangın Felaketi İçin Toplanan Yardımlar Hakkında Duyuru-2

 Muğla’da yaşanan yangın felaketi nedeniyle Muğla Barosu’na iletilmek üzere alımı 
yapılan, yanmaz tulum, yanmaz eldiven, ısıya dayanaklı ayakkabı, baret, kafa lambası, iş 
gözlüğü ve karbon maskeden oluşan 100 adet set ile yangın söndürmede kullanılan 1 ton 
sentetik köpük, Muğla Barosu’na teslim edilmek üzere 05.08.2021 tarihinde (bugün) saat 
15.00’te yola çıkarılmıştır.

 Vakfımıza yapılan yardımlar devam etmekte olup 05.08.2021 tarihi itibariyle vakıf 
hesabımızda 47.825,12-TL birikmiştir. Toplanan bu para ile de Muğla Barosu’nca bildiri-
lecek ihtiyaç malzemeleri tedarik edilerek gönderilecek ve sizlere konu ile bilgi verile-
cektir.

 Destekleriniz için teşekkür ederiz.



463

Van’da Meydana Gelen Sel Felaketinde Zarar Gören Halkımız İçin 
Van Barosu’nca Kampanya Başlatılmıştır

 Van’ın Başkale, Çaldıran, Muradiye ve Özalp ilçelerinde meydana gelen sel felaketi 
nedeniyle zarar gören halkımız için Van Barosu’nca başlatılan kampanyada ihtiyaç listesi 
aşağıdadır.

 İHTİYAÇ LİSTESİ
 
 Kuru gıda, çocuk maması, hazır su, battaniye, halı, çocuk ve kadın pedi, iç çama-
şırı (kadın ve çocuk), çocuk ayakkabısı, (28-37 numara arası), kadın ayakkabısı ( 35-40 
numara arası), yetişkin erkek kıyafet ve ayakkabı, el feneri, maske, eldiven, dezenfektan, 
kolonya

 Baromuz Merkez Binasında Van Barosu’na gönderilmek üzere yardım toplama 
merkezi kurulmuş olup 10.08.2021 Salı gününe kadar ayni yardım toplanacaktır.

 Öte yandan nakdi yardımlar “Van Barosu Malzeme Yardımı Ücreti” açıklaması ile 
aşağıdaki hesaba yapılabilir. Nakdi yardımlar karşılığında baromuzca temin edilecek ihti-
yaç malzemeleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Van Barosu’na gönderilecektir.

 Ziraat Bankası 26 Ağustos Şubesi

 İzmir Avukatlar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

 TR290001000884347949125030

Sel Felaketinde Zarar Gören Halkımız İçin 
Baromuzca Yardım Kampanyası Başlatılmıştır

 Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle zarar gören halkımız için Kas-
tamonu Barosu’nca bildirilen ihtiyaç listesi aşağıdadır.  

 Kadın, erkek ve çocuk eşofman, Kadın, erkek ve çocuk spor ayakkabı, Kişisel te-
mizlik malzemeleri,  Havlu ve bornoz, Şarj aleti, powerbank, Oyuncak
 
 Baromuz Merkez Binası’nda Kastamonu Barosu’na gönderilmek üzere yardım 
toplama merkezi kurulmuş olup 17.08.2021 Salı günü saat12.00’ye dek ayni yardım topla-
nacaktır. 
  
 Öte yandan nakdi yardımlar “Kastamonu Barosu Malzeme Yardımı Ücreti” açıkla-
ması ile aşağıdaki hesaba yapılabilir. 
  
 Nakdi yardımlar karşılığında baromuzca temin edilecek ihtiyaç malzemeleri de ih-
tiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kastamonu Barosu’na gönderilecektir. 
 

 Ziraat Bankası 26 Ağustos Şubesi 
İzmir Avukatlar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

TR020001000884347949125031
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 İzmir Barosu tarafından “Orman Yangınları: Sebepleri-Sonuçları-Etkileri” başlıklı 
bir panel düzenlendi. İzmir Barosu Konferans Salonunda 16 Eylül 2021 tarihinde düzen-
lenen panelin moderasyonunu İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Şefika Yıldırım Sert yaptı. 

 Panelin ilk oturumunda, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Ecmel Erlat “İklim Değişikliği ve Orman Yangınları”,  Orman Mü-
hendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sabahattin Bilge “Orman Yangınları İle Mücadele 
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ve Yangın Sonrasında Yapılacak Çalışmalar “ ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ali Osman 
Karababa “Orman Yangınlarının Sağlığa Etkileri” konulu sunumları yaptılar. İkinci otu-
rumda ise TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Dr. Tevfik “Türk Orman 
Yangınlarının Tarıma Etkisi” konulu sunumunu yaparken, İzmir Barosu Kent ve Çevre 
Komisyonu Üyesi Av. Berna Babaoğlu Ulutaş da orman yangınlarının hukuki sonuçlarını 
değerlendirdi. Çalışmanın sonunda katılımcılara teşekkür belgelerini İzmir Barosu Baş-
kanı Av. Özkan Yücel sundu. Başkan, orman yangınları ile birlikte çok aciz kaldığımız bir 
felaketi yaşadığımızı; orman yangınlarının iklim krizi ile doğaya karşı düşmanlığı bir kez 
daha görünür kıldığını dile getirdi. Ayrıca “Ülkemiz, bir yandan doğa talanına karşı çıkan, 
doğa talanı ile mücadele eden insanlarla doluyken bir yandan da doğayı talan etmek için 
her türlü imkanı kullanmaya çalışan bir siyasi iktidarca yıllardır yönetiliyor. Çanakka-
le’den başlayıp Karadeniz’e kadar gidiyor. Her yerde maden tesisleri ya da benzeri uygu-
lamalarla doğayı bir biçimde katlediliyorlar. Farklı disiplinlerce birlikte çalışmaya ihtiyaç 
vardı. Kent ve Çevre Komisyonumuz konunun tüm alanlarını konuşabilecek uzmanları bir 
araya getiren bir çalışma hazırladı. Ben tüm konuşmacılara teşekkür ediyorum. Çevre 
için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.
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KÜLTÜR VE SANAT KOMİSYONU
 İlgili Yönetim Kurulu Üyeleri
 Av. Elçin Kılınçer Ot

 Av. Deniz Yılmazer

 Av. Yakup Gül

 

 Komisyon Hakkında
 İzmir Barosu Kültür Sanat Komisyonu; komisyon bünyesinde bulunan İzmir Baro-
su Türk Müziği Korosu, İzmir Barosu Türk Sanat Müziği Korosu ve İzmir Barosu Türk 
Halk Müziği Korosu, İzmir Barosu Karikatür Topluluğu, İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu 
ve İzmir Barosu Fotoğraf Grubu alt gruplarından oluşmaktadır. İşbu toplulukların İzmir 
Barosu’nun 2021-2022 yönetimi döneminde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler kronolojik 
olarak aşağıda sıralandığı gibidir:

 Etkinlikler

26.08.2021
Sacco ve Vanzetti yargılamasının yıldönümü olması sebebiyle Sacco ve Venzetti filminin 
gösterimini gerçekleştirmiştir.

 

 

09.09.2021
Sinemayla Farkındalık Eğitimleri kapsamında Üzgünüz Size Ulaşamadık filminin göster-
imi gerçekleştirilmiştir.



467

16.09.2021 

İzmir Barosu Terasında, Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum filminin gösterimi 

gerçekleştirilmiştir

23.09.2021
Komisyon, İzmir Barosu Merkez Binada ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Aynı gün 

İzmir Barosu Terasında, Derisini Satan Adam filminin gösterimi gerçekleştirilmiştir.

30.09.2021

Komisyon, İzmir Barosu Merkez Binada ikinci toplantısını gerçekleştirmiştir.
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09.10.2021
 
 Komisyon, İzmir Barosu Kültür Sanat Komisyonu bünyesinde kurulan İzmir Baro-
su Türk Müziği Korosu, İzmir Barosu Türk Sanat Müziği Korosu ve İzmir Barosu Türk 
Halk Müziği Korosu yeniden çalışmalara başlamış ve toplantı günlerinin duyurusunu yap-
mıştır.

22.10.2021
 Komisyon, İzmir Barosu Kültür Sanat Komisyonu bünyesinde kurulan İzmir Baro-
su Karikatür Topluluğu’nun çalışmalarının başladığının ve topluluğun 17.11.2021 tarihin-
den itibaren her hafta çarşamba günlerini toplanacağının duyurusunu yapmıştır.

24.11.2021
Komisyon, Didem Madak’ın Yaşam Öyküsü’nü anlatan İçimdeki Yolculuk filminin 
gösterimini ve Yönetmen Kibar Dağlayan Yiğit’in konuşmacı olarak katıldığı söyleşi 

gerçekleştirmiştir.
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22.12.2021 - 28.12.2021
 Yeni Yıla Merhaba etkinliği adı altında 22.12.2021 tarihinde stajyer avukat meslek-
taşlara ve 28.12.2021 tarihinde de avukat meslektaşlara Grup Değişik İş konseri gerçek-
leştirilmiştir.

24.01.2022
 Bornova Belediyesi ile Uğur Mumcu’yu Anma Programı düzenlenmiş olup, bu 
çerçevede İzmir Barosu Türk Halk Müziği Korosu Konseri gerçekleştirilmiştir.

28.02.2022 - 28.09.2022
 28.02.2022 tarihinde İzmir Barosu Kültür Sanat Komisyonu bünyesinde İzmir Baro-
su Fotoğraf Grubu kurulmuştur. Grubun toplantı günlerinin duyurusu 24.02.2022 günü 
yapılmıştır. İzmir Barosu Fotoğraf Grubu, 28.09.2022 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.
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04.04.2022 - 19.04.2022
 İzmir Barosu Avukatlar Haftası Programı kapsamında 04-07.04.2022 tarihleri 
arasında İzmir Adliyesi Fuaye’de ve 07-19.04.2022 tarihleri arasında Ahmed Adnan Say-
gun Sanat Merkezi’nde Fotoğraf ve Karikatür Sergisi gerçekleştirilmiştir.

07.04.2022 – 18.04.2022 – 19.04.2022
 İzmir Barosu Avukatlar Haftası Programı kapsamında 07.04.2022 tarihinde 
İzmir Barosu Türk Sanat Müziği Korosu, 18.04.2022 tarihinde İzmir Barosu Türk Halk 
Müziği Korosu ve 29.04.2022 tarihinde de İzmir Barosu Türk Müziği Korosu Konserleri 
gerçekleştirilmiştir.

09.04.2022 – 29.04.2022
 İzmir Barosu Avukatlar Haftası Programı kapsamında 09.04.2022 tarihinde İzmir 
Barosu Tiyatro Topluluğu tarafından Hristo Boytchev’e ait olan Titanik Orkestrası oyunu 
ve 29.04.2022 tarihinde de Siegfried Lenz’e ait olan Suçsuzlar Çağı/ Suçlular Çağı oyunu 
oynanmıştır.
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11.05.2022
 Komisyon bünyesinde, Celal Bayar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğrencileri tarafın-
dan Baro Bahçe’de konser gerçekleştirilmiştir.

23.06.2022
 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık eğitimi 
amacıyla Human-İnsan filminin gösterimi gerçekleştirilmiştir.

23.09.2022
 İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu tarafından Hristo Boytchev’e ait olan Titanik 
Orkestrası oyunu oynanmıştır.
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LGBTİ+ HAKLARI KOMİSYONU
 İlgili Yönetim Kurulu Üyeleri
 Av. Mehmet Baran Selanik

 Av. Şefika Yıldırım Sert

 2018 yılında kurulan ve barolar arasında bir ilk olma özelliğini taşıyan İzmir Baro-
su LGBTİ+ Hakları Komisyonu, önceki dönemde olduğu gibi 2021-2022 yılları döneminde 
de meslektaşlara yönelik atölye, panel vb. çalışmalarına, İzmir’de LGBTİ+’ların uğradığı 
hak ihlallerine ilişkin hukuki süreçleri takip etmeye, bu alanda çalışan sivil toplum ör-
gütleri ve diğer kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmaya, LGBTİ+’ların maruz bırakıldığı 
ayrımcılık, nefret söylemi, şiddet ve cezasızlığa karşı kamuoyuna yönelik açıklamalarda 
bulunmaya devam etmiştir. 

LGBTİ+ Haklarına İlişkin Atölye Çalışmaları

Meslektaşlarımızın LGBTİ+ hakları konusunda bilgilerini ve farkındalık düzeylerini 
artırmak amacıyla komisyonu üyesi meslektaşlarımız atölyeler düzenledi. 13 Ekim 2021, 
4 kasım 2021, 11 Kasım 2021, 18 Kasım 2021, 6 Aralık 2021, 4 Mart 2022 ve 21 Mart 2022 
tarihlerinde yapılan ve interaktif bir şekilde yürütülen LGBTİ+ Hakları 101 atölyelerinde 
temel kavramlar, mitler ve LGBTİ+’ların insan hakları tartışıldı.

LGBTİ+ Hakları 101 atölyelerine katılan meslektaşlar, LGBTİ+ Hakları 102 Avukat-
Müvekkil İlişkileri Atölyesine davet edildi. 20 Aralık 2021 ve 3 Ocak 2022 tarihlerinde 
yapılan ve interaktif bir şekilde yürütülen atölyelerde meslektaşlarımızın LGBTİ+ 
müvekkilleriyle kuracağı doğru iletişim ve hak temelli ilkeler üzerine tartışıldı.
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Dava ve Vaka Takibi

9 Ocak 2019 günü Alsancak’ta  trans kadın Hande Buse Şeker’in kendi evinde öldü-
rülmesi ve aynı evde iki trans kadının cinsel saldırıya, yağmaya ve fiziksel şiddete maruz 
bırakılması nedeniyle İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan sanığın tutuklu yargılandığı 
davanın duruşmalarını takip etmeye devam ettik.

Alsancak’ta iki trans kadına yönelik 20 Kasım 2021’de düzenlenen bıçaklı nefret 
saldırısına ilişkin ve sanığın kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklu olarak yargılandığı 
İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davaya Baro Başkanlığı adına katılma talebinde 
bulunma kararı aldık.

26 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşmesi planlanan 10. İzmir Onur Yürüyüşü’nün 
İzmir Valiliği tarafından yasaklanması ve birtakım gruplar tarafından nefret içerikli söy-
lemlerle hedef gösterilmesi üzerine, yürüyüşün yapılacağı gün ve saatte komisyon üyesi 
meslektaşlarımız olası hak ihlallerinin takip edilmesi amacıyla gözlemci olarak yer aldı. 
Aynı zamanda baromuzun Nöbetçi YK Hattı gözaltı ve hak ihlallerine karşı hukuki destek 
başvurusu aldı.

Etkinlikler ve Diğer Faaliyetler 

 

20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü nedeniyle 23 Kasım 2021’de 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde “Nefrete Karşı Bir Arada Yaşam” pane-
lini düzenledik. Baromuz ve komisyon üyesi Av. Kerem Dikmen’in konuşmacı olarak yer 
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aldığı panelde nefret söyleminin unsurları ve etkileri hukuk, iletişim, psikoloji ve sosyo-
loji gibi farklı disiplinlerin perspektifleriyle incelenmiştir. 

 Komisyon üyeleri, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 2022/17 sayılı duyurusun-
da yer alan Avukatlık Meslek Kuralları’nı iyileştirme ve güncelleme çalışmalarına katkı 
sağlamak amacıyla görüş ve önerilerini İzmir Barosu Başkanlığına sunmuştur. Hazırla-
nan metinde, avukatların cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı da dahil olmak üze-
re herhangi bir sebeple önyargılı, dışlayıcı, ayrımcı ya da nefret içerikli söz, davranış ve 
faaliyetlerde bulunmayacağına ilişkin kural belirlenmesi önerisi yer almıştır.

20 Haziran 2022’de Genç LGBTİ+ Derneği, LGBTİ+ Hakları Komisyonu üyelerini İz-
mir Barosu Merkez Binasında ziyaret etti. Dernek üyesi hak savunucuları ziyaret sırasın-
da İzmir’de son dönemde yaşanan hak ihlalleriyle ilgili komisyon üyelerini bilgilendirdi.

İzmir Barosu, yasaklama kararları ve kolluk güçlerinin keyfi engellemeleri ile birçok 
kez ifade özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü ihlal edilen LGBTİ+’ların 
ve LGBTİ+ derneklerinin fikirlerini özgürce ifade etmelerine alan açtı. 17 Aralık 2021’de 
İzmir Barosu Konferans Salonu’nda bir araya gelen LGBTİ+ dernekleri translara yöne-
lik nefret suçlarına karşı basın toplantısı yaptı. 21 Temmuz 2022’de ise çalışmalarını İz-
mir’de sürdüren Genç LGBTİ+ Derneği ve 18 Haziran Derneği kolluk kuvvetlerinin trans 
kadınlara yönelik uyguladığı şiddete karşı Özgür Kürsü’de basın açıklaması yaptı.
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Basın Açıklamaları

 

 20 Kasım 2021’de Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü nedeniyle sosyal 
medya hesaplarımızdan basın açıklaması yayımladık. Açıklamada artan nefret söylemle-
rine karşı önlem alınmamasının translara yönelik nefret suçlarını arttırdığı, dünyada en 
çok nefret cinayeti işlenen ülkelerden biri olduğumuz hatırlatılarak; İzmir Barosu olarak 
nefret suçlarıyla mücadelede üzerimize düşen görevi yerine getirme iradesinden vazgeç-
meyeceğimizi bir kez daha dile getirdik.

 Basın açıklamasının tamamı: 

 “Eğitim, çalışma, adalete erişim, sağlık gibi temel haklara erişimin önündeki en-
geller, kapsayıcı bir toplumsal cinsiyet eşitliği politikasının benimsenmemesi, cinsiyet 
kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılığa karşı ilgili mekanizmaların etkili şekilde uy-
gulanmaması, artan nefret söylemlerine karşı önlem alınmaması translara yönelik nef-
ret suçlarının artmasında büyük rol oynamaktadır.  

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelere 
bakıldığında, devletin translara yönelik nefret suçlarını ve hak ihlallerini engellemekte 
negatif ve pozitif yükümlülüğünün olduğu kabul edilmelidir. Halen dünyada en çok nefret 
cinayeti işlenen ülkelerden biri olmamız, bu yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin en 
açık göstergesidir. 

 İzmir Barosu olarak nefret suçlarıyla mücadelede üzerimize düşen görevi yerine 
getirme iradesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.”
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 24 Haziran 2022’de bu yıl “Hafıza” temasıyla hazırlanan İzmir LGBTİ+ Onur Haftası 
nedeniyle sosyal medya hesaplarımızdan basın açıklaması yayımladık. Açıklamada LGB-
Tİ+’ların yıllar boyu maruz bırakıldığı nefret suçlarına ilişkin hafızaya atıf yaparak ve 1136 
Sayılı Avukatlık Kanunu’nun barolara yüklediği görev uyarınca LGBTİ+’ların temel hak 
ve özgürlüklerini savunmaya devam edeceğimizi belirterek; LGBTİ+ Hakları Komisyonu 
kuran ilk baro olmanın gururu ile onur yürüyüşlerinin yanında olduğumuzu duyurduk.

 Basın açıklamasının tamamı:

 ““Göğü kucaklayıp getirdim sana

 Kokla

 Açılırsın…”

 1969’da Stonewall ayaklanmalarının hemen ardından LGBTİ+ haklarını destek-
leme amaçlı 3 gazete ve dünyanın pek çok yerinde dernekler kurulduğu gibi bugün de 
sayısız yayın, sivil toplum örgütü, film, tiyatro ve eylemle direnişini çağdaş gruplardan 
aldığı güçle sürdüren LGBTİ+ varlığı, en çok da kendi direnişini yaşatarak bu mücadeleyi 
sürdürmektedir.

Gerici grupların, iktidarın, gücü elinde tutanların, mahalle bekçilerinin, erk sevdalıları-
nın, toplumsal cinsiyet rollerini dayatan patriyarkanın nefretine inat; rengarenk varolu-
şun kabulünün ısrarındayız.

Nazi toplama kamplarında vurulan siyah ve pembe üçgen damgaları da Stonewall’da ya-
şananlar da 
12 Eylül döneminde trenlere bindirilerek gerçekleştirilen sürgünler de 
İran’daki ve diğer pek çok gerici ülkedeki infazlar da 
Ülker Sokak da 
Esat-Eryaman da 
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Bornova Sokağı da 
kayıplarımız da 
sesiniz de 
sessizliğiniz de 
işkence uygulayan ve LGBTİ+’ları yıllardır yaşadıkları yerlerden sürgün etmek için adını 
kitaplara yazdırmış kolluk güçleriniz de «hafıza”mızda.

 Bu hafızanın onlara bıraktığı mirası Boğaziçi, ODTÜ, Çanakkale, Antep, İstanbul, 
Datça ve muhtemel diğer şehirlerdeki onur haftalarına yönelik yasaklama kararlarıyla, 
barışçıl protesto hakkını kullananlara uygulanan işkence ve cezalandırma politikalarıyla, 
nefret söylemleriyle sahiplenenlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhu-
riyeti Anayasası ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeler tarafından korunan temel 
hak ve özgürlükleri savunmayı sürdüreceğiz.

 Avukatlık Kanununun 76 ve 95. maddelerinde düzenlendiği gibi amaçlarından biri 
de insan haklarını savunmak ve korumak olan barolar için şimdiye kadar geç kalınmış 
koca bir adım olsa da LGBTİ+ Hakları komisyonunu kuran ilk baro olmanın gururu ile 
sesleniyoruz: İzmir Barosu olarak bu onurlu yürüyüşün yanındayız.”
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SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU
 İlgili Yönetim Kurulu Üyeleri
 Av. Yakup Gül

 Av. Perihan Çağrışım Kayadelen Civanşan 

 

 Etkinlikler

Tıbbi Malpraktis Olgularında Farklı Yaklaşımlar 
ve Deneyimler Sempozyumu Tamamlandı

 İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Konferans Salonu’nda düzenlenen sempozyumun 
açılışında konuşan İzmir Barosu Başkan Av. Özkan Yücel şunları söyledi: “Öncelikle zaman 
ayıran destek sağlayan çağrımızı geri çevirmeyen bütün hocalarımıza, Yargıtay üyeler-
imize, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilimize çok teşekkür ediyorum. Bir de sitemim 
var. Yargıtay’dan gelecek iki konuğumuz vardı. Onlar için izin çıkmadı. Bu çalışmalar 
hukuk düzeninin gelişmesi için, bu çalışmalar ortaklaşma için, bu çalışmalar yargının 
her iki tarafında bulunan kişilerin aynı biçimde davranabilmelerini, hukuka uygunluğunu 
sağlayabilmek için. O nedenle, bu çalışmaları çok önemsiyoruz. O nedenle her kurumdan, 
her aşamadan tarafları olsun istiyoruz, tartışabilelim, konuşabilelim, ortak noktayı bula-
bilelim istiyoruz.” 

 Dört oturum halinde gerçekleşen sempozyumun sonunda “Teori ve Uygulama So-
runları Altında İdeali Bulma Arayışı” başlığıyla konuşmacı ve dinleyicilerin katıldığı bir de 
forum düzenlendi.
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SPOR KOMİSYONU
 İlgili Yönetim Kurulu Üyeleri
 Av. Mehmet Baran Selanik

 Av. Elçin Kılınçer Ot

 Av. Hüseyin Yıldız

 

 Etkinlikler
Futbolcu Alacaklarına İlişkin Yargılama Süreci ve Profesyonel Futbolcu Sözleşmeleri

 İzmir Barosu tarafından düzenlenen 02.12.2021 tarihinde canlı yayında futbolcu 
alacaklarına ilişkin yargılama süreci ve profesyonel futbolcu sözleşmeleri değerlendiril-
di.

 Modertörlüğünü İzmir Barosu Üyesi meslektaşımız Av. Berk Özşenoğulları’nın 
yaptığı yayına İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Aydın ile Bursa 

Barosu Üyesi Av. Yakub Kızılkaya konuşmacı olarak katıldılar.

 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Spor Hukuku

 İzmir Barosunca düzenlenen Hukuk Söyleşileri serisinin 13. oturumunda İstanbul 
Barosu üyesi Av. Aysu Melis Bağlan’ın sunumuyla “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Spor 
Hukuku” konusu işlendi.  

 Çok sayıda meslektaşımızın ilgi gösterdiği konferans interaktif metodla ve oldukça 
dinamik bir biçimde yürütüldü. 

  Kadın ve erkeğin toplumsal rolleri, kadının spor ve Spor Hukuku’ndaki yeri uygu-
lamadan ve yaşanan olaylardan örneklerle anlatıldı.
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Avukat Kış Oyunları Voleybol Turnuvasında Kadın 

ve Erkek Voleybol Takımları 3. Oldular.

18.02.2022 Tarihinde Kadın Voleybol Takımı Ödülü Baroya Takdim Etti.

23.02.2022 Tarihinde Erkek Voleybol Takımı Ödülü Baroya Takdim Etti

E-Spor Hukuku ve E-Sporcu Sözleşmeleri

 İzmir Barosu tarafından Hukuk Söyleşileri kapsamında “E-Spor Hukuku ve E-Spor-
cu Sözleşmeleri” başlıklı bir konferans düzenlendi.
 
 Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Spor Hukuku Enstitüsü 
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Yönetim Kurulu Üyesi Av. Dr. Gürkan Özocak’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta 
“E-Spor Nedir, E-sporun Tarihçesi, Türkiye’de E-Sporun Kurumsallaşması, E-Spor Eko-
sistemi, Türkiye’de E-Spor Organizasyonu, E-Sporcu Sözleşmeleri, Şike ve Teşvik Primi, 
Hakaret ve Nefret Söylemi, Hile Yazılımları ve Diğer Ülkelerdeki Düzenlemeler” başlıklı 
konular incelendi. Konferansa özellikle genç meslektaşlarımız yoğun ilgi gösterdi.

Masa Tenisi Turnuvası

 

 İzmir Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü etkinlikleri kapsamında masa 
tenisi turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılım yoğundu. Erkekler karmasında 40 kişinin 
yarıştığı müsabakalarda, çok çekişmeli geçen yarı final ve final maçları sonucunda turnu-
vanın galibi Av. Canberk Bilir olurken, ikinciliği Av. Serhat Arslan ve üçüncülüğü ise Stj. 
Av. Buğra Dilcioğlu kazandı. Kadınlar karmasında ise çoğunluğunu İzmir Barosu Kadın 
Voleybol Takımı oyuncularının oluşturduğu, 14 meslektaşın yarıştığı müsabakalarda tur-
nuvanın galibi Av. Türkan Karakoç oldu. İkinciliği Stj. Av. Duygu Toksoy, üçüncülüğü ise 
Av. Elçin Kılınçer Ot kazandı. 
 
 Turnuva galipleri kupalarını, dereceye giren meslektaşlar ise katılım belgelerini 

Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel’in elinden aldı.

31. Halı Saha Turnuvası.
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 19.03.2022 tarihinde 13 takımın katılımıyla başlayan Klasik kategorisindeki İzmir 
Barosu Geleneksel 31. Halı Saha Turnuvası, 10.04.2022 tarihinde oynanan 3.lük ve final 
maçları ile sona erdi. İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel’in de katılımıyla düzenlenen 
kupa töreninde, Turnuva Komitesi’nde yer alan spor komisyonundan sorumlu Yönetim 
Kurulu üyesi Av. Mehmet Baran Selanik ile Av. Fatih Pekdemir, Av. Yiğitcan Topaç, Av. 
Furkan Taşçeken, Av. Umut Ertan ve Mehmet Hulusi Görgülü’ye katkılarından dolayı 
teşekkür belgesi verildi.

 Klasik kategorisinde yapılan maçlar sonucunda Golden Snitch takımı turnuvayı 
üçüncülükle bitirirken, FC’94 takımı ikinci ve Kontra FK takımı ise şampiyon olarak tama-
mladı.
 
 Turnuva sonunda En Değerli Oyuncu- Stj. Av. Umut Kemal Yavuz, En İyi Kaleci - Av. 
Furkan Taşçeken, Gol Kralı - Av. Eyüp Sağır; ödüllerini İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan 
Yücel’den aldı. Dereceye giren takımlarda yer alan ve bireysel ödül kazanan meslek-
taşlarımızı kutlarız. Turnuvaya katılan tüm takımlara ve saha kenarında destek veren 

tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Satranç Turnuvası

 İzmir Barosu tarafından hazırlanan 5 Nisan Avukatlar Günü programının sportif 
etkinliklerinden biri olan satranç turnuvası tamamlandı. 

 İzmir Barosu’nda gerçekleşen turnuvada, Av. Cankut Emiroğlu şampiyon olurken, 
Tolunay Burçin ikinci, Emre Demiryürek ise üçüncü oldu. Dereceye girenler kupa ve ma-
dalyalarını İzmir Barosu yönetim kurulu üyesi Av. Elçin Kılınçer Ot’dan aldılar.  

 Turnuvada teknik destek veren Alihan Aydemir ile Eneshan Tekin’e de desteklerin-
den ötürü teşekkür ederiz.
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Yıldırım Satranç Turnuvası 

 İzmir Barosu tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı Yıldırım Satranç Turnuvası 18 Mayıs 2022 günü İzmir Barosu’nda gerçekleştiril-
di. 
  
 Türkiye Satranç Federasyonu lisansına sahip İzmir Barosu’na kayıtlı avukatların 
katılabildiği turnuvada Av. Cankut Emiroğlu şampiyon olurken, Av. Burçin Tolunay ikinci, 
Av. Murat Acar ise üçüncü oldu. Dereceye girenler kupa ve madalyalarını turnuva hakem-
leri ve İzmir Barosu yönetim kurulu üyesi Av. Elçin Kılınçer Ot’tan aldılar.   
 
 Turnuvada teknik destek veren Firdevs Kömürcüoğlu, Hasan Karaköse ve Eneshan 

Tekin’e teşekkür ederiz.

Streetball Turnuvası
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 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Baromu-
za kayıtlı meslektaşlarımızın katıldığı “Streetball Turnuvası” düzenlendi.

 Meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği turnuvada, İzmir Barosu Kadın Basket-
bol Takımı oyuncuları Av. Cansu Tevattepe, Av. Sena Uzun, Av. Öykü Yıldırım, Av. Pelin 
Karakuş, Av. Sedef Yıldırım, Stj. Av. Duygu Toksoy ve Yaren Aydemir’in katılımıyla kendi 
aralarında yaptıkları maçlarda birincilik ve ikincilik derecelerini elde ettiler.

 Erkeklerde 14 takımın yarıştığı turnuvada; şampiyon, Av. Efekan Narlı, Av. Efe Bakı 
ve Av. Atılgan Çamurcuoğlu’ndan oluşan “Golden Case Takımı” oldu. Av. Onur Gedikli, Av. 
Enes Rasim Karaçam, Av. Cem Yanmaz, Av. Halim Şirinbaş ve Av. Mert Kaya’dan oluşan 
“Tema Takımı” ikinci; Av. Özgür Emek, Stj. Av. Oğuz Kaan Değirmenci, Stj. Av. Alperen 
Safa Ekici, Stj. Av. Ertuğrul Çamlıbel’den oluşan “Stajyerler Takımı” üçüncü oldu.

 Dereceye giren takım oyuncuları, madalyaları ile kupasını yönetim kurulu üyeleri 

Av. Şefika Yıldırım Sert ile Av. Elçin Kılınçer Ot’tan aldılar.

 Turnuvada görev alan, İzmir Gençlik ve Spor Müdürlüğü İl Temsilciliği’ne bağlı il 
temsilcisi ve hakemlerimiz Faysal Aydemir, İsmet Güneş, K. Giray Esen, Ö. Ömür Turhan, 
Ebru Aydın ve Gökhan Yaz’a desteklerinden ötürü teşekkür ederiz.
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 Tüm yurtta gerçekleşen konser yasaklarından sonra şimdi de Baromuz tarafından 
İzmir’in kurtuluşu anısına düzenlenen ve 17-25 Eylül tarihlerinde tüm Türkiye’den 1.200 
civarında avukatı İzmir’de buluşturacak olan “100. YIL AVUKAT SPOR OYUNLARI” Valinin 
keyfi kararıyla engellendi. 

 Organizasyona dair Valiliğe yazılı olarak yapılan başvuru akabinde, Valiliğin tali-
matı doğrultusunda, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organizasyondan sorumlu 
yönetim kurulu üyelerimiz aranmış; kendilerinin katılımı ile toplantılar yapılmış; saha ve 
salon organizasyonları tamamlanmış; hakem ücretleri dahi belirlenmiştir. 

 Tüm bu işlemler tamamladıktan sonraki aşamada, İl Spor Müdürü tarafından so-
rumlu yönetim kurulu üyemiz aranarak Valiliğin turnuvaya izin vermediği, bu nedenle 
saha ve hakem tahsisi yapamayacakları bildirilmiştir. 

 Konuyla ilgili olarak Valiliğe iki ayrı yazı yazılmış, yazılı bir karar olup olmadığı, var-
sa gerekçesinin ve kararın tarafımıza bildirilmesi, ayrıca yaklaşık 1.200 avukatı mağdur 
edecek bu karardan dönülmesi talep edilmiş; bunun yanında, görüşme talebimiz telefon-
la da iletilmiştir.

 Buna rağmen işbu yazının yazıldığı ve paylaşıldığı ana kadar İzmir Valiliği tarafın-
dan Başkanlığımıza bilgi verilmemiş, herhangi bir karar gönderilmemiş, görüşme talebi-
miz de yanıtsız kalmıştır. 

 A protokolde yer alan İzmir Barosuna karşı İzmir Valiliğince sergilenen bu tavır, 
hiçbir teamüle uymadığı gibi, en zarif tabirle, ayıptır. 

 Görünen o ki, konserler, festivaller yasaklayan bağnaz zihniyet, bu kez de İzmir’de 
karşımıza çıkmıştır. Bu olayla, tüm ülkeye musallat olan tek adam karanlığının yalnızca 
merkezi yönetime değil, İzmir’deki temsilcilerine de sirayet ettiği açıkça görülmüştür. 

 İzmir Valisi, kişisel hırsları ve makul bir açıklaması olmayan inadıyla, sadece spor 
yapmak isteyen avukatları engellemektedir. 

 4,5 milyon kişinin çığ gibi büyüyen sorunlarına çare bulmaya çalışmak yerine; avu-
katların futbol, basketbol ve voleybol oynamasıyla uğraşmanın, bir ilin mülki amirini ned-
en bu kadar ilgilendirdiğini bir hayli merak ediyoruz. 

 Zaman zaman söylemek zorunda kaldığımız gibi; kamu görevlilerinin bulunduğu 
makamlar, kendilerine mülk, kişisel egoları tatmin yeri değildir. 

 İPTAL SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 

 10.08.2022 tarihinde KEP üzerinden, 16.08.2022 tarihinde fiziki olarak dilekçe 
ile İzmir Valiliğine başvurulmuş ve Baromuzca avukat spor oyunları düzenleneceği ve 
Gençlik Spor İl Müdürlüğüne Valilikçe bilgi verilerek oyunların düzenlenmesi için ger-
ekli kolaylığın sağlanması istenmiştir. Konu ile ilgilenen Vali Yardımcısı ile de telefonla 
görüşülmüştür.

 31.08.2022 tarihinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkililerince sorumlu yönetim ku-
rulu üyemiz aranarak “Valilikten olur alındığını ve oyunların planlanması için 01.09.2022  

Komisyonlar - Spor Komisyonu



İzmir Barosu Çalışma Raporu / 2021 - 2022

486

tarihinde TFF, TBF ve TVF il temsilcileri, Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ve Baro ye-
tkilileri ile toplantı yapılacağı” söylenmiştir. Anılan tarihte yapılan toplantıda sahalar ve 
salonlar kararlaştırılmış, hakem ücretleri ve maç programları konuşulmuş ve çalışma-
lara başlanmıştır.

 08.09.2022 tarihinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından Baromuz 
yönetim kurulu üyesi aranarak bu kez “Vali Yardımcısının kendilerini aradığını ve Valinin 
avukat spor oyunlarının yapılmasına izin vermediğini söylediği” aktarılmıştır. Bu nedenle 
saha ve salon tahsislerinin yapılamayacağı bildirilmiştir.

 08.09.2022 tarihinde Valiliğe iptal işleminin gerekçesi sorulmuştur. 09.09.2022 tar-
ihinde oyunların yapılmasına ilişkin dilekçe ile Valiliğe yeniden başvurulmuş ve görüşme 
talebimiz telefonla Valiliğe bildirilmiştir.  26 Erkek Futbol, 2 Kadın Futbol, 12 Erkek Bas-
ketbol, 3 Kadın Basketbol, 9 Erkek Voleybol, 16 Kadın Voleybol takımından müsabakalara 
katılacak 1.200 avukatı mağdur edecek bu karardan dönülmesi talep edilmiştir.

 Buna rağmen bu yazının yazıldığı ve paylaşıldığı ana kadar İzmir Valiliği tarafından 
Başkanlığımıza herhangi bir bilgi verilmemiş bir karar gönderilmemiş, görüşme tale-
plerimiz de yanıtsız kalmıştır. Valilik devlet ciddiyetini bir kenara bırakmış keyfiliği tüm 
boyutlarıyla sürdürmektedir.

 İlin A protokolünde yeri olan İzmir Barosuna karşı İzmir Valiliği tarafından ortaya 
konulan bu tavır hiçbir teamüle uymayan bir ayıptır. İzmir Barosu, avukat spor oyunlarının 
düzenlenmesi için her türlü çabayı göstermesine, her türlü diyalog kurmayı denemesine 
rağmen bir kişinin anlaşılmaz ve gerekçesiz inadı sebebiyle oyunlar yapılamaz duruma 
gelmiştir.

 İzmir Valisi tarafından saha ve salonların da tahsisine ilişkin iptal beyanı nedeniyle 
oyunların yapılması mümkün olamamıştır.

 Süreci ve sürece ilişkin keyfiliği kamuoyuna saygıyla sunarız.
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STAJYER AVUKATLAR KOMİSYONU
 İlgili Yönetim Kurulu Üyeleri
 Av. Elçin Kılınçer Ot   

 Av. Şefika Yıldırım Sert  

  

 Komisyon Hakkında
 

 Etkinlikler

 Stajyer Avukatlar Çalıştayı

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 İzmir Barosu ev sahipliğinde, toplam 37 barodan 100 stajyer avukatın katıldığı 
“Stajyer Avukatlar Çalıştayı” 17-18 Haziran 2022 tarihlerinde yapıldı. Çalıştaya, İzmir 
Barosu Stajyer Avukatlar Komisyonu katılımcılarından; Stj. Av. Ali Ahmet Pekgöz, Stj. Av. 
Cemre Uçar, Stj. Av. Çağla Nur Çavdar, Stj. Av. Görkem Baş, Stj. Av. İpek Özmen, Stj. Av. 
Melisa Sultan Karataş, Stj. Av. Musa Hanci, Stj. Av. Suay Didar Süman ve Stj. Av. Yağmur 
Doğan çalıştay koordinatör ekibi olarak; Stj. Av. Berkay Gökdüman, Stj. Av. Ecem Çetin, 
Stj. Av. Ebru Toprak, Stj. Av. İrem İvdil ve Stj. Av. Osman Alptekin Çolak raportör olarak; 
İzmir Barosu stajyerlerinden; Stj. Av. Hakan Demirtaş, Stj. Av. Halime İdil Küçükal,  Stj. 
Av. Kazım Kandil, Stj. Av. Samet Gümüş ve Stj. Av. Taylan Ali Işık katılımcı olarak katkı 
sağladılar.
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 Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel; İzmir 
Barosu’nun, stajyer avukatların mesleğe hazırlanması için elinden ne geliyorsa, gere-
ken ne varsa hayata geçirmek için uğraştığını ifade ederek “Çünkü şunun farkındayız: 
Biz kürsünün her tarafından daha donanımlı olmak zorundayız. Avukatlar, bu ülkenin ge-
leceğini temsil ediyor.  O yüzden bu onurlu mesleğin adayları olarak sizlerin bu çabanın 
içinde olması bizim için çok önemli.” dedi.  

 Çalıştayın tamamen İzmir Barosu Stajyer Avukatlar Komisyonu tarafından hazır-
landığını dile getiren Av. Özkan Yücel, “Ben çok verimli bir sonuç çıkacağına inanıyorum. 
Buradan çıkacak sonucun ileride hazırlamaya çalıştığımız Avukatlık Kanunu’nda staja 
ilişkin bölümleri belirlemek için başlangıç olacağı yönünde bir inancımız var. Buradan 
ne çıkarırsanız harekete geçmek istediğinizde İzmir Barosu olarak yanı başınızda sizinle 
birlikte yürüyeceğimize söz veriyoruz.” dedi.

 Açılışta konuşan TBB Başkanı Av. Erinç Sağkan ise, staja ilişkin kangren haline ge-
len sorunların gerçekten etkili yöntemlerle ve birlikte mücadele ederek çözülebileceğini 
ifade ederek “Göreve başlayalı altı ay kadar oldu. Stajdaki sorunlar silsilesini dönem dö-
nem Bakanlığa ve Meclis’e taşıdık, yöntemlerimizi önerdik. Çok sayıda çalışma götürdük. 
Tahminim bu iki gün sürecek olan çalıştayda sorunların tamamı görüşülecek, tartışıla-
cak, çözüm yöntemleri ortaya konulacak. Ben de çok net olarak sizin huzurunuzda şunun 
sözünü verebilirim: Türkiye Barolar Birliği de, eminim tüm barolar da buradan çıkacak 
sonucun sonuna kadar takipçisi olacaktır.” dedi.

 İlk gün atölye çalışmalarında;

 - Türkiye’deki Hukuk Fakültelerinin Niteliği Komitesi

 - Karşılaştırılmalı Ulusal ve Uluslararası Hukuk Stajyerleri Komitesi

 - Staj Eğitim Müfredatı Komitesi

 - Çalışma Şartları ve Ücret Komitesi
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 - Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve Mevzuat Komitesi

konularını tartışıp sorunları tespit eden ve çözüm önerilerinin bulunduğu birer rapor 
hazırlayan stajyer avukatlar, ikinci gün değerlendirme ve sonuç toplantısında bu çözüm-
leri oylayıp sonuç bildirgesi hazırladılar. Değerlendirme toplantısında alınan karar ile 
çalıştay katılımcıları, hazırlanacak olan çalıştay sonuç bildirgesini ve stajyer avukatlar 
manifestosunu düzenleyerek bütün muhataplarına iletmeyi ve ayrıca bir eylem planı 
oluşturmayı kararlaştırdılar. 

 Stajyer avukatların sorunlarının bir meslek onuru sorunu olduğunu belirten 
katılımcılar, talepleri karşılanıncaya kadar mücadeleden ve demokratik hak kullanımın-
dan vazgeçmeyeceklerini ve sürecin takipçisi olacaklarını belirttiler.
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Ayrıca Komisyondan Bağımsız Olarak Tüm Stajyerleri Kapsayan Şu Etkinlikler Yapıldı :

Başkan Stajyer Avukatlarla Buluşuyor
- 11.10.2021

  

 İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, staj sürecine ilişkin sorularını yanıtlamak 
ve görüşlerini almak üzere stajyerlerle buluştu. 

 Buluşmada “Sizin düşünceleriniz, önümüze koyduğunuz öneriler aydınlatıcı oluyor, 
bizi geliştiriyor. Buradaki konuşmalardan stajyer meslektaşlarımız nasıl bir İzmir Baro-
su istiyorlar, biz bunun ne kadarını gerçekleştirebiliriz onu da görebiliyoruz.” diyen Av. 
Özkan Yücel, stajyer avukat meslektaşlarımızın dersler, tez sunumları, giriş kesenekleri 
gibi konulardaki görüş ve değerlendirmelerini aldı.

Stajyer Avukatlar İçin Kokteyl ve Quiz Night Yapıldı
- 11.10.2021
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Stajyer Temsilciliği Seçimi
- 18.10.2021

Stajyer Avukat Meslektaşlarımızla Yeni Yıla Merhaba Konseri
 22.12.2021

Stajyer Avukatlar Bahar Pikniği
23.04.2022
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TBB Kurgusal Duruşma Yarışması Ege Bölge Elemeleri
 11-12 Haziran 2022 - Denizli

Stajyer Avukatlar Deniz Pikniği 
11.09.2022 
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TÜKETİCİ HAKLARI KOMİSYONU
 İlgili Yönetim Kurulu Üyeleri
 Av. Perihan Çağrışım Kayadelen Civanşan

 Av. Elçin Kılınçer Ot 

 İlgili Dönemde Toplantılara Katılan Üyeler
  Av. Salih Emrah ERTAN

 Av. Sefer KESKİN

 Av. Sadık KIZILDOĞAN

 Av. Oğuz GÖKYILDIZ

 Av. Dilay KAYMAK GÖKYILDIZ

 Av. Fatih KAYA

 Av. Müge KUTLUK

 Av. Yağmur İŞLEK

 Av. Nil YÜKSELEN

 Av. Huriye CEVHERLİ

 Av. Lütfiye KANAR, 

 Av. Berk ÖZŞENOĞULLARI, 

 Av. Irmak DEĞERLİ,  

 Stj. Av. Tolga ALTINTAŞ

 Komisyon Hakkında 

 İlk toplantısını 16.04.2015’de gerçekleştiren komisyonun genel amacı ve faali-

yetleri şu yönlerdedir;

 - Tüketici haklarının korunması, 

 - Tüketici örgütleriyle ortak çalışmalar yürütülmesi,

 - Baro mensubu meslektaşlara Tüketici Hukukunda eğitimler sunulması,

 - Tüketici Hakem Heyetlerine Tüketici Hukukunda yetkin ve ilgili meslektaşların  

 Baro Temsilcisi olarak seçilmesi ve atanmasına Baro Yönetim Kuruluna görüş 

bildirilmesi,

 - Ticaret İl Müdürlüğü, Hukuk Fakülteleri ve Tüketici kuruluşları ile ortak eğitim 

çalışmaları yapılması, Avukat, Hakem Heyeti Raportörü, Hakem Heyeti üyelerine Tüketi-

ci Hukuku eğitimleri verilmesi,

 - Tüketici Hakem Heyetleri kararlarının takip edilerek tartışılması, hukuka uy-

gun karar birliğinin sağlanmasına yardımcı olunması amacıyla İzmir İli Tüketici Hakem 

Heyeti üyeleri ile toplantılar gerçekleştirilmesi,

 - Emsal nitelikli davaların takibi,

 - Tüketici haklarını ihlal eden düzenleyici işlemlere karşı iptal davalarının açıl-

Komisyonlar - Tüketici Hakları Komisyonu
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ması, müdahil olunması,

 - Tüketici haklarını koruyucu düzenleme ve uygulamaların gerçekleşmesi 

amacıyla ilgili kuruluşlarla yazışma ve çalışmalar yapılması.

 Komisyon toplantılarını iki haftada bir Perşembe günleri saat 17:30’da 

gerçekleştirmektedir. 

 Etkinlikler

 18.11.2020 Günü TÜKODER ile ortak toplantı yapılarak birlikte yürütülebilecek 

faaliyetler karşılıklı katkı sunulabilecek projeler değerlendirilmiştir.

 19.11.2021 günü Ödemiş ve Torbalı İlçelerinde Cayma hakkı, ayıplı mal, tüketici 
kredileri, taksitli sözleşmeler, Tüketici Hakem Heyetlerinin Başvuru ve Karar usulleriyle 
Görev ve Esasları konularında ve itirazın iptaline ilişkin Komisyon üyelerinden eğitimci 
olarak Av. Emrah ERTAN, Av. Sadık KIZILDOĞAN, Av. Sefer KESKİN, Av. Huriye Cevher 
katılımıyla eğitim çalışması düzenlenmiştir.

 

 
 18.02.2022 günü Selçuk İlçesinde “Ayıplı Mal ve Hizmetlerden Sorumluluk” 
konusunda Av. Fatih KAYA’nın, “Tüketici Kredi ve Kredi Kartları” konusunda Av. Müge 
KUTLUK ve “Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev ve Yetkileri Başvuru Karar Usulleri” 
konusunda da Av. Sadık KIZILDOĞAN’ın eğitimci olarak katıldığı Selçuk Belediye eğitim 
çalışması düzenlenmiştir.
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 Tüketici Haftası etkinlikleri kapsamında 15 Mart 2022 günü Tükoder’in Alsancak’ta 
hazırladığı standa komisyonumuzdan da meslektaşlar katılım göstererek destek ver-
miştir.

 Tüketici Haftası etkinlikleri kapsamında 19 Mart 2022 günü Mustafa Necati Kültür 
Merkezi’nde TÜKODER’in düzenlediği tüketici haklarına ilişkin “Mesafeli Satış Sözleşm-
eleri” “Ayıplı Mal ve Hizmetlerde Tüketici Hakları”,”Elektrik Piyasasındaki Gelişmeler”, 
“Doğa ve İnsan DOstu Tarım Mümkün Mü?” konulu panelde Baromuzu temsilen Av. Sefer 
KESKİN konuşmacı olarak yer almış, üyelerimiz dinleyici olarak katılım sağlamışlardır.

 31.03.2022 tarihinde İzmir Barosu Nevzat Erdemir Salonunda Dr. Öğr. üyesi Beşir 
Acabey, Prof.Dr. Serkan Ayan, Dr. Öğr.üyesi Pınar Çiftçi ve Av. Arb. Salih Emrah Ertan’ın 
katılımıyla Covid-19 Salgınının Hukuk Sözleşmelerine Etkisi başlıklı sempozyum düzen-
lenmiştir. Yaygın olarak karşılaşılan Kira Sözleşmelerinin Uyarlanması ve Özel Okul 
Ücretlerinin İadesi konuları kapsamlı şekilde ele alınmıştır.

Komisyonlar - Tüketici Hakları Komisyonu
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YAYIN KURULU
 İlgili Yönetim Kurulu Üyeleri
 Av. Elçin Kılınçer Ot 

 Av. Ayşe Kaymak

   

 Komisyon Hakkında
 

 Etkinlikler
 Bu dönemde 2021-2, 2021-3, 2022-1, 2022-2 sayıları olmak üzere 4 adet dergi 

basımı ve 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 sayıları olmak üzere toplam 8 adet bülten 

basımı yapılmıştır
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BÖLÜM 7
İDARİ İŞLER VE İDARİ YAPILANMA
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Yazı İşleri Birimi
 Baroya gelen evrakların kayıt işlemi yapılıp havalesi yapıldıktan sonra, yazışma ve öz-
lük işleri ile ilgili olan evraklar yazı işlerine havale edilir. Yazı işlerine gelen evraklar listele-
rine göre kontrolleri yapılır. Yanlış gelen başka birime ait evrak var ise ilgili birime iletilmek 
üzere evrak kayıt servisine iade edilir. Yine gelen evraklarda, Yönetim Kurulu Gündemine 
veya Başkanlık Divanına girmesi gereken evraklar var ise bu evrakların evrak kayıt servisinde 
barkodları değiştirilerek havalesi yapıldıktan sonra Başkanlık sekreteryasına gündeme alın-
ması için teslim edilir. Günlü acil evraklar öncelikli olmak üzere gelen evrakların cevap yazı-
ları yazılarak, Baro Müdürü tarafından kontrol edildikten sonra imzaya sunulur. Yazışmalar 
E-Kalem (Baro otomasyon programı SDD ile entegre edilmiştir.) üzerinden hazırlanıp e-imza 
ile imzalandıktan sonra KEP ile E-Tebligat ile ya da kargo ile postalama işlemi yapılır. E-Teb-
ligat ve KEP ile gönderilen yazılar sayesinde baro bütçesine önemli ölçüde posta masrafları 
azalmıştır. İzmir Adliyesi, Adliye ek bina, BAM ve Karşıyaka Adliyesine gidecek evraklar ise 
zimmet ile teslim edilmek üzere adliye birimine gönderilerek evrakların ilgili mercilere ulaş-
ması sağlanır.

 Mahkeme ve savcılıklar ile yapılan yazışmalar ağırlıklı olmak üzere tüm resmi kurum-
lar ile ilgili yazışmalar Baro otomasyon sistemine (SDD) kayıtlı desimal dosyalama sistemi ile 
tarih sırasına göre arşivlenir. Özlük işleri ile ilgili yazışmalar ise sicil dosyasında arşivlenir.

 Baroya gelen evraklarda belge talepleri hemen hazırlanarak talep eden avukat bekle-
tilmeden teslim edilir. Meslektaşlarımız Baronet üzerinden de belge oluşturup alabilmekte-
dir. Mazbata talepleri ise hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu üyelerinin imzası gerektiğin-
den Yönetim Kurulu toplantısında imzaya sunulur ve imzalar tamamlandıktan sonra mazbata 
ilgili avukata teslim edilir. 

 Avukatın iletişim ve bilgilerini güncellenmesi için verdiği dilekçe ya da formlar, Baro’da 
SDD programına, UHAP sistemine, Adalet Bakanlığında UYAP sistemine (e-imza) ile işlenerek 
güncellenmektedir. İlk kayıt yaptıran avukatında aynı şekilde bilgileri sistemlere işlenir. IBAN 
numarası güncellemeleri UYAP üzerinden yapılabilmektedir. Nakil gelen bir avukatın bilgile-
ri, ilgili baro tarafından internet üzerinden ( UYAP – UHAP ) bilgileri gönderildikten sonra aynı 
güncelleme işlemleri uygulanır. 

 Baro internet sayfamıza eklenen Baronet uygulaması ile bilgi güncellemeleri yapıla-
bilmektedir. Baronet ile bilgi güncellemesi yapıldığında Baro otomasyon programımıza en-
tegreli olarak çalıştığından otomatik olarak değişiklik yapılmaktadır. Yapılan değişiklikler 
otomasyon programında bir havuzda toplanmakta olup, bu değişiklikler UYAP ve UHAP siste-
minden de güncellenmektedir.

 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık kimlik kartı ve e-imza başvurusunda bulunan avukat-
ların başvurularının Bilgi işlem servisi tarafından onaylanması için UHAP’ta eksik olan bilgi 
güncellemeleri yapılır. 

 Yine önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde de dergi ve bültenler abone olan mes-
lektaşın adresine dağıtım firmaları ile gönderilmesine devam edilmektedir. İlçelerdeki mes-
lektaşlarımıza dergi ve bülten kargo ile gönderilmektedir. Yayınlanan dergi ve bültenler PDF 
formatında baromuz internet sayfasında yayınlanmaktadır.

 Baroda yapılan tüm etkinlikler (toplantı,seminer,konferans,panel vs.), vefat, staj eği-
tim duyuruları gibi bilgiler cep mesaj yolu ile bilgilendirilmektedir. Baro internet sayfası ve 
sosyal medya ile meslektaşlarımıza aynı duyurular yapılmaktadır. 
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 Her yıl düzenlenen plaket töreni öncesinde meslekte 25.Yıl, 40.Yıl, 50.Yıl ve 60.Yılı dol-
duran avukatların listeleri hazırlanır.

 Avukat bulundurma zorunluluğu olan sermayesi 250.000,00 TL üzerindeki A.Ş.’ler ile 
üye sayısı 100 ve üzeri olan Kooperatiflerin listesi Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alındıktan 
sonra avukat bulundurmak zorunda olduklarına ilişkin yazı gönderilmektedir. Avukat ile ya-
pılan sözleşmeyi ve makbuzlarını Baroya bildirmeyen A.Ş.’lerin listeleri Cumhuriyet Başsav-
cılığına bildirilmektedir

YILLIK DÖNEMLERE AİT HAZIRLANAN BELGE VE MAZBATA İLE DÜZENLENEN GİDEN 
EVRAK VE GELEN EVRAK SAYILARI AŞAĞIDA 

TABLO VE GRAFİK ŞEKLİNDE GÖSTERİLMİŞTİR.
TARİH ARALIĞI: 01/01/2020-15/09/2022

       01/01/2020 – 15/09/2022 TARİHLERİ ARASI 
       YAZI İŞLERİ BİRİMİ ÇALIŞMA GRAFİĞİ

Yazı İşleri Birimi
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Baro Birimlerinde Yenileme Çalışmaları
 Torbalı Adliyesi Baro Odası 

 Torbalı ilçe baro odasında anons sistemi yenilendi. Mikrofonlar yenilendi. Çay ve 
kahve makinası yenilendi. 2 adet 2’li koltuk baro odamıza konuldu.
 
 Ödemiş Adliyesi Baro Odası

 Ödemiş baro odasına oturma grubu, çalışma masası, 2 adet yeni bilgisayar, 4 adet 
bilgisayar sandalyesi, 4 adet sehpa alındı. İlçedeki tüm baro odaları boyandı.

 Tire Adliyesi Baro Odası
 
 Tire Baro odası dolaplar yenilendi, 2 adet bilgisayar masası yenilendi, sandalyeler 
tadilat oldu, Çay makinası yenilendi.

 Bayındır Adliyesi Baro Odası
 
 Bayındır baro odası boyası yapıldı, yeni 1 adet bilgisayar alındı, yazıcı yenilendi, 
çaycı alındı.

 Menderes Adliyesi Baro Odası
 
 Menderes Baro odasına oda tadilatı yapıldı, boya yapıldı, koltuk ve sandalyeler ye-
nilendi. Oda girişine kartlı giriş yapıldı. 

 Kemalpaşa Adliyesi Baro Odası

 Kemalpaşa baro odasının 2’li oturma grupları yenilendi, fotokopi makinası yenilen-
di, Bilgisayar yenilendi.

 Menemen Adliyesi Baro Odası

 Menemen baro odası boya yapıldı, 1 adet bilgisayar yenilendi.

 Aliağa Adliyesi Baro Odası

 Aliağa baro odası boyandı, 3 adet bilgisayar koltuğu yenilendi. Çay makinası alındı. 
4 adet eksik olan sandalye tamamlandı.

 Dikili Adliyesi Baro Odası

 Dikili Baro odası ses sistemi takıldı.

 Bergama Adliyesi Baro Odası

 Bergama baro odası parkeleri yenilendi, odanın boyası yapıldı, 1 adet bilgisayar 
yenilendi, 1 adet yazıcı yenilendi.
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 Foça Adliyesi Baro Odası

 Foça baro odası büyütüldü, tuvaletler yenilendi. Dolap ve çalışma masası yenilen-
di. Su sebili gönderildi.

 Urla Adliyesi Baro Odası

 Urla baro odası çay makinası yenilendi. Yazıcı yenilendi.

 Seferihisar Adliyesi Baro Odası

 Seferihisar baro odası koltuk takımı yenilendi. 1 adet bilgisayar yenilendi, bilgisa-
yar masası ve sandalyeleri yenilendi.

 -Merkez baro binası ve Bayraklı adliyesi, BAM, Ek bina, Karşıyaka adliyeleri baro 
birimleri 

 - Boyaları yapıldı. 

 -Merkez baro 5 kat toplantı salonları klimaları yenilendi. 

 -Muhasebe, ve disiplin kurulu klimaları yenilendi.

 -Etkinlik ve toplantılar için 5 adet notebook alındı.

 -10 adet all in one bilgisayar alındı. 

 -Adliye baro odalarımızda bilgisayarların diskleri SSD HDD ile yenilendi.

 -Zemin kat evrak kayıt birimi ve zemin kat toplantı salonu parkeleri yenilendi.

 -Merkez bina klima bakımları yapıldı.

 -Merkez bina 4.kat CMK rapor okuma birimi Bayraklı adliyesi C blok 3.kat 302 nolu 
odaya taşındı. Odanın tadilatı yapıldı. CMK görevlendirme birimi C blok 1. Kat 142 nolu 
odaya taşındı. Odanın tadilatı yapıldı, bilgisayar ve yazıcısı yenilendi. Klima takıldı.

 -Merkez bina 4.kata yeni toplantı salonu yapıldı. Barokovizyon ve bilgisayar ile çay 
kahve makinası ve sebil konuldu.

 -Salihağa 3’lü çalışma masaları değiştirilerek, 4 adet oda u düzeninde toplantı sa-
lonu haline getirildi. 

 -Salihağa arızalı klimaları yenilendi.

 -Salihağa toplantı salonlarına 5 adet barkovizyon ve 5 adet laptop alındı.

 -Kurgusal duruşmalar için bilgisayar perdesi alındı. 

 -Bayraklı adliyesi 4.kat baro birimi bilgisayar odası parke tadilatı yapıldı. Personel 
çalışma alanı kapatıldı.

 -Merkez baro çatı izolasyonu yapıldı.

 -Karşıyaka baro odası tadilatı yapıldı, 3 adet bilgisayarları ve büro mobilyaları ye-
nilendi.

 -Çiğli adliyesi baro odasına klima takıldı.

 -Merkez baro arşivi düzenlenerek tadilatı yapıldı. Geri dönüşüme verilmesi gerek-
en evraklar ayrılarak gereksiz evrak yükü azaltıldı.

Baro Birimlerinde Yenileme Çalışmaları
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 -Bölge adliye mahkemesi baro odasına bilgisayar ilave edildi. Avukat sekreterleri 
için zemin katta oda düzenlendi ve 2 adet bilgisayar, masa ve  sandalyeleri konuldu.

 -Ek bina zemin kat baro birimi tadilatı yapıldı. Zemin katta kafeterya için masa ve 
sandalyeleri hazırlandı. Bilgisayar odasına 10 adet bilgisayar ve masa sandalyeleri ile 
kahve makinası konuldu.

 -Ek bina 3. ve 5. Kat bekleme odalarına koltuk takımları ve masa sehpalar alındı. 
Kapı girişi otomatik kapı ile değiştirildi ve kartlı giriş yapıldı.

 -Disiplin kuruluna yeni yazıcı alındı. 

 -2.kattaki meslektaşlarımız ve stajyerlerimiz için konulan bilgisayarlar yenilendi. 

 -2. kattaki ara bölme pvc ile yenilendi.

 -Personel giriş çıkışları için parmak izi cihazı KVKK gereği kartlı giriş sistemi ile 
adliye ve merkez baroda değiştirildi. 

 -3.kat konferans salonuna salon tipi klima takıldı.

 -Yönetim katına salon tipi klima takıldı.

 -Arşivdeki su pompası değiştirildi.

 -Adli yardım birimine 1 bilgisayar alındı.

 -Adliye kadın hakları merkezi tadilatı yapıldı. Koltukları yenilendi.

 -Salihağa ve merkez baro 4. Kat toplantı salonu için 70 adet açılır kapanır masalar 
alındı. 100 adet hilton sandalye alındı.

 -Etkinliklerde kullanılmak üzere portatif sahne alındı.
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Avukatlık Ruhsatı, Kayıt Kabul, Kayıt Silme ve Nakil İşlemleri

 Avukatlık Ruhsatı

 Bir yıllık avukatlık stajını baromuzda ya da başka bir baro nezdinde tamamlayıp staj 
bitim belgesi alan meslek adayları, baromuza başvuruda bulunarak avukatlık ruhsatını talep 
etmektedirler. Başvurular ruhsat servisince teslim alınıp mevcut sicil dosyaları ile birleştiri-
lerek Yönetim Kurulu gündemimize alınmaktadır. Yönetim Kurulu dosyayı inceleyerek avu-
katlık ruhsatnamesini almasında herhangi bir engelinin olmaması halinde karar verir. Karar 
ve mevcut sicil dosyası ruhsatnamenin temini için taranarak Türkiye Barolar Birliği Başkan-
lığına sunulur. Adalet Bakanlığı’nın da onayından sonra Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca 
avukatlık ruhsatı düzenlenerek baromuza gönderilir. Ruhsat dosyaları ile aynı zamanda gön-
derilen Avukatlık Kimlik Belgeleri yemin töreninde Avukata teslim edilir. Avukat adaylarının 
yalnızca and içerek avukatlık ruhsatını teslim alması gerekmektedir.
  
 Yeniden Avukat Olarak Kayıt

 Baromuz levhasına veya başka bir baronun levhasına kayıtlı olup kaydı bir nedenle si-
linmiş yada kendisi sildirmiş olan meslektaşlar baromuza başvuruda bulunarak yeniden avu-
kat olarak baro levhasına kayıtlarını yaptırmaktadırlar. Başvuru işlemleri ruhsat servisince 
alınıp Yönetim Kurulumuzca yeniden kaydına karar verilenlerin kararları mevcut sicil dosyası 
ile birlikte taranarak Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na oradan da Adalet Bakanlığı’na gön-
derilir. Adalet Bakanlığı’nın olur vermesinden sonra, Bakanlığın onay verdiği tarihten itibaren 
de kişi baromuz levhasına yeniden kayıtlı olarak mesleğini ifa etmeye başlayacaktır.

 Hakim Ve Savcılıktan Gelenlerin Ruhsatname İşlemleri:

 Hakimlik yada Savcılıktan emekli olanlar baromuza başvuruda bulunarak avukatlık 
ruhsatnamesi alabilirler. Bu amaçla baromuzca istenen evraklar ruhsat servisince teslim alı-
nıp Yönetim Kuruluna sunulur, Yönetim Kurunca verilen karar, Türkiye Barolar Birliği Baş-
kanlığı’na ve oradan da Adalet Bakanlığı’na gönderilir. Bakanlık onayından sonra ruhsat Bir-
lik tarafından hazırlanarak baromuza ulaştırılır. Avukatlık ruhsatı and içerek teslim alınarak 
mesleği ifaya başlanır.
 
 Avukatın Nakil Gelmesi:

 Bir baroya kayıtlı olarak mesleki faaliyetini yürüten meslektaşlarımız, ikametgahını 
İzmir ili sınırları içerisine aldırmış ise baromuza nakil talebinde bulunmak zorundadır. Bu 
amaçla kişiden bir adet dilekçe ve ekinde İzmir ilinden alınmış ikametgah belgesi ile baş-
vurması istenir. Nakline engel herhangi bir durumunun olup olmadığı nakil gelmek istediği 
barosundan sorulur. Engel halinin bulunmadığının bildirilmesi halinde yasal ücretler tahsil 
edilerek baromuz levhasına naklen yazılmasına yönetim kurulumuzca karar verilir. 

 Avukatın Nakil Gitmesi:

 Baromuz levhasına kayıtlı iken bir başka baro bölgesinde çalışmak isteyen ve ya çalı-
şan meslektaşlarımız nakil gitmek istediği baroya dilekçe ve ekinde sunduğu ikametgah bel-
gesi ile başvuruda bulunurlar. İlgili baro adı geçenin nakline engel teşkil edecek bir hususun 
olup olmadığı konusunda baromuza yazılı olarak başvuru yapar. Naklinde sakınca olmadığına 
ilişkin baromuzca yapılacak bildirime istinaden ilgili baro avukatın naklen kaydının yapılma-
sına karar verir ve karar baromuza bildirilir. Karara istinaden de avukatın kaydı nakil gitmesi 

Avukatlık Ruhsatı, Kayıt Kabul, Kayıt Silme ve Nakil İşlemleri
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nedeniyle baromuz levhasından silinir ve sicil dosyası gittiği baroya gönderilir.

2 YILLIK DÖNEME GÖRE DÜZENLENEN
AVUKAT HAREKETLERİ AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR.

TARİH ARALIĞI: 21/06/2021 – 30/09/2022
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Yönetim Kurulu Disiplin Kalemi
 • Gelen kişi şikayeti ve/veya Bakanlık Düşünce örneği, mahkeme yazısı, Adli Yardım 
Bürosu ve CMK dan gelen dilekçeler ile ilgili şikayet dosyalarının açılması.

 • Kişi şikayetlerinde şikayet gideri, delil ve belgelerin istemi için yazı yazılması.  

 • Gideri ödenen kişi şikayetlerine ve re’ sen gelen yazılara dosya esas numarası 
vererek dosya açılması.(bilgisayar ve manuel Esas defterine dosyaların kaydı.)

 • Açılan dosyaların Yönetim Kurulu gündemine alınması ve raportör üyelerin be-
lirlenmesi.

 • Yakınılan avukatlardan savunma istemleri için yazı yazılması ve tebligat yapıl-
ması.

 • Mahkemelerden dosya için delil bilgi toplanması için gerekli yazıların yazılması.

 • Dosyaya gelen evrakların dosyaların içine takılması ve süre takibinin yapılması.

 • Raportörden gelen dosyaların Yönetim Kurulu gündemine atılarak karar aldırıl-
ması.

 • Alınan kararların karar şablonuna dönüştürülüp, üst yazılarının hazırlanması ve 
tebligatların yapılması.

 • Aldırılan kararların bilgisayar ve karar defterine işlenmesi.

 • Kararlar yazıldıktan sonra dosya taraflarına ve Cumhuriyet Başsavcılığına karar-
ların gönderilmesi

 • Yasal süresi içinde itiraz olan dosya fotokopilerinin çekilerek asıl dosyanın TBB’ye 
gönderilmesi.

 • İşlemi biten dosyaların arşivlenmesi. 

 • Dönen itiraz dosyalarının karar doğrultusunda yeniden işlem yapılması ve/veya 
kesinleştirilmesi.

YÖNETİM KURULU DİSİPLİN DOSYALARI 

    2021 ( 21.06.2021 SONRASI)   2022  
 

GELEN ŞİKAYET DİLEKÇESİ  580     511   
 
ŞİKAYET GİDERİ İSTEMİ   229     164   
    

AÇILAN DOSYA    351     347   
  

Yönetim Kurulu Disiplin Kalemi
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     YENİ AÇILAN DOSYA KARAR ÇIKAN DOSYA
                           (AVUKAT BAZINDA)
  
2021 (21.06.2021 SONRASI)          351         290 

2022                         347    379
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Yönetim Kurulu Disiplin Kalemi
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İZMİR BAROSU DİSİPLİN BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU 

•	 İzmir Barosu Yönetim Kurulu tarafından, disiplin kovuşturması yapılmasına ilişkin karar 
verilerek Disiplin Kurulu’na sevk edilen dosya, Disiplin Kurulu kalemi tarafından Disiplin 
Kurulu Esas Defterine ve bilgisayara kayıt edilir ve dosyaya disiplin esas numarası verilerek 
duruşma günü tespit edilir. Tensip zaptı oluşturularak, yakınan ve yakınılana savunma 
ve delillerini sunmaları için on beş gün süreli yazı hazırlanır, giden evrak numarası 
verilir ve taraflara tebliğ edilir. Ayrıca dosya kapsamına göre savcılık, mahkeme ve icra 
müdürlüklerine ya da diğer kurum ve kuruluşlara yazı yazılarak dosyaya ilişkin bilgi ve 
belgelerin temini sağlanır. Savunmasını duruşmalı olarak yapmayı talep eden taraflara 
duruşma gün ve saati ayrıca tebliğ edilir.

•	 Taraflara ve ilgili kurumlara tebliği yapılan yazılara ilişkin tebliğ parçaları ile yakınan-
yakınılan-yazı yazılarak bilgi ve belge talep edilen kurumlardan gelen yazılar Disiplin 
Kurulu kalemi tarafından dosya içine takılır, duruşma gününde Disiplin Kurulu toplantısında 
dosya hazır bulundurulur. 

•	 Disiplin Kurulu tarafından söz konusu yakınmada tanık, yakınan ve yakınılan avukatın 
sözlü ifadelerinin alınması istemi durumunda da gerekli yazışmalar Disiplin Kurulu kalemi 
tarafından bilgisayara kayıt yapılarak ilgililerine tebliğ edilir. Tebliğ edilen yazılara ilişkin 
tebliğ parçaları ilgili dosyaya konur, duruşma gününde dosya Disiplin Kurulu toplantısında 
hazır bulundurulur. 

•	 Düzenli olarak her hafta Cuma günü Disiplin Kurulu toplanır, Disiplin Kurulu kalemi 
tarafından toplantı öncesinde o hafta toplantıya girecek dosyalara ilişkin tutanaklar 
hazırlanır; yeni dosyaların kaydı yapılır, erteleme tutanakları oluşturulur, karar 
dosyalarına ilişkin karar ve sicil hazırlıkları tamamlanır. Toplantıya bütün dosyaların 
hazırlıkları tamamlanmış olarak başlanır.

•	 Duruşma gününde çağrılı avukatın ve müşteki yanın sözlü savunması kurul tarafından 
alınır, tutanak Disiplin Kurulu İşlemleri Sorumlusu tarafından toplantıda yazılı hale 
getirildikten sonra imzalanır. Erteleme dosyaları incelenerek yapılacak işler tutanak 
altına alınır.

•	 Disiplin Kurulu dosya içinde mevcut bilgi ve belgelere göre ilgili kurumlardan, 
mahkemelerden ve icra müdürlüklerinden bilgi ve belge ister, toplantı sonrasında buna 
ilişkin olarak yazıların hazırlanması, gerekli görülen evraklardan fotokopi alınması, giden 
evrak kayıtlarının yapılması ve posta işlemi Disiplin Kurulu kalemi tarafından yapılır. 



509

•	 Disiplin Kurulunca karar verilen dosya ile ilgili karar, Disiplin Kurulu kalemi tarafından 
karar defterine ve bilgisayara işlenir, yazılır ve yakınana, yakınılana, Baro’ya kararın bir 
örneği tebliğ edilir, savcılığa kararın bir örneği ve ilgili yakınma dosyası teslim edilir.

•	 Taraflara gönderilen karara süresi içinde yapılan itiraz dilekçesinin kaydı Disiplin Kurulu 
kalemi tarafından bilgisayara yapılır, dosyası ile birleştirilir. İtiraz dilekçesinin bir 
örneği karşı yana gönderilir, itiraza yanıt için iki hafta süre verilir. Süre sonunda dosya 
tamamlanarak Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Başkanlığı’na dosya gönderilir. 
Gönderilen dosyanın bir örneği dosyanın tümünün fotokopisi alınmak suretiyle muhafaza 
edilir.

•	 Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu tarafından görüşülen itiraz dosyası kararı İzmir 
Barosu Disiplin Kurulu’na ulaştığında Disiplin Kurulu kalemi tarafından bilgisayara kayıt 
yapılır, karar kesinleşmiş ise taraflara ve Baro Başkanlığına bir üst yazı ile yazının birer 
örneği gönderilir.

•	 Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu tarafından dosyanın İzmir Barosu Disiplin Kurulu 
tarafından yeniden değerlendirilip incelenmesine karar verilmiş ise dosyaya Disiplin 
Kurulu kalemi tarafından yeni bir esas numarası verilir, dosya kurul tarafından yeniden 
incelemeye alınır. 

•	 Karara itiraz edilmeyen dosyalarda, taraflara yapılan tebligatlara ilişkin dönen tebliğ 
parçaları ile bila tebliğ dönen yazılar ilgili dosyaya Disiplin Kurulu kalemi tarafından 
takılır, dosya Disiplin Kurulu tarafından yeniden gözden geçirilerek kurul denetiminde 
kesinleştirme işlemi yapılır. Kesinleşen karar bir üst yazı ile ilgili avukatın sicil dosyasına 
konulmak üzere İzmir Barosu Başkanlığına gönderilir ve dosya arşive kaldırılır. 
Tebliği yapılamamış kararın ilgilisine yeniden gönderilebilmesi için yeni adreslerin 
soruşturulmasına ilişkin yazılar yazılır, karar yasaya uygun olarak ilgilisine tebliğ edilinceye 
kadar Disiplin Kurulu denetiminde yazışması yapılır. Tebliğin gerçekleşmesinden sonra 
yine Disiplin Kurulu denetiminde kesinleştirme ve bilgilendirme yazışması yapılarak 
dosya arşive kaldırılır.

•	 Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu tarafından onaması yapılarak kesinleştirilen 
dosyalara idare mahkemesi nezdinde yapılan itiraz üzerine dosyanın üç örnek fotokopisi 
alınarak, aslı gibidir yapılıp, tasdiklenerek örnek dosyalardan biri Türkiye Barolar Birliği 
Disiplin Kurulu Başkanlığına, biri ilgili İdare Mahkemesi Başkanlığına biri de İzmir Barosu 
Hukuk İşleri Müdürlüğüne üst yazıları hazırlanarak gönderilir.

•	 Avukatların sicillerine işlenen cezaların kaldırılması talebi üzerine dosyalar çıkartılarak 
Değişik İş kararı ile sicilden ceza kaldırma kararı verilerek, ilgili avukata tebliğ edilir. 
Baro kayıtlarına işlenerek sicili temizlenir.

Disiplin Bölümü
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•	 Başka Barolardan istinabe yolu ile gelen ifade alma evrakları için tutanak yapılarak İzmir 
İli içinde ise gün ve saat belirlenerek Raportör Disiplin Kurulu üyesine görev verilir ve 
görevli üye tarafından ifade alınarak tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanak ilgili Baroya 
gönderilir. İlçelerdeki ifadeler için İlçe Adli Müzaheret şefleri görevlendirilerek ifadelerin 
alınması sağlanır. Alınan ifade tutanakları ilgili Barolara gönderilir.  

•	 Disiplin Kurulunda yıllara göre esas ve karar defterleri hem bilgisayar ortamında hem 
de manuel olarak düzenlenir. Manuel düzenlenen defterler her yıl başında ve yıl sonunda 
Disiplin Kurulu üyelerinin imzalarını içerir şekilde mühürlenir ve Adalet Bakanlığı teftişine 
hazır hale getirilir.

DİSİPLİN KURULU DOSYALARI

YENİ AÇILAN DOSYA   KARAR ÇIKAN DOSYA

2020 YILI   296      244 

2021 YILI  297      301 

2022 YILI  183      173

(22.07.2022 Tarihi itibariyle)
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                   KALDIRMA

  

2020 YILI  91    34  62  25  13    

2021 YILI  105    49  70  38  6

 

2022 YILI  55   30  48  13  4
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  BİRLEŞTİRME      TEDBİR ve  MESLEKTEN ÇIKARMA          ZAMANAŞIMI

       İŞTEN YASAKLAMA

             

2020 YILI  6            10     3

2021 YILI  1           16     16

2022 YILI  1                   17     5
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İZMİR BAROSU BİLGİ İŞLEM ÇALIŞMALARI

İzmir Barosu olarak meslektaşlarımıza en iyi hizmeti en hızlı şekilde verebilmek için 
gelişen teknolojiye uygun olarak çalışmalar yapmaktayız.

Bu bağlamda;

İlçe Adliyeleri Anons Sistemleri

Meslektaşlarımızdan gelen talepler üzerine Foça, Dikili, Seferihisar ve Torbalı 
adliyelerinde duruşma anons sistemleri hayata geçirildi.

İlçeler Antivirüs Yazılımları

İlçe baro odalarında bulunan bilgisayarlardaki farklı farklı antivirüs yazılımlar merkezi 
olarak yönetilen tek bir yazılımla güncellendi.

Cihaz Yenileme Çalışmaları

Özellikle merkez adliyelerde bulunan ortak kullanıma açık bilgisayarlar yapılabiliyorsa 
upgrade edilerek yenileme yoluna gidildi. Çok eski olanlarsa yeni PC’ler ile değiştirildi.

Sosyal Medya İçerikleri, Bülten

Sosyal medya ve internet sitesi için hem çeşitli formatlarda içerikler Bilgi İşlem birimimiz 
tarafından hazırlandı ve paylaşıldı. Pandemi döneminde başlayan bülten tasarımının bilgi 
işlem biriminde yapılması uygulaması bu dönemde de devam etti.  

Canlı Yayınlar

Canlı yayınları mekandan bağımsız olarak yapılması için çalışmalar yapıldı ve ilk 
uygulamaları “Yargı Kararları Işığında Kambiyo Senetlerine İlişkin Sorunlar Sempozyumu” 
ile “Dijital Çağda Medeni Yargı Sempozyumu”nda başarıyla hayata geçirildi. 
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İZMİR BAROSU KVKK UYUM SÜRECİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Veri Sorumluları Sicili Hakkında 
Yönetmelik, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yokedilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi 
Hakkında Yönetmelik, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul 
ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 
hükümleri doğrultusunda İzmir Barosu bünyesinde uyum çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

İzmir Barosu’nda yer alan tüm birim sorumlularına genel bir farkındalık eğitimi verilip 
süreçte neler yapılacağı planlandıktan sonra Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına 
uygunluğun sağlanması, muhafazası ve sürdürülmesi kapsamında gerekli koordinasyonu 
ve denetimi sağlamak üzere 3 kişilik bir komite oluşturulmuştur. Tüm süreç boyunca 
anılan komite ile her hafta toplantı düzenlenip gelişmeler ve yapılması gerekenler karara 
bağlanmıştır.

Hem hangi verilerin işlendiğini tam olarak tespit etmek, hem bu doğrultuda veri envanterini 
düzenlemek, hem de eğer ihtiyaç ve amaç dışında veri toplanıyorsa sadeleşmeye gitmek 
amacıyla tüm birimlerin iş ve işlemlerini gerçekleştirirken kullandıkları belge ve formlar 
birimlerden komite aracılığı ile incelenerek toplanan verilerde sadeleşme sağlanmıştır.

İzmir Barosu’nun veri işleme faaliyetleri ve verdiği hizmetler doğrultusunda tüm 
birimlerin desteğiyle veri envanteri hazırlanmıştır.  

Kişisel verilerin teknik ve idari olarak korunması için önlemler alınmış, bu doğrultuda 
tüm personelleri kapsayan eğitim çalışmaları düzenlenmiştir. Personellerin mevzuat 
gereğince görevlerini yerine getirirken uymaları gereken prosedürler belirlenmiş, bu yönde 
yönergeler ve politikalar hazırlanarak personele iletilmiştir. Yine mevzuat kapsamında 
personelin sorumluluğuna ilişkin metinler (zimmet tutanakları, taahhütnameler, 
aydınlatma metni, açık rıza metni) hazırlanarak personele imzalatılmıştır.  Personellerin 
veri ihlali olduğundan yapacaklarının belirlenmesi için “Kişisel Veri İhlali Olayı Yönetimi 
Yönergesi” “Kişisel Veri Olay Bildirim Formu” “Kişisel Veri Zayıflık Bildirim Formu” 
hazırlandı. Tüm İzmir Barosu personeli ile paylaşıldı. İzmir Barosu merkez binasında 
yer alan aynı sunucuya bağlı 58 adet bilgisayar üzerinde, yapılacak hedef odaklı ya da 
içeriden saldırıların verebileceği tahribatların ve risklerin raporlanması, Kuruma ait 
dışa açılmış servislerin keşfinin yapılması ve risklerin raporlanması, mail sunucu gibi 
iletişimin kritik olduğu sistemler üzerindeki zafiyetlerin veya yanlış konfigürasyonun 
raporlanması, Kurum içerisindeki server, switch, veritabanı, güvenlik duvarı ve bilgisayar 
gibi ağ bileşenlerinin zayıflıklarının tespit edilmesi, Sosyal Mühendislik Saldırılarına 
Karşı Kurum farkındalığının ölçülmesi amaçlarıyla sızma testi yaptırıldı. Test sonucunda 
düzenlenen rapor doğrultusunda ortaya çıkan sistem zaafiyetleri ile ilgili çalışmalar 
yapılmaya başlanmıştır. 

İzmir Barosu internet sitesi ve Baronet üzerinde çalışmalar yapılarak mevzuat kapsamına 
uygun hale getirilmiştir. 

KVKK Uyum Süreci
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İzmir Barosu tarafından düzenlenen eğitim/seminer/panel/etkinlik çalışmalarına 
eğitimci ya da katılımcı olarak iştirak edenlerin mevzuat kapsamında imzalaması gereken 
metinler hazırlanarak imzalanmasına başlandı. 

İzmir Barosu bünyesinde merkezlerin (Atatürk Araştırma Merkezi, Adli Yardım, CMK, 
Avukat Hakları Merkezi, İnsan Hakları ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, Çocuk Hakları 
Merkezi, İşçi Avukatlar Merkezi, Kadın Hakları ve Hukuk Araştırmaları Merkezi) 
yönergelerine, yönergelerinde belirtilen görevleri değerlendirilerek Kişisel Verilerin 
Korunması mevzuatı kapsamında sorumluluklarını gösterir maddeler eklendi. İnternet 
sitesinde gerekli güncellemeler yapıldı.

İzmir Barosu merkez binası ile adliye baro odaları, konferans salonları ve Baro Bahçe’de 
mevzuat uyarınca yapılması gereken düzenlemeler yapıldı.  

İzmir Barosu’nun hizmet aldığı kurum ve kuruluşların İzmir Barosu ile imzaladığı 
sözleşmeler incelenerek Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı kapsamında sözleşmelere 
ek protokoller düzenlendi.

İzmir Barosuna staj başvurusu yapan,  ruhsat/nakil/yeniden kayıt/yasada sayılan 
kurumlardan avukatlığa geçiş başvurusunda bulunan, adli yardım başvurusunda bulunan 
kişilerin mevzuat kapsamında aydınlatılabilmesi için aydınlatma metni (özel nitelikli 
kişisel veriler ile toplanması zorunlu olan diğer veriler için açık rıza beyanı hazırlanarak 
uygulamaya konuldu. 

İzmir Barosu Kişisel Verilerin Korunması Politikası, İzmir Barosu Kişisel Verilerin 
Silinmesi, Yokedilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Politikası hazırlandı.

İzmir Barosu’nun işlediği verilere ilişkin kategoriler, veri işleme amaçları, alıcılar, 
saklama süreleri, kişi grupları ve güvenlik tedbirleri doğrultusunda, çalışmaların sonunda 
güncellenmek üzere Verbis kaydı gerçekleştirildi.
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BÖLÜM 8
BASIN AÇIKLAMALARI
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Hayvanların Doğuştan Gelen Hakları Kendilerine Teslim Edilinceye 
Kadar Mücadeleye Devam Edeceğiz

 Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi, 09.07.2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Her ne kadar bu 
kanunun genel gerekçesinde; “hayvanların yaşama ve kötü muameleye maruz kalmama gibi te-
mel haklara sahip olduğundan, insanlığın ahlaki ve vicdani açıdan hayvanın bir mal veya eşya 
olarak kabul edildiği anlayıştan bir can olarak değerlendirildiği perspektife evrildiğinden” bahse-
dilmiş olsa da madde metinlerine bakıldığında bu kanunun hayvanları can olarak değerlendirme-
diği, onların hak ve özgürlüklerini gözetmekten son derece uzak olduğu görülmektedir.

 Hayvanların adeta birer eşya gibi katalog üzerinden seçilerek alınıp satıldığı, doğal yaşam 
alanlarından koparılarak esir edildiği, tehlike arz ettiği iddiası ile beslenmelerinin dahi yasak-
landığı, av adı altında katliamların- deney adı altında işkencelerin- fayton adı altında zulümle-
rin- kürk adı altında cinayetlerin- folklorik adı altında dövüşlerin ve insan çıkarları için her türlü 
sömürünün devam ettiği, ihbar ve şikayet hakkımızın anayasa aykırı şekilde elimizden alındığı, 
faillerin caydırıcı yaptırımlarla karşılaşmadığı, Bakanlıklara çok geniş yetkilerin verildiği, hak 
savunucularının taleplerinin ve TBMM’de kabul edilmiş olan Araştırma Komisyonu raporundaki 
önerilerin dikkate alınmadığı, yıllardır verilen emek ve mücadelenin görmezden gelindiği bir ya-
sayı kabul etmemiz mümkün değildir.

 Türcü zihniyetten vazgeçilip, hayvanların doğuştan gelen hakları kendilerine teslim edi-
linceye kadar mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz.

Gericiliğe Karşı Mücadelemizi Kararlılıkla Sürdüreceğiz

 “Softa sınıfının din simsarlığına izin verilmemelidir. Dinden maddi menfaat temin eden-
ler iğrenç kimselerdir. İşte biz bu duruma karşıyız ve buna müsaade etmiyoruz.” Mustafa Kemal 
Atatürk 
 
 
 Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesinin hilafında yıllar boyu din 
simsarlığına verilen tavizlerin açık bir sonucu olan 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıl dönü-
münde yaşamını kaybetmiş tüm yurttaşlarımızı saygıyla anıyor, benzeri vakaların yaşanmaması 
için gericiliğe ve yobazlığa karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimize tüm halkımız önünde 
bir kez daha söz veriyoruz.
 
 

İzmir Barosu Başkanlığı

Suruç İçin Adalet Mücadelemiz Sürecek

 20 Temmuz 2015 tarihinde, barış ve kardeşlik için yola çıkan yüzlerce genç, siyasi iktidar 
tarafından korunan, desteklenen IŞİD çetelerinin saldırısına uğramış; 33 genç yaşamını yitirir-
ken yüzlercesi yaralanmıştır.
 
 Katliamın 6. yıl dönümünde başta siyasi sorumlular olmak üzere gerçek sorumlular hala 
yargı önüne çıkarılmamıştır.  
 
 Adil ve etkin bir yargılama ile tüm gerçek sorumlular açığa çıkarılıp yargılanıncaya kadar 
Suruç için adalet mücadelesinin bir parçası olacağımızı tekrar ediyor, yaşamını yitirenleri saygı 
ve özlemle anıyoruz. 
 

İzmir Barosu Başkanlığı
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Ayrımcılığa ve Irkçılığa Karşı Barıştan ve İnsan Onurundan Yana Taraf 
Olmaya Devam Edeceğiz

 Son günlerde basında Afyon, Ankara ve Konya’da yurttaşlarımızın Kürt kimlikleri ve Kürt-
çe konuşmaları nedeniyle ırkçı saldırılara uğradıkları haberleri yer almaktadır. Yine siyasi ikti-
darın ve emperyalist güçlerin savaş politikaları sebebiyle ülkemize gelmek zorunda kalan mül-
tecilere karşı da sosyal medyada ırkçı söylemler gelişmekte, günlük hayatta da ırkçı saldırıların 
arttığı gözlenmektedir.

 Bugün mülteciler uluslararası düzlemde pazarlık konusu yapılmakta, siyasi iktidar insan 
onurunu hiçe sayarak mülteciler üzerinden ekonomik fırsatçılık yapmaktadır. Siyasi iktidarın 
mülteciler/göçmenler/sığınmacılar için geliştirdiği bir politika maalesef bulunmadığından, mül-
teciler ırkçı saldırılarla karşı karşıya kalmaktadır.

 Irkçılık, ülkemizde, evrensel hak ve özgürlükler açısından bir sorun haline gelmiştir.

 Siyasi iktidarın şovenist ve ırkçı söylemleri, failler için uyguladığı cezasızlık politikası baş-
ta yaşam hakkı olmak üzere ağır insan hakkı ihlallerine davetiye çıkartmaktadır.

 Toplumsal barışı ortadan kaldıran eylem ve söylemlerden vazgeçilmesi şarttır. Irkçılığın 
toplumun huzurunu, insanların yaşamlarını sona erdirmesine müsade edilmemelidir.

 Kişilerin kimlikleri ve dilleri nedeniyle uğradıkları saldırıların ivedi olarak soruşturulma-
sı, soruşturmaların şeffaf bir biçimde yapılması; temel hak ve hürriyetler temelinde bir mülteci 
politikasını geliştirilmesi, yurtta ve dünyada barış politikasının sürdürülmesi gerekmektedir.

 İzmir Barosu olarak ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı barıştan ve insan onurundan yana taraf 
olmaya, demokratik hukuk devletini savunmaktan vazgeçmemeye devam edeceğiz.

 Saygılarımızla.

İzmir Barosu Başkanlığı

Nefret ve Irkçılığa Karşı Yaşamı ve Barışı Savunmaktan 
Başka Çözüm Yok

 Konya Meram’da 12 Mayıs’ta ırkçı saldırıya uğrayan Kürt vatandaşlarımız, 30 Temmuz ak-
şamı daha önce kendilerine saldıranlar tarafından katledilmiştir. 
 
 Bu saldırıları münferit olaylar olarak görmek mümkün değildir. Göz göre göre meydana 
gelen ırkçı saldırının asıl failleri, nefret söylemleri ve ırkçı yaklaşımlarla halkları karşı karşıya 
getiren, nefret suçu işlemeye azmettiren anlayıştır. Yargı,  uyguladığı cezasızlık politikası ile bu 
suçların işlenmesine ihmali davranışlarıyla çanak tutmaktadır.  
 
 “Canımız için endişe ediyoruz.” diyen bir aileyi yaşatamayan devlet, katliamın faillerini en 
kısa sürede yargı önüne çıkarmalıdır. 
 
 Nefrete ve ırkçılığa karşı yaşamı ve barışı savunmaktan başka çözüm yok. Tüm sorumlu-
ların açığa çıkarılarak yargılanması için olayın takipçisi olacağımızı duyurur, saldırıda yaşamını 
yitirenlerin yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. 
 
 Saygılarımızla.

İzmir Barosu Başkanlığı

Basın Açıklamaları
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Barolardan Ortak Açıklama:
Nefret Diline ve Ayrımcılığa Karşı Çıkmak Avukatlık Kanunu’nun Ba-
rolara Yüklediği Hukukun Üstünlüğünü ve İnsan Haklarını Korumak 

Görevi Kapsamındadır.
 15 baromuz tarafından 21 Temmuz 2021 tarihinde yapılan “Irkçı Saldırıları Kınıyoruz” baş-
lıklı ortak açıklama ile nefret söylemi ve ayrımcı dile son verilerek bu tür saldırılara karşı etkin 
soruşturma yürütülmesi talep edilmiştir. 

 Nefret diline ve ayrımcılığa karşı çıkmak Avukatlık Kanunu’nun barolara yüklediği huku-
kun üstünlüğünü ve insan haklarını korumak görevi kapsamındadır. 

 Baroların eleştirdiği bu ayrımcı dil ve nefret söylemi bu kez 23 Temmuz 2021 tarihinde bir 
gazetenin provokasyonunda kendini göstermiştir.

 Bu gazete tarafından yayınlanan ve 15 il barosunu hedef gösteren yazı bir haber değil, 
üslubu ve içeriği ile halkı kin ve düşmanlığa sürükleyecek, kaos yaratacak bir propaganda malze-
mesidir. 

 Bu durum, kişi ve kurumların iftiralarla hedef haline getirilmesindeki cüretin yazıya dö-
külmüş halidir. 

 Ancak bu yazıyı yazanlar unutmasınlar ki; hukuk kurumları olan barolar hiçbir gözdağına 
boyun eğmeyecek, gerçekleri dile getirmekten asla vazgeçmeyecektir. 

 Bu ve benzer üslup ve yöntemlerle halkın haber alma hakkını istismar ederek baroları 
hedef haline getiren söz konusu yayın organını kınıyor, yargı önünde hesap vermeleri için konu-
nun takipçisi olacağımızı ve açıklama yapan barolarımızın yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna 
bildiriyoruz.

 Saygılarımızla...

İmzacı barolar için linki ziyaret ediniz: 
https://bit.ly/3BNiDAe
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Yaşamı ve Doğayı Savunmadan İnsan Olunmaz, İnsan Kalınmaz

 Özellikle son birkaç gündür ülkemizin dört bir yanında çıkan/çıkartılan orman yangınla-
rında hayatlarını kaybeden canlıların, terk edilmek zorunda kalınan yaşam alanlarının üzüntüsü 
içerisindeyiz. 

 Orman yangınlarını çıkaranlar ile doğanın, yaşam alanlarının ve ekolojik sistemin tahrip 
edilmesine göz yumanlar, yaşama karşı suç ortaklığı içerisindedir. 

 Bugün acı ve öfke içinde yüzleştiğimiz orman yangınlarının nedenleri ve sorumlularının ti-
tizlikle araştırılması, sabotaj söz konusu ise faillerinin derhal bulunarak yargı önüne çıkartılması 
şarttır.

 Cumhurbaşkanlığına ait uçak sayısının Türk Hava Kurumu’nun yangın söndürme uçağı 
sayısından daha fazla olduğu ülkemizde, devletin, orman yangınlarıyla gerektiği gibi mücadele 
ettiğini kabul etmek mümkün değildir. Yitirilenlerden, yangını çıkaranlar ile birlikte yeterli ve iş-
levsel bir yangın söndürme programı dahi olmayan, yangına karşı etkili mücadele etmeyen/ede-
meyen siyasi iktidar da sorumludur. Bu sorumluluğun bir gereği olarak Tarım ve Orman Bakanı 
derhal istifa etmelidir.

 Yangın söndürme uçaklarının yetersizliğine, ihalelere getirilen bilimsellikten uzak sınır-
lamalar ile THK’nın ihalelere girmesinin engellendiğine, yapılan ihalelerle yandaşlara yeni rant 
kapıları açılarak kamunun pervasızca zarara uğratıldığına ve ormanlarımızın ranta kurban edil-
diğine ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialar derhal araştırılmalı; konuyla ilgili olarak mecliste bir 
araştırma komisyonu oluşturularak sürece dahil tüm sorumlular tespit edilmeli ve yargı önüne 
çıkarılmalıdır.

 Yangında yaşamını yitiren tüm canlıların acısını yüreklerimizde hissediyor, mevcut yan-
gınların bir an önce kontrol altına alınmasını, daha fazla yaşamın yok olmamasını temenni ediyo-
ruz.

 Tüm canlıların eşit ve özgür şekilde hayatlarını sürdürebileceği bir dünya için iklim krizi 
ve küresel ısınma sorunlarının çözümünde tüm canlıların eşitliğinin korunduğu politikaların üre-
tilmesi şarttır. Çünkü, yaşamı ve doğayı savunmadan insan olunmaz, insan kalınmaz.  

 Saygılarımızla.

İzmir Barosu Başkanlığı

Basın Açıklamaları
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Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde Yaşamını Yitiren Suriyeli 
Mülteci Ahmed Maslem Anıldı

 İzmir Barosu’nun çağrısıyla bir araya gelen çeşitli kurum temsilcileri, geçtiğimiz Ha-
ziran ayında Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde çıkan yangın sonucu yaşamını yitiren 
21 yaşındaki Suriyeli mülteci Ahmed Maslem’i anmak ve son günlerde artan ırkçı paylaşım 
ve söylemleri kınamak için Harmandalı Geri Gönderme Merkezi önünde bir basın açıklama-
sı düzenledi.  İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel’in okuduğu açıklamaya ÇHD, ÖHD, Mül-
teci Medyası, Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi, İzmir Müzisyenler Derneği, Harmandalı 
Kültür Merkezi ve EŞİK de katıldı. 

 23 Haziran 2021 tarihinde Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde çıkan yangın so-
nucu 21 yaşındaki Suriyeli mülteci Ahmed Maslem hayatını kaybetmiş, resmi kurumlardan 
yapılan açıklamalarda ise olay, “intihar” vakası olarak nitelendirilmişti.

 İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel tarafından okunan açıklama şöyle:

 23.06.2021 tarihinde, İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde meydana gelen  
yangında hayatını kaybeden yabancı uyruklu Ahmed MASLAM  ve bu çerçevede Harmandalı 
Geri Gönderme Merkezi’nde yaşanan hak  ihlallerini bir kez daha dile getirmek için toplan-
mış bulunmaktayız.

 23.06.2021 tarihinde Geri Gönderme Merkezi’nde çıkan yangın olayından haberdar 
olur olmaz İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu üyesi üç meslektaşımız ve sorumlu Yöne-
tim Kurulu üyemiz Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ne gelmişlerdir. 

 Kurumda, güvenlik girişinde 1.5 saat kadar bekletilen meslektaşlarımıza ilk aşa-
mada gerekli bilgilendirmeler Kurum İdaresi tarafından yapılmamış ve meslektaşlarımız 
uzunca bir süre içeri alınmamıştır.  

 Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığında Olay tarihinde nöbetçi olan Cumhuriyet sav-
cısı ile güvenlik girişinde kısa bir görüşme gerçekleştirilmiş, sonrasında İzmir Valisinden 
konu hakkında bilgi alınmış, kendilerine soruşturmaya müdahil olunacağı bilgisi verilerek 
ertesi gün gerçekleştirilen otopsi işlemlerine İzmir Barosu olarak katılım sağlanmış, ölen 
kişinin yurt dışından gelen ailesine cenazenin teslim sürecine dair gerekli bilgilendirme 
yapılmıştır.  
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 Geri Gönderme Merkezi’ndeki yangının neden çıktığı konusunda halen bir netlik bu-
lunmamakta olup bu konuda birçok farklı sebep ileri sürülmüştür. Ne yazık ki Geri Gönder-
me Merkezi bu karmaşıklığı giderecek, inandırıcı hiçbir açıklama yapmamıştır.  İzmir Vali-
liği 23.06.2021 tarihinde yapmış olduğu basın açıklamasında, elektrik hatlarının kısa devre 
yapması sonucunda uyuşturucu madde bulundurma ve resmi belge düzenlenmesinde yalan 
beyan suçlarından hakkında işlem yapılan Suriye uyruklu yabancının vefat ettiğini ve bu ki-
şinin odadan çıkma imkânı olduğu halde çıkmadığını, müteveffanın madde bağımlısı olması 
nedeniyle olayın intihar olabileceğini kamuoyuna duyurmuştur.

 Olayın hemen ardından merkez boşaltılmış, sığınmacıların mevcut sıkıntılarına bir 
de avukatlarıyla kopan iletişimleri neticesinde adalete erişim sorunu eklenmiştir.

 İzmir Barosu olarak yaptığımız araştırmada, ölen kişinin çocuk yaşta Türkiye’ye gel-
diği, refakatsiz çocuklardan olduğu, suça sürüklenen çocuk olarak hakkında adli bir suçtan 
işlem yapıldığı öğrenilmiştir.

 Küçük, savunmasız bir çocuğun savaştan kaçış sürecini ve suça sürüklenmesini an-
lamak ve zamanında önlemek yerine, 21 yaşında hayatını kaybeden bu genç hakkında  azılı 
bir suçlu ve madde bağımlısı imiş gibi açıklama yapmak en hafif tanımıyla ölen kişinin anı-
sına saygısızlıktır.

 Odadan çıkma imkanı olduğu halde çıkmadığı belirtilen kişinin oradan çıkarılmasına 
yönelik olarak neden müdahale edilmediği ya da edilemediği, madde bağımlısı olduğu açık-
lanan ölen kişinin ölüm anında madde kullanmış olup olmadığı, bu durumun ölümde etkisi 
bulunup bulunmadığı, madde kullanmış ise GGM de maddeye nasıl ulaşabildiği ve nihayet 
kapalı tutulma mekanında can güvenliğinden sorumlu olan idarenin kusurunun soruşturu-
lup soruşturulmadığı gibi kritik sorular hala cevap beklemektedir.  

 Ülkemizde körüklenen ve bu nedenle giderek artan sığınmacı nefreti, medyada dola-
şıma sokulan kirli bilgiler ve bu derece hassas bir konuyu yanlış bir biçimde politik söyleme 
dönüştüren siyasilerin açıklamaları sığınmacıların ülkemizde karşılaştığı ihlallerin temeli-
ni oluşturmaktadır.

 Özellikle son dönemde konu ile ilgili olarak kabulü mümkün olmayan, insan hakları, 
mülteci hak ve hukukunun gerek sübjektif gerekse objektif değer ve sınırları ile bağdaşma-
yan açıklamalar yapılmaktadır.

 Bu açıklamalar toplumsal barış ve hoşgörünün inşasını olumsuz etkilemekte ve top-
lumsal çatışma zeminini derinleştirmektedir. 

 İzmir Barosu olarak bir kez daha belirtmek isteriz ki, mültecilerin başta yaşam hakkı 
olmak üzere tüm temel hak ve özgürlükleri en az yurttaşlarınki kadar korunmak zorunda-
dır. Bu hak ve özgürlüklerin korunması, siyasete malzeme yapılan sığınmacı karşıtı yakla-
şımların ortadan kaldırılması, başta geri gönderme yasağı olmak üzere İltica hakkının ulus-
lararası hukuka uygun şekilde işletilmesi için İzmir Barosu olarak dün olduğu gibi bugün de 
aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Basın Açıklamaları
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İzmir’den Yüz Yüze Eğitim Çağrısı

 İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Eğitim Sen İzmir Şubeleri ve Veli-DER İzmir Şube-
leri, eğitim hakkına vurgu yaparak pandemi sürecinde bir buçuk yıldır kapalı olan okulların 
açılması ve açık kalmaya devam etmesi için çağrıda bulundu.

 İzmir Barosu Konferans Salonu’nda yapılan açıklamaya İzmir Barosu Başkanı Av. 
Özkan Yücel ve Baro Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ayşe Kaymak, İzmir Tabip Odası Başkanı 
Lütfi Çamlı, Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Özcan Çetin, Veli-DER Karşıyaka Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Çakır katılarak okulların kapalı olmasının, pandemi sürecine 
olumlu bir etkisi olmadığını; okullarda bulaşın normal şartlara göre daha az olduğunu dile 
getirerek 1,5 yıldır eğitimden uzak olan öğrencilerin yaşadığı haksızlığın giderilmesi için 
çağrıda bulundular.

 AVM’ler Açık, Okullar Kapalı!

 Pandemi sürecinin yönetilemediğini, pandemiye ilişkin etkili tedbirler almak yerine 
ilk başta okulların kapatıldığını ve bu sürecin çok uzadığını dile getiren İzmir Tabip Odası 
Başkanı Lütfi Çamlı, “1,5 yıldır milyonlarca çocuğumuz düzgün eğitim alamıyor. AVM’ler 
açıkken okulları kapalı tutarak pandemiyle mücadele etmeye çalışan komik bir yaklaşımla 
karşı karşıyayız” dedi. Eğitimin yanı sıra okulların açılmasıyla çocukların sosyal ve fiziksel 
sağlığına da fayda sağlayacağına dikkat çeken Çamlı, “Sonuç itibariyle okulların kapatılma-
sı, eğitime ara verilmesi, pandemi mücadelesinde etkin bir rol olmadığı kanıtlanmış ve bir 
an önce yüz yüze eğitime geçilmesi noktasında mutabakata varılmıştır. Okulların açılması 
da aşılama oranlarına bağlanmamalı. Tabii ki aşılama yapılsın ama  bunu bir tehdit gibi ile-
ri sürmek uygun olmayacaktır. Gençlerimiz çocuklarımız eğitimden uzak kaldılar ve onlar 
kurban edildiler. Artık buna bir son verilmeli ve bu yanlıştan dönülmeli” dedi.

 Milyonlarca Öğrenci Eğitimden Koptu

 Eğitim Sen şubeleri adına, İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Özcan Çetin, devletin herhangi 
bir ayrım gözetmeksizin herkese nitelikli eğitimi parasız olarak sunması gerektiğini dile ge-
tirerek “Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin yol göstericiliğinden mahrum kaldıkları bir döne-
mi yaşamışlardır. Bütün bu olumsuzlukları gidermesi gereken iktidarın gerekli stratejiden, 
planlamadan ve niyetten yoksun olması milyonlarca öğrencinin eğitimden kopmasına yol 
açmıştır. Tam da bu gerekçelerle bütün tedbirler alınarak ve bu tedbirler için gerekli bütçe, 
kadro ve diğer tüm hazırlıklar yapılarak yüz yüze eğitime bir an önce geçilmesi gerektiğini 
savunan bir sendika olarak; eğitim hakkı mağduriyetinin bugün geldiğimiz noktada yaşam 
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hakkı mağduriyetine dönüşme tehlikesi olduğunu da belirtmek istiyoruz” diye konuştu.

 Veli-Der İzmir Şubesi adına konuşan Karşıyaka Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Çakır da, 
pandemi sürecinde uzaktan eğitimin çocukların başarısını olumsuz etkilediğine dair verileri 
paylaşarak “Okullarda sağlıklı koşullarda biran önce yüz yüze eğitime başlanmalıdır. Aksi 
takdirde bunun bedelini ağır öderiz” dedi.

 Okullar Açık Kalmalı

 Eğitim hakkının anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alındığına dik-
kat çeken İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ayşe Kaymak, pandemi sürecinde eğitim 
hakkı ihlalleri yaşandığını dile getirdi. Kaymak, “Pandemi sürecinde devletin eğitim hakkına 
ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, ülkemizde eğitimin niteliği ve eğitim eşitsizliği 
ile ilgili zaten yaşanmakta olan sorunları derinleştirmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı; pandemi 
sürecini şeffaf, açık, denetlenebilir şekilde yürütmediğinden uzaktan eğitime katılım oran-
larını tam bilmemekle birlikte uzaktan eğitim sürecinde ekonomik ve bölgesel nedenlerle; 
internet ve teknolojik araçlardan yoksun, milyonlarca çocuk ve genç uzaktan eğitim ko-
şullarına sahip olmadığından eğitim hakkından mahrum bırakılmıştır. Oysa ki Anayasa ve 
Uluslararası sözleşmeler uyarınca da güvenceye alınmış temel bir insan hakkı olan eği-
tim hakkının herkes için eşit ve parasız olarak sağlanması devletin yükümlülüğündedir. 
Okulların açık kalmasıyla ilgili gerekçeler açık. Her koşullarda gerekli önlemler alınarak 
okulların açık kalması sağlanmalıdır. Okullar açılsa dahi kısa bir süre içerisinde kapatıla-
cağı söyleniyor. Eğitim hakkı pandemi gerekçe gösterilerek yok sayılamayacağını, devletin 
okulların açılması için gerekli tüm önlemleri alması gerektiğini ve bu alanda bizlerin de 
açıklamalarını dikkate alması gerektiğini hatırlatıyor. Eğitimin parasız nitelikli ve bilimsel 
yöntemlerle sunmak için tüm kurumları birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. İzmir Ba-
rosu olarak yasa gereği ‘insan haklarını savunmak ve korumak’ temel görevimizden yola 
çıkarak, Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler ile güvenceye alınmış “Eğitim Hakkı”nın pan-
demi gerekçe gösterilerek yok sayılamayacağını, devletin okul ve eğitim kurumlarını yüz 
yüze açılması için gerekli tüm önlemleri derhal alması,  gerekli hazırlık ve çalışmaları ya-
parak eğitim hakkına ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha 
hatırlatıyoruz” şeklinde konuştu. 

 İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ise öğrencilerin bir yıllarının daha heba olma-
ması gerektiğini ifade ederek “geleceğe daha sağlıkla ve umutla bakabilmek için konunun 
bütün paydaşları ile buradayız. Aynı şeyi, siyasi iradenin de yapması mümkün. Bu konunun 
bütün paydaşlarıyla birlikte oturup yüz yüze eğitimin hangi koşullarda ve nasıl yürütülece-
ğini ama mutlaka yürütülmesi gerektiğini bir kez daha karar  altına alması gerekiyor. Biz 
bütün kurumlar olarak konunun takipçisi olacağız ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz” 
dedi.

Basın Açıklamaları



İzmir Barosu Çalışma Raporu / 2021 - 2022

526

İzmir Barosu’ndan TBMM’ye Altındağ’da Yaşananlar Araştırılsın Çağrısı

 İzmir Barosu, TBMM’de grubu bulunan partilerin grup başkan vekilleri ile TBMM 
İnsan Haklarını Araştırma Komisyonu Başkan ve üyelerine yaptığı başvuruyla, Ankara’nın 
Altındağ İlçesi’nde başta Suriyeliler olmak üzere yabancılara yönelik kitlesel eylemleri ger-
çekleştirenler ile eylemlerin önlenmesinde, sonlandırılmasında, faillerin yakalanmasında 
ihmali bulunan kamu görevlilerinin araştırılmasını istedi. 

 Siyasi Söylemler Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını Tırmandırıyor 

 Siyasi söylemlerin, ırkçılık ve yabancı düşmanlığını tırmandıran en önemli neden-
lerden biri olduğu ifade edilen başvuruda “2021 yazı itibari ile bir kısım siyasetçi ve yerel 
yöneticilerin Suriyelilere ve diğer yabancılara karşı ötekileştiren söylemleri nedeniyle şid-
det eylemlerindeki artışı ve yaşanan hak ihlallerini üzülerek izlemekteyiz.” denilerek Al-
tındağ’da insanların can ve mal güvenliğine yönelen eylemler öncesinde gerekli tedbirlerin 
alınmamış olmasının ve saatlerce süren evlerin taşlanması, dükkanların, araçların kırılıp 
dökülmesi gibi eylemlere karşı güvenlik güçlerince yeterli müdahalenin yapılmamış olma-
sının kaygı uyandırıcı olduğu dile getirildi. 

 Cezasızlık Kitlesel Linç Eylemlerinin Yayılmasına Neden Olabilir 

 6-7 Eylül, Maraş, Çorum ve Sivas katliamlarının anımsatıldığı başvuruda, suç işlen-
mesine karşı kayıtsız kalınmasının, yeni suçların işlenmesini cesaretlendireceği ve kitle-
sel linç eylemlerinin yayılmasına neden olabileceği ifade edildi. Sığınmanın bir lütuf değil 
hak, gerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gerekse Uluslararası Sözleşmeler gereğince 
sığınmacıların can ve mal güvenliğini koruma görevimiz olduğu ifade edilen başvuruda An-
kara’nın Altındağ İlçesi’nde başta Suriyeliler olmak üzere yabancılara yönelik kitlesel ey-
lemleri gerçekleştirenler ile eylemlerin önlenmesinde, sonlandırılmasında, faillerin yaka-
lanmasında ihmali bulunan kamu görevlilerinin araştırılması, saldırılardan etkilenenlerin 
güvenliğinin sağlanması ve zararlarının giderimi talep edildi.
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Ulusal ve Uluslararası Kurumlara Çağrımızdır

 Afganistan’daki trajik gelişmelere duyarsız kalamayız; ülkeden kaçan kişiler için başta 
mülteci hukuku olmak üzere genel insan hakları hukukunun gerektirdiği önlemler gecikmeksizin 
alınmalıdır.

 Afganistan’da yabancı güçlerin çekilmesi ile Taliban kuvvetlerinin ülkede zaten var olan 
etkisi hızlı bir şekilde ilerlemiş ve yakın zamanda başkent Kabil’in de ele geçirilmesi ile ülke çok 
büyük oranda resmen Taliban kontrolü altına girmiştir. Bunun üzerine uzun yıllardır süren Afga-
nistan’dan kaçışlar yeni bir evreye ulaşmıştır. Zira, başta kadınlar, çocuklar, lgbti gruplar, devrik 
Afganistan Hükümetinde görev alan tüm asker ve çalışanlar, ülkedeki yabancı güçlere lojistik hiz-
met sunduğu düşünülen kişiler ve bazı etnik ve dini gruplar Taliban rejimi altındaki Afganistan’da 
yeni riskli insan profilleri oluşturmuştur. İçinde İran-Türkiye rotasının da olduğu birçok rota ve 
komşu sınır devletler üzerinden ülkeden kaçışlar başlamıştır. Henüz kitlesel ve olağanüstü ar-
tışta değerlendirilmeyen kaçışların önümüzdeki haftalarda ciddi bir şekilde artacağı tahmin edil-
mektedir. Bu duruma bağlı olarak ülkemizde ve dünyada başta Afganistan’dan gelenler olmak 
üzere mülteci, göçmen ve genel olarak yabancı düşmanlığına dayalı nefret söyleminin arttığı ve 
bunun –Ankara Altındağ’da henüz yakın zamanda yaşandığı üzere- hızla ciddi ve trajik nefret suç-
larına dönüştüğü gözlemlenmektedir.

 Sığınma hakkı tarihin her dönem ve coğrafyasında genel kabul görmüş, “geleneksel hu-
kuk” içinde her ülke tarafından uygulanmış, öğretide birinci kuşak haklardan sayılan temel bir 
insan hakkıdır. 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB) madde 14’te “Herkesin zulüm 
altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır” şeklinde ya-
zılı hukuk alanında ifade edilmiştir. Hemen sonrasında oluşturulan ve ilk BM Sözleşmelerinden 
olan “Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme” 1951 yılında Cenevre’de kabul edilmiştir. 
Türkiye de bu sözleşmenin hazırlayıcısı ve ilk imzacı ülkelerinden olup halen bu Sözleşmenin Yü-
rütme Komitesi (EXCOM) üyesidir. 1967 New York Protokolüne de taraf olan Türkiye halen 1951 
Sözleşmesini dünyada coğrafi sınırlama ile uygulayan üç ülkeden birisidir. 1951 Sözleşmesi dün-
yada sığınma arayan kişiler için uygulanan en temel uluslararası insan hakları hukuku düzenle-
mesidir. Sözleşmenin özellikle 33. maddesi geleneksel hukukta “non-refoulement” olarak bili-
nen ve uluslararası korumanın temel taşını oluşturan “geri göndermeme” ilkesini içermektedir. 
Sözleşmenin 31. maddesi sözleşme kapsamında koruma sağlanması gereken sığınmacı ve mül-
tecilerin ülkeye düzenli veya düzensiz yollardan girişlerini –adeta işin doğası gereği olmasından 
ötürü- koruma altına almıştır. Geri göndermeme ilkesinin aynı zamanda ülkeye girişi engelleme 
ve sınırlardan geri göndermeyi (push back -geri itme) eylemlerini yasakladığı bilinmektedir.

 Bunun dışında Türkiye’nin de taraf olduğu BM İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı 
veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşmenin 3. maddesi açık bir şekilde kişinin iade 
edileceği ülkede işkence ve kötü muameleye uğrama riski varsa bunu taraf ülkeye yasaklamak-
tadır. Yine, Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 2. ve 3. maddele-
ri kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’nin oluşturduğu içtihat külliyatı sadece 
1951 Sözleşmesinde tanımlanan durumlarda değil, adi suçlardan dolayı dahi ülkesini terk eden 
kişilere duruma göre sığındığı ülkeden sınır dışı edilmeme konusunda bir koruma sağlamakta-
dır. 1982 Anayasası madde 90/son “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Sözleşmeler 
kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine baş-
vurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası 
antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmaz-
lıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır” hükmünü içermekle Türkiye’nin taraf ol-
duğu uluslararası sözleşmelerin hukuk sistemimiz ve hiyerarşisi içindeki yerini net olarak ifade 
etmektedir.

 Temel ve birinci kuşak bir insan hakkı alanını oluşturmasına rağmen Türkiye’de yakın za-
mana kadar sığınma hakkını koruyan ve bu alana ilişkin prosedürü düzenleyen bir kanun düşünül-
memiştir. Ancak yakın sayılabilecek bir geçmişte, 04.04.2013 tarihinde kabul edilerek 11.04.2014 
tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) bu alana 
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ilişkin temel iç hukuk düzenlememiz olmuştur. YUKK madde 65/4 sığınma amaçlı ülkemize geliş-
lerde düzensiz yollarla dahi olsa ülkeye girişe yasal koruma sağlamakta, YUKK madde 4 ve 55 ise 
bu kapsamdaki kişilerin sınır dışı edilmelerini yasaklamaktadır. Dolayısı ile Afganistan’ın güncel 
durumundan kaçan kişiler başta olmak üzere ülkemize sığınma amacıyla gelen herkese sığınma 
hukuku usul güvencelerine erişim imkanı sağlanması ve bu hukukun halihazırda var olan idari ve 
yargısal denetim mekanizmalarının adil ve etkin çalışmasının ulusal ve tarafı olduğumuz ulusla-
rarası hukukun bir gereği olduğu açık olarak görülmektedir.

 Temel bir insan hakkının ve açıklanmaya çalışıldığı üzere ulusal ve tarafı olduğumuz ulus-
lararası hukukun açık bir gerekliliği olmasına karşın ülkemize sığınan insanlara yönelik son za-
manlarda yükseltilen ayrımcılık ve nefret içeren söylemin –benzerleri başka coğrafyalarda ve 
tarihte de trajik bir şekilde görüldüğü üzere- hızla ayrımcılık ve nefret suçlarına dönüştüğü ve 
toplumsal barışı tehdit ettiği görülmektedir. İzmir Barosu olarak konuya ilişkin hukuki mevzuata 
atıf yaptıktan sonra uluslararası ve ulusal kurumlara ve kamuoyuna çağrılarımızı belirtmek iste-
riz:

 ULUSAL VE ULUSLARARASI DEVLET YAPILARINA YÖNELİK:

UNHCR (BMMYK)’ın Ağustos 2021 tarihli ‘Afganistan’a geri dönüşlere ilişkin’ pozisyon belgesin-
deki çağrıya da itibar edilerek Afganistan istikrar kazanana ve ülkedeki durumun güvenli ve insan 
onuruna yaraşır geri dönüşü mümkün kılana kadar Afganistan’a yönelik –idari ve yargısal yollar 
tüketilerek haklarındaki sınır dışı etme kararı kesinleşmiş olsa bile- tüm sınır dışı işlemlerinin 
menşe / transit ülke / üçüncü ülke olarak durdurulması, iltica talepleri reddedilen kişilerde mül-
teci ve ikincil koruma statüleri kapsamında yeni durum değerlendirmesine imkan verecek şe-
kilde dosyalarının yeniden ele alınması, yapılacak yeni değerlendirmelerde ‘dahili kaçış’ ve ‘yer 
değiştirme’ alternatifleri temelinde sığınma olanağından mahrum bırakma kararlarından uzak 
durulması,

 Non-refoulement (geri göndermeme) ilkesinin de bir gereği olarak ülke sınırlarının sığın-
ma prosedürlerine erişime izin verecek şekilde açık olmasının sağlanması; fiziki ve sınır kolluk 
tedbirlerinin bu anlamda göçün durdurulmasına değil, göçün yönetilmesine yönelik irade ve ini-
siyatifin alınması, bu kapsamda 1951 Cenevre Sözleşmesi madde 1/F uygulamasında ‘bireysel 
sorumluluk’ kapsamında dikkatli bir değerlendirme yapılması, sınıra yakın bölgelerde Uluslara-
rası Koruma (UK) başvuru kayıt ve kabul kapasitelerinin arttırılması, mülteci hukukunun idari ve 
yargısal usul güvencelerinin adil ve etkili bir şekilde işlemesinin sağlanması, sosyal sorunlara 
neden olmadan dengeli bir şekilde ve hızla uydu kentlere ve gerek görülmesi halinde oluşturula-
cak geçici barınma merkezlerine sevk işlemlerinin yapılması, uydu kentlerde ve geçici barınma 
merkezlerinin olacağı şehirlerde olası sosyal sorunların önlenmesine yönelik pro-aktif tedbirle-
rin alınması,

 ULUSLARARASI TOPLUMA YÖNELİK OLARAK:

Uluslararası mülteci hukukunda bulunan ‘yük paylaşımı’ (burden sharing) ilkesinin ‘sorumluluk 
paylaşımı’ veya ‘onur paylaşımı’ anlayışı altında olası sığınma akınının mali ve sosyal sorumlu-
luğunun ve faturasının komşu ve transit rota üzerinde bulunan ülkelerde değil tüm insanlık ai-
lesince paylaşımı konusunda gerekli etkili tedbirlerin alınması, ancak bunu yaparken sığınmacı 
nüfusun komşu / sınır / göç rotası üzerinde bulunan ülkelerde tutulması sonucunu doğuracak 
taktik ve çözüm arayışlarından uzak durulması,

 Afganistan’daki yeni durum üzerine gelişen risk ve hassas grupların, bu kapsamda özel-
likle kadınların, çocukların, lgbti grupların, devrik Afgan Hükümetinde görevli asker ve çalışan-
ların, yabancı güçlere lojistik destek sunduğu düşünülen çalışanların, etnik ve dini azınlıkların 
korunmasına yönelik tedbirlerin alınması,

 ULUSAL MAKAMLARA YÖNELİK:

 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) (özellikle Uyum Daire Başkanlığı olmak üzere), 
TBMM İnsan Hakları Komisyonu, TİHEK ve Kamu Denetçiliği, Barolar, sendikalar, Meslek Odaları, 
yerel yönetimler ve sivil toplumun konu hakkında duyarlılık göstererek pro-aktif hukuki ve sosyal 
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tedbirlerin alınması, başta kayıt ve barınma olmak üzere sağlık, eğitim ve insani alanlarda hızlı ve 
etkili önlemlerin alınması,

 Başta siyasi açıklamalar ve medya / sosyal medya paylaşımları olmak üzere yabancı düş-
manlığını tahrik eden, körükleyen ve hatta suça teşvik eden nefret söylemi içerir açıklamalardan 
uzak durulması, bunu ısrarla yürüten gerçek ve tüzel kişiliklere yönelik ayrımcılık ve nefret suç-
larına yönelik etkin soruşturmaların yürütülmesi,

 Afganistan’daki mevcut durum ve tüm ülkelerden sığınma amaçlı insan hareketlerinin ne-
denleri üzerinde genel kamuoyunu doğru ve şeffaf bir şekilde bilgilendirici, eğitici, konunun insan 
hakları ve insanlık onuru boyutunu öne çıkarıcı yayın ve açıklamaların uygun teknik ve taktiklerle 
yaygınlaştırılmasının sağlanması,

 talep edilmektedir.

 Buna göre tüm ülkeler için sığınmacılara bu anlamda sınırları açık tutmak siyasi bir ter-
cih meselesi veya lütuf değil hukuki bir zorunluluktur. Sınırlarına duvar örerek kişilerin hukuka 
erişimini engellemeye çalışan ülkeler insan hakları ile de aralarına bir duvar örmüş demektir. 
İzmir Barosu başta 2013 yılından buyana alanda özel ve aktif olarak çalışan Göç ve Mülteci Hakları 
Komisyonu olmak üzere İnsan Hakları Merkezi, Kadın Hakları Merkezi, Çocuk Hakları Merkezi ve 
LGBTİ+ Komisyonu ile bu taleplerin ve işleyişin takipçisi ve gerekli durumlarda hukuki ve yargısal 
müdahili olmaya devam edecektir. 

Barolardan Ortak Açıklama:
Tunceli İlimizde Hozat ve Ovacık İlçelerimizde 18 Ağustos 2021 Tari-
hinden İtibaren Birden Fazla Alanda Devam Eden Yangınlara Derhal 
Havadan ve Karadan Müdahale Edilmesi Gerekmektedir

 2021 yılının mayıs ayından bu yana Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Hakkari, Hatay, 
Isparta, İzmir, Mersin, Muğla, Osmaniye, Şırnak, Elazığ, Tunceli ve bir çok ilimizde daha önceki 
yıllarda olduğu gibi orman yangınları çıkmaktadır. Orman yangınlarında her türlü ağaç, otlak alan 
ve hayvanların barınma yerleri yok olmakta ve bir bütün halinde canlı yaşamı olumsuz etkilen-
mektedir. 

 Dünyamızın endemik çeşitliliği floristik ve faunistik zenginliğini barındıran coğrafyamızda 
ve ülkemizde yanan her ağaç; kuruyan her dere; ateş altındaki her dağ ve tepe; ölen her hayvan, 
her canlı, anıt ağaçlar; sadece doğal zenginlik değil aynı zamanda kültürel, inançsal ve tarihsel 
birer öğedir. 

 Sahibi değil yalnızca bir parçası olduğumuz bu dünya, bu nedenle de bizlere çocuklarımız-
dan emanettir. 

 Yakın zamanda nasıl ki Muğla, Aydın, Antalya, İzmir, Mersin, Isparta, Hatay ve daha bir-
çok yerleşim yerinde çıkan yangınlara maddi ve manevi olarak katkı sundu isek Kastamonu ve 
Van’daki selzedelerle aynı şekilde dayanışma içinde olduysak; bugün de yok olan ormanlar için 
Tunceli ile dayanışma zamanı. 

 Bir bütün olarak Ülkemizde ne sebeple olursa olsun ormanlarımızın yanması ve yakılma-
sına karşı çıkıyor ve yok olmakta olan alanların kurtarılması için yetkili makamları derhal adım 
atmaya çağırıyoruz! 

 Halkımıza, kamuoyuna ve basına çağrımız; inancımızın, tarihimizin ve kültürel mirasımız 
olan doğamızdan, yaşam parçamızdan acılar yükselirken; cümle canlıya, kurda, kuşa sahip çıkıl-
masıdır.
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 Devletin resmi kurumlarına, bu konu ile ilgili yetkisi bulunan en üst kademeden taşra ör-
gütlerine kadar bütün seçilmiş ve atanmışlara da bir kez daha “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çev-
rede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini 
önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” şeklindeki Anayasa nın 56. maddesini hatırlatıyoruz.

 Yine Anayasa’nın 169. maddesiyle “Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi”nin devletin 
güvencesine bırakıldığını ve Orman Kanunu ile Çevre Kanunu hükümlerine göre de ormanları 
korumak ve yaşatmak için gerekli iş ve işlemlerin derhal gerçekleştirilmesi hukuksal bir zorun-
luluk olduğunu da unutmayın diyoruz.

 Bu kapsamda Tunceli ilimizde Hozat ve Ovacık İlçemizde 18 Ağustos 2021 tarihinden iti-
baren birden fazla alanda devam eden yangınlara derhal havadan ve karadan müdahale edilmesi 
gerekmektedir.

 Ülkemizin en önemli floristik ve faunistik zenginliğini barındıran coğrafyamızda ki yangın-
la daha fazla zarara yol açmadan derhal söndürülmelidir.

 Biz aşağıda imzası olan Baro Başkanları olarak, hukuki sürecin takipçisi olacağımızı bil-
diriyoruz. Bununla birlikte adli makamlardan da bu olayların en ince detayına kadar araştırılarak 
sonucunun da kamuoyuna ve basına duyurulmasını talep ediyoruz.

İmzacı barolar için linki ziyaret ediniz: 
https://bit.ly/3xvo0BL

Haddinizi Bilin!

“Ruh Hastası, Konuşma Lan, Gerizekalı, Şovmen”; Hakaret, Sözün 
Bittiği Yerde Başlar:

 Kamuoyunda “AKBELEN ORMANLARI” davası olarak bilinen davada, 07/09/2021 tarihinde 
yapılan keşifte davacı vekili sıfatıyla hazır bulunan İzmir Barosu üyesi Av. A. A. C. ile Adana Baro-
su üyesi Av. İ. H. A.’ya aleni olarak hakarette bulunan kişi hakimlik mesleğine de yakışmamakta-
dır. 

 Söz konusu şahsın, bulunduğu makamdan aldığı güçle, herhangi bir görevlendirme kararı 
olmadan keşif mahallinde hazır bulunması ve avukatlara yönelik hakaret içeren söz ve eylemler-
de bulunması kabul edilemez. 

 Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik baskı ve yıldırma politikalarının son örneği 
olan bu eylem, adil yargılanma hakkı ile savunma hakkının kısıtlanması çabasından ibaret olup 
hukuk devleti ilkelerini ortadan kaldırmaktadır. Yargılamaları biz olmadan yürütmek isteyen her 
çabayı boşa çıkartacağız! 

 M.Y.nin suç oluşturan söz, eylem ve hukuksuz tavırları nedeniyle derhal görevden alınma-
sı gerekmektedir. Yargı, etik değerleri hiçe sayan, mesleğini acizlik içinde yapan kimselerin eline 
bırakılamayacak kadar mühimdir. Yargının tüm mensuplarını meslektaşlarımıza karşı yapılan bu 
saygısız tutumun karşısında durmaya davet ediyoruz.



531

Barolardan Ortak Açıklama: 
Adalete Erişim Zorlaştırılmamalıdır

 KONU : Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 07.07.2021 Tarih ve 608 Karar No’lu 
Kararına Esas Bakanlık Önerisinin ve Kararın Yeniden İncelenmesi Talebi 

  Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 07.07.2021 Tarih ve 608 Karar No’lu Kararı 
ile mevcut ve yeni kurulan asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri belirlenmiştir. 

  Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 07.07.2021 Tarih ve 608 Karar No’lu ka-
rarında özetle; bir takım yeni asliye ticaret mahkemesi kurulmuş, kurulan asliye ticaret mah-
kemelerinin görev alanları bazı mahkemeler bakımından ilin mülki sınırları, bazı mahkemeler 
bakımından ise bulunduğu bölgenin Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi olarak belirlenmiştir. Bu-
rada özellikle bazı bölgelerde asliye ticaret mahkemesi yargı çevrelerinin, bulundukları ilin mülki 
sınırları olarak genişletilmiş olması dikkate değerdir. Bu kapsamda Hakimler ve Savcılar Kurulu 
Genel Kurulu’nun 07.07.2021 Tarih ve 608 No’lu kararına ve bu karara esas Adalet Bakanlığı öne-
risine yönelik itirazlarımızı ve çekincelerimizi Adalet Bakanlığı’na ileterek önerinin ve kararın 
yeniden incelenmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur. Şöyle ki; 

 1- Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 07.07.2021 Tarih ve 608 No’lu kararın-
da, mevcut ve yeni kurulan asliye ticaret mahkemelerinin yargı alanlarının çok geniş tutulması 
(il sınırlarının esas alınması),  ticaret mahkemelerinin kurulu bulunduğu il veya ilçe merkezine, 
uzaklığı veya yakınlığı göz önüne alınmadan ve uygulamada yaratacağı sorunlar yeterince ince-
lenmeden söz konusu il mülki sınırlarında veya ticaret mahkemesinin bulunduğu yerin ağır ceza 
mahkemesi alanında bulunan tüm ilçelerin, ticaret mahkemesinin yargı alanına dahil edilmesi 
adalet hizmetlerine ulaşımı zorlaştıracak, uygulamada çok ağır gecikme, aksama ve sorunlara 
neden olacaktır.

 2- Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 07.07.2021 Tarih ve 608 No’lu kararında, 
bir ilçenin, bir ticaret mahkemesinin yargı alanına dahil edilirken, dahil edilen ilçeler ile il mer-
kezlerinin arasındaki mesafenin ve yolculuk sürelerinin yeterince dikkate alınmaması ciddi bir 
emek ve zaman kaybına neden olacaktır. Zira asliye ticaret mahkemesi kurulan ve yetki çevresi 
kuruldukları illerin mülki idari sınırları olarak belirlenen mahkemelerin kuruldukları illerin her 
birinde merkeze çok uzak olan ilçeler bulunmaktadır.

 3- Yine söz konusu karar alınırken ticaret mahkemesinin görev alanına giren dava ve iş-
lerinin (esas-değişik iş) yoğunluğunun dikkate alınmaması, ilçelerden il merkezine veya ilçeden 
diğer ilçeye çok yoğun bir iş sirkülasyonuna neden olacaktır. Bu durumda geniş bir coğrafyanın 
bütün ticari davaları illerde tek bir mahkeme tarafından görülmek durumunda kalacaktır.

 4- Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 07.07.2021 Tarih ve 608 No’lu kararına 
göre; il merkezine bağlı çok sayıda büyük ilçe başta olmak üzere bütün ilçelerdeki ticari dava ve 
değişik iş dosyaları için il merkezinde kurulmuş bulunan asliye ticaret mahkemesi görevli hale 
gelmektedir. Bu kural yeni açılacak davalar bakımından geçerli olduğu gibi mevcutta görülmeye 
devam eden henüz kesinleşmemiş dava ve işler bakımından da uygulama alanı bulmaktadır. Bu 
durumda gerek merkezdeki mevcut asliye hukuk mahkemelerinde görülen gerekse uygulama-
dan etkilenen bütün ilçelerin asliye hukuk mahkemelerinde asliye ticaret mahkemesi sıfatıyla 
görülen derdest dosyalar, ilgili mahkemeleri tarafından ‘görevsizlik kararı’ ile ildeki asliye ticaret 
mahkemesine gönderilecektir. Böylece il merkezindeki asliye ticaret mahkemesinin iş yükü yeni 
açılacak dava ve işlerden ayrı bir anda inanılmaz derecede artmış olacak, yargılamalar makul 
sürenin çok üzerinde uzayacak, belki de karar aşamasına gelmiş bir dava yıllarca sürüncemede 
kalacaktır.

Basın Açıklamaları
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 5- Bilindiği üzere asliye ticaret mahkemelerinin görev alanında bulunan dava ve işler sa-
dece yüksek bedelli ticari davalar ve görece önemli sayılan davalarla sınırlı değildir. Bedel iti-
barıyla düşük miktarda olan birçok dava ve işler de yasa gereği ticaret mahkemelerinin görev 
alanındadır. Yine ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir gibi istemlere ilişkin değişik iş dosyalarının büyük 
çoğunluğu da ticaret mahkemelerinin görev alanındadır. Özellikle uygulamada en fazla iş yoğun-
luğuna neden olan kambiyo senetlerinden (çek, bono vs.) kaynaklı ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir 
istemleri ticaret mahkemesinin görev alanında bulunmaktadır. Vatandaşların düşük bedelli dava 
ve işleri ve ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir talepleri için çok uzak mesafede bulunan ticaret mahke-
melerine başvurmak zorunda bırakılmaları, adalete erişimi ve hak arama özgürlüğünün kullanıl-
masını zorlaştıracak uygulamada ciddi zaman ve emek kaybına neden olacaktır.

 Görüldüğü üzere söz konusu karar ile karara konu olup asliye ticaret mahkemesi bulunan 
tüm illerde, ticaret mahkemesinin yargı alanı il mülki sınırları haline getirildiğinden, karar çok 
geniş bir coğrafyada çok sayıda vatandaşı etkileyecektir. Bu durum adalete erişim ve adil yargı-
lanma hakkı noktasında vatandaşlarımız ve meslektaşlarımız, görevinin gereğini layıkıyla yerine 
getirmek noktasında da hakimlerimiz ve diğer tüm yargı personeli çok ciddi problemler yaşaya-
caktır.

 Yukarıda anlatılan itiraz ve çekincelerimizin dikkate alınarak Hakimler ve Savcılar Kurulu 
Genel Kurulu’nun 07.07.2021 Tarih ve 608 No’lu kararının yeniden incelenmesi ve değerlendi-
rilmesi, öncelikle uygulama tarihinin ertelenmesi ve nihayetinde kararın uygulamada doğacak 
mağduriyetleri ve sorunları ortadan kaldıracak veya azaltacak şekilde değiştirilmesini aşağıda 
adı yazılı Barolar olarak ortak karar şeklinde talep ediyoruz.

İmzacı barolar için linki ziyaret ediniz: 
https://bit.ly/3k05evM

 2021 yılında 235 kadın erkekler tarafından vahşice öldürüldü. Son olarak Denizli’de, Fur-
kan Zıbıncı isimli erkek tarafından katledilen Şebnem Şirin için ve katledilen tüm kadınlar için 
“ARTIK YETER!” diyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadelede en önemli kazanımlardan olan 
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilerek bu vahşete göz yumanlara rağmen; kadına yönelik şiddet-
le mücadelede bütüncül politikalar ve yasalar etkin şekilde uygulanıp faillere gereken cezalar 
verilene ve tüm kadınlar için güvenli, korkusuz, özgür bir hayat sağlanana kadar mücadeleye 
devam edeceğiz.
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Barolardan Ortak Açıklama: 
Savunmaya Saldırı Kabul Edilemez

 Son dönemlerde yargının kurucu unsurlarından olan savunma makamına ve avukatlık 
mesleğine yönelik artarak devam eden tehdit ve saldırılara karşı sözümüzü söylemek ve mücade-
le kararlılığımızı göstermek amacıyla biz aşağıda imzası olan barolar tarafından açıklama yapma 
gereği zorunlu hale gelmiştir. 

 En son 13 Eylül 2021 tarihinde Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşma salonun-
da; mahkeme başkanı tarafından müdafii avukatlara yönelik ön yargılı tutum ve saldırgan tavır 
üzerine Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit EREN ve yönetim kurulu üyeleri, konuyu görüşmek 
için duruşma salonuna gittiklerinde mahkeme başkanı aynı tutumunu baro başkanı ve yöneticile-
rine karşı sürdürmüştür. 

 Mahkeme başkanı tarafından Diyarbakır Baro Başkanı Av. Nahit EREN ile duruşma salo-
nunda bulunan avukatların duruşmadan çıkartılmalarına ilişkin polislere talimat verilmesi üzeri-
ne, polis memurlarınca baro başkanına, baro yöneticilerine ve avukatlara yönelik fiziki saldırı ve 
hakaretlerde bulunulmuştur. 

 Bilinmelidir ki ; adil yargılanma hakkının gerçekleşebilmesi için öncelikle hak arama öz-
gürlüğünün gerçek bir özgürlük olarak kullanılması, hukuki dinlenilme hakkının tanınması, şüp-
helinin/sanığın, hakkındaki tüm delilleri görebilmesi ve delillere karşı sözünü söyleme hakkının 
bulunması, savunması için delil sunabilmesi, bu delillerin de toplanması zorunludur. 

 Bireylerin bu haklarını kullanabilmeleri için seçecekleri müdafii/lerin yardımından yarar-
lanma hakkı bulunmaktadır. Bu hak, adil yargılanma hakkının en önemli parçasıdır. Bu nedenle 
savunma görevi yapan avukat, adil yargılanma hakkının en önemli unsurudur. Savunman, aynı 
zamanda TCK 6. maddesi uyarınca yargı görevini yapandır. 

 Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; avukatlık mesleği savunma hakkının, adil yargılanma 
hakkının ve hak arama özgürlüğünün teminatıdır. Avukatların meslek örgütü olan barolar da in-
san haklarının, özgürlüklerin ve hukuk devletinin güvencesidir. Bu sebeple, savunma makamının 
yani avukatların özgür ve etkili olamadığı bir toplumda hiç kimsenin özgürlüğü garanti altında 
değildir.

 Hiçbir kişi veya kurum; savunma görevini yapan avukatı görevini yapmaktan alıkoyamaz, 
engelleyemez, avukata fiziki saldırı ve hakarette bulunamaz.

 Avukatın görevi; hukuk devletinin bireylere sağladığı güvenceleri korumak, bu hak ve gü-
vencelerin kullanılmalarını sağlamaktır.  Avukatların mesleki faaliyetlerinin engellenmesi, du-
ruşma salonundan fiziki saldırı ve hakaretlere maruz bırakılarak çıkartılmaları gibi kabul edi-
lemez tutum ve anlayışlara karşı mücadelede etme konusundaki kararlığımızı bir kez daha tüm 
kamuoyuna duyurmaktayız.

 Hukuk Devletini, Adil Yargılanma Hakkını, Savunmayı, Mesleğimizi ve Meslektaşlarımızı 
savunmaktaki kararlılığımız bilinmelidir. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının ve olay-
da yer alan kolluk görevlilerinin ivedilikle görevden uzaklaştırılmaları ve haklarında gerekli adli 
ve idari soruşturmanın başlatılması gerektiğini kamuoyu ve ilgililerin bilgisine sunarız.

İmzacı barolar için linki ziyaret ediniz: 
https://bit.ly/3qJyN7p

Basın Açıklamaları
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Biz Değilsek Kim, Şimdi Değilse Ne Zaman?

 Bugün Dünyanın dört bir yanında iklim grevine gidiliyor.  

 Dünyamızın, küresel iklim değişikliği nedeniyle geri dönülemez bir noktaya doğru hızla 
ilerlediği tartışmasız. Özellikle son birkaç yıl içinde meydana gelen anormal hava olayları, yan-
gınlar ve kuraklık gibi doğal felaketler tehlikenin büyüklüğünü açıkça ortaya koyuyor. 

 Anayasa ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış 
olan “Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı” aynı zamanda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya 
bırakma yükümlülüğünü de beraberinde getirmektedir. 

 Oysa önlem alınmazsa önüne geçilemez kuraklık, orman yangınları, canlı türlerinin yok 
olması, ekolojik dengenin tamamen bozulması gibi nedenlerle çok yakında yaşanabilir bir Dün-
ya’dan bahsedemeyeceğiz. 

 Bu nedenle siyasi iktidara çağrıda bulunuyoruz! 

 Yaşamın korunması için; küresel iklim krizine karşı derhal harekete geçilmesi, somut ey-
lem planları hazırlanması, yaptırım gücü olan kanuni düzenlemeler getirilerek uygulamanın sü-
rekli olarak denetlenmesi ve ihlal halinde yaptırımların istisnasız şekilde uygulanması tüm devlet 
organları açısından birer zorunluluktur. Bu kapsamda, yeterli olmasa da imzalanan Paris İklim 
Anlaşması’nın bağlayıcı hale getirilmesi, fosil yakıt endüstrisinden vazgeçilmesi, karbon emisyo-
nunun düşürülmesi  politikalarının derhal hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

 İzmir Barosu olarak küresel iklim krizine karşı mücadele kapsamında bugün dünyanın 
dört bir yanında gerçekleştirilecek “Küresel İklim Grevini” destekliyor ve tüm meslektaşlarımızı 
bugün saat 17.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak olan greve katılmaya davet ediyoruz.

Geçici Koruma Kapsamından Çıkarılanlar Sınır Dışı İşleminin İptaline 
Karar Verilmesine Rağmen Sorunlarla Karşılaşmaktadırlar

 İzmir Barosu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne son zamanlarda sık sık yaşanan ve hak 
ihlallerine neden olan konular hakkında bir yazı gönderdi ve talepte bulundu.  Bu sorunlardan 
ilki aralarında İzmir’in de olduğu bazı şehirlerde geçici koruma kapsamında ikamet etmekteyken 
hakkında sınır dışı kararı alınan kişilerin aynı zamanda geçici koruma kayıtlarının da iptal edil-
mesiyle başlıyor.  Sınır dışı kararına karşı dava açacak avukatların incelediği ve vekaletnameleri 
ile fotokopi aldıkları dosyalarda geçici koruma statüsünün iptali hakkında yazılı bir kararın bulun-
madığı ifade edilen yazıda bu kararın kişilere de tebliğ edilmediği belirtiliyor.

 Ayrıca yazıda “sınır dışı kararına karşı açılan dava sonucunda kararın iptal edilmesi halin-
de kişiler yeniden geçici koruma kapsamına alınmak amacıyla başvurduklarında, -yakın zaman-
da başladığı tahmin edilen bir uygulama ile eskiden bu yana aynı illerde kayıtlı olmalarına, aile 
üyelerinin aynı ilde bulunmasına rağmen yeniden geçici koruma kapsamına alınması talepleri 
kurumca değerlendirilmiyor. Kişiler -daha önce hiç bir irtibat ve ilişkisinin olmadığı farklı ve çok 
uzak illere yönlendiriliyorlar. Üstelik bu sırada kişilerin koruma kayıtları başlatılmamakta ve bir 
kimlik de verilmemektedir” denildi. 

 Mağduriyetlere Yol Açıyor 

 Bu uygulama nedeniyle kişiler ailelerinden uzakta bir ilde yaşamaya zorlanıyor. 

 Bakıma muhtaç aile bireyleri ve çocukların fakirleşmesine ve bakıma ulaşamamasına ne-
den olduğu ifade edilen yazıda bu durumun çocuk haklarının, eğitim hakkının ve birçok hakkın 
da ihlaline neden olduğu, aile reisi ile aile üyelerinin başka illerde kalmak zorunda kalmasının 
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birçok sosyoekonomik mağduriyete neden olacağı dile getirildi. 

 Göç İdaresi’ne gönderilen yazıda başka bir ile gitmeyi göze alsalar bile bu kişilerin kim-
likleri olmadığı için HES kodu olmadığı, aşı ve pcr testleri yaptıramadıkları haliyle başka bir ile 
gitmelerinin neredeyse imkansız olduğu ifade edildi. 

 Uygulama Hukuka Aykırıdır 

 Uygulamanın hukuka da aykırı olduğu ifade edilen yazıda  “bilindiği gibi idare hukukunda 
iptal davalarının temel işlevi iptal kararı verilmesi ile birlikte hukuka aykırı olduğu tespit edilen 
işlemin geriye dönük olarak tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Yani kişi zaten İzmir ilindeyken 
koruma kapsamından çıkarıldıysa, koruma kapsamından çıkartılma sebebi olan işlem (bu olayda 
sınır dışı işlemi) mahkeme kararıyla iptal edilirse; kişinin karardan önceki durumu ve hakları 
tekrar sağlanmalıdır. 

 Ayrıca yazıda kişilerin başka illere yönlendirilmelerinin de bir idari işlem olduğu, bu idari 
işlemin açıkça gereklilik ve orantılılık ilkelerine uygun olmadığı söylendi. 

 Son olarak “Uygulama bu haliyle kesin olarak Anayasa madde 16 ve 23’e aykırılık içer-
mektedir. Bu nedenle bu işleme karşı açılan idari yargı davalarında idarenin savunmasını bile 
almaya gerek görmeden Yürütmenin Durdurulması (YD) kararları alındığı bilinmektedir. Ancak 
avukat tutacak parası olmayan ve değişik nedenlerle Baroların Adli Yardım hizmetlerinden yarar-
lanamayan ve belirtilen illere giden kişilerin çok ciddi mağduriyetleri söz konusudur” denilerek 
hak ihlallerine ve bir çok sosyo-ekonomik mağduriyete neden olan bu uygulamanın acilen sona 
erdirilmesi talep edildi.

Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimliklerine İlişkin 
Farklı Uygulamalar Giderilmelidir

 İzmir Barosu’na gelen başvurulardan Göç İdaresi İl Müdürlüklerine Uluslararası Koruma 
Başvuru Sahibi olarak kayıt altına alınan yabancılardan Uluslararası Koruma başvuruları hakkın-
da olumsuz karar tebliğ edilenlere tebliğ aşamasında ellerindeki ‘’ Uluslararası Koruma Başvu-
ru Sahibi’’ kimliklerinin alındığı ve bir daha geri verilmediği öğrenilmiştir. Bu karara karşı idari 
yargıda iptal davası açan kişiler talep etmelerine rağmen UK Başvuru Sahibi kimliklerini yeniden 
alamadıklarını, ancak bu kapsamda avukatlar tarafından bazı illerde yapılan başvurularda bazı 
kişilerin kimliklerinin iade edildiği ancak çoğu kişi için iade işlemi yapılmadığı, uygulamada tek 
ve aynı uygulama olmadığı, İl Müdürlüklerine ve İl Müdürlüklerinde talebe cevap veren memura 
göre farklı uygulamalar olabildiği tespit edilmiştir.

 Mevzuata Açıkça Aykırı 

 İzmir Barosu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne yazdığı yazı ile bu uygulamanın 6458 sa-
yılı YUKK ve ilgili mevzuata açık bir şekilde aykırı olduğunu ifade ederek bu durumdaki kişilerin 
Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi kimliklerinin geri verilmesi veya yeniden düzenlenerek tes-
lim edilmesi gerektiği ifade edilerek aksi durumda bu kapsamdaki kişilerin şehir içindeki günlük 
yaşamlarında kimliksiz olarak mağdur oldukları ve bu durumun aynı zamanda YUKK madde 89’da 
düzenlenen yardım ve hizmetlere erişimleri bir bütün olarak engellediği dile getirilmiştir. 

 Yasal mevzuatın açıkça anlatıldığı yazıda uygulamadaki yanlış ve farklı uygulamaların 
sona erdirilmesi, uygulama birliğinin sağlanması, bu durumdaki kişi ve aile üyelerinin anılan de-
ğişik alanlardaki mağduriyetlerinin önlenmesi ve kamu sağlığının korunması konularında gerekli 
yasal ve idari tedbirlerin alınması ve İl Müdürlüklerinin bu yönde uyarılmaları talep edildi.

Basın Açıklamaları
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Kutlanacak Bir Şey Yok!
 2021 yılı hayvanlar için senelerdir verilen mücadelenin hiçe sayılarak, hayvanları koruma 
kanununun hayvanların aleyhine değiştirildiği bir yıl oldu. Bu nedenle, korumaya söz verdiğimiz 
binlerce hayvanın yaşamı hakkında daha çok endişeliyiz artık.                

 Adı “Hayvanları Koruma Kanunu” olan düzenlemede, hayvanat bahçeleri, yunus parkları, 
yurtdışından gelen hayvanlı sirkler, avcılık, üretim çiftlikleri, kürk ticareti, geleneksel adı altın-
da hayvan dövüşleri, deneyler yasaklanmadı. Bırakın yaşam hakkını yasada düzenlemeyi, hay-
van tanımı dahi yasada yer almadı. Hayvanlar mal kapsamından çıkarılıyor denildi, kataloglardan 
seçilerek satılmalarına izin verildi. Sahipli-sahipsiz ayrımı kaldırılıyor denildi, sahipsiz hayvana 
yapılan eziyet halinde savcılıklara doğrudan şikayet engeli getirildi. Hayvan hakkı ihlallerinde adli 
cezalar getireceğiz denildi, alt sınırı faillerin hapse girmeyeceği şekilde düzenlendi.               

 Bu nedenle bizler, hayvanların doğuştan var olan haklarının yasalarla korunmadığı, baş-
tan aşağı çelişkilerle dolu bir yasal mevzuatın hüküm sürdüğü ülkemizde “4 Ekim Dünya Hayvan-
ları Koruma Günü”nün göstermelik bir şekilde kutlanmasını kabul etmiyoruz. Bizim için bugün 
hayvanların nasıl korunmadığını anlatma ve koruyamadığımız binlerce canı anma günüdür. İzmir 
Barosu olarak, koruyamadığımız canları büyük bir matemle anıyor, tüm engellere rağmen hak 
ihlalleri karşısında mücadelemize yılmadan devam edeceğimizi bildiriyoruz.
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Dünya Kız Çocukları Günü Kız Çocukları İçin Kutlanacak Bir Gün Değil, 
Eşitsizlikle Mücadele Günüdür

 Kız çocuklarının korunması, desteklenmesi, güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği 
nedeniyle maruz bırakıldıkları ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi, kendilerini etkileyecek karar-
lara katılımlarının sağlanması ve haklarından etkin biçimde yararlanmaları için Türkiye, Peru ve 
Kanada’nın ortaklaşa hazırladığı tasarının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilmesiy-
le birlikte; bugün 2012 yılından beri Dünya Kız Çocukları Günü olarak anılmaktadır. Türk Ceza Ka-
nunu ve Çocuk Koruma Kanunu’nda da belirtildiği üzere “18 yaşını doldurmamış kişi, çocuktur.” 
kuralından yola çıkarak özellikle kız çocuklarının en sık yaşadığı hak ihlallerinden birinin zorla 
evlendirilmek olduğunu söyleyebiliriz. Zorla evlendirilmek, kız çocuğunun elinden sağlık, eğitim, 
oyun oynama gibi haklarını aldığı gibi; onu fiziksel, psikolojik ve cinsel istismara maruz bırakır. 
Yaşanılan bu hak kayıplarını ileride ekonomik istismar takip eder. Ya çalışma hakkından yoksun 
bırakılıp bağımlı kılınır ya da kazandığı paraya el konulur. Maalesef kız çocuklarının geleceklerini 
belirleme hakkının ellerinden alınması, günümüzde kadına karşı şiddetin en büyük sebeplerin-
den biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Devletin temel insan hakları yüküm ışığında çocukların yaşama, gelişme, korunma ve ka-
tılım haklarının güvence altına alma yükümlülüğü bulunmaktadır. Kanunlar esnetilmeden uy-
gulanmalı ve çocuk yaşta evlilik meşrulaştırılmamalıdır. TÜİK istatistiklerine göre 2020 yılında 
toplam evlenme sayısı 487.270, toplam evlenen kız çocuk sayısı 13.014 olup kız çocuk evlilikle-
rinin toplam evlenmeler içindeki oranları %2,7 iken, aynı yaş grubunda olan oğlan çocuklarının 
resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı ise %0,1’dir. Ayrıca 25 Şubat 2021 
tarihinde TÜİK’te yayınlanan evlenme istatistiklerine göre, 2020 yılında 16-17 yaş grubundaki kız 
çocuklarının yaklaşık %88’i kendilerinden 4 ilâ 33 yaş büyük erkeklerle evlendirilmiştir. Bu is-
tatistikler sadece resmi olan evliliklerle ilgili bilgi vermekte olup; nüfus idaresine bildirilmeyen 
çocuk yaşta evlilikler TÜİK kayıtlarına geçmemektedir. Bu da çocuk yaşta evlilik rakamlarının 
aslında çok daha yüksek olduğu gerçeğini göstermektedir. 

 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kız çocukları için kutlanacak bir gün değil, eşitsizlikle 
mücadele günüdür. Bu nedenle sürekli ve kararlı bir politika ile kız çocuklarına yönelik ayrım-
cılık, ihmal ve istismarın ortadan kaldırılması için etkin mücadele yöntemleri oluşturulmalı, kız 
çocuklarının eğitim haklarını ve sosyal hayata aktif katılımlarını destekleyerek toplumsal cinsiyet 
eşitliği sağlanmalıdır. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadeleye dair en önemli araçlardan 
biri olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme tartışmaları bir an önce geride bırakılarak, sözleşme 
etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Bu doğrultuda günlük hayatta kullanılan dilden ev içi emeğin 
paylaşımına, eğitime erişimden çocukların hayatını etkileyen her türlü kalıp yargıya, dijital plat-
formlardaki güvenlikten pandeminin kız çocukları üzerindeki özgü etkilerine kadar her alanda 
eşitsizlikle mücadele edilmelidir.  

 İzmir Barosu olarak bugün bir kez daha başta Afganistan’da Taliban’ın hedef aldığı kız 
çocukları olmak üzere, herkesi çocukların haklarını ihlal eden her türlü tutum, eylem, karar ve 
politikanın karşısında durmaya ve etkin müdahaleye çağırıyoruz. İzmir Barosu bu süreçte Çocuk 
Hakları Merkezi aracılığıyla yaptığı tüm faaliyetlerle çocuk haklarının korunmasına ve geliştiril-
mesine destek olmaya, halihazırda çocukların başvurabildiği danışmanlık mekanizmasıyla ço-
cukların güçlendirilmesine katkı sunmaya, ihmal ve istismarla mücadele etmeye devam edecek-
tir. 11.10.2021

 Saygılarımızla.

İzmir Barosu Başkanlığı

Basın Açıklamaları
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Çeşme Projesi İzmir’in Kanal İstanbul’udur…

 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İzmir’in Çeşme Yarımadası’nda hayata geçi-
rilmesi planlanan Çeşme Projesi’ne yönelik basın açıklaması İzmir Mimarlık Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu ve 
EGEÇEP’in imzasını attığı açıklamayı İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı okudu. 

 Ülkemizde çılgın projeler ile yaşam alanlarımız yağmalanmakta, turizm, kalkınma 
ve istihdam vaatleri ve rant politikalarını gizleyen algı yönetimi ile oluşan çevresel tahribat 
ve toplumsal adaletsizlik saklanmaya çalışılmaktadır. 

 Ülkemizde son 20 yıldır sürdürülebilir ekonomik bir model yerine uygulanan ranta 
dayalı ekonomi politikalarına bağlı olarak yapılan mevzuat ve plan değişiklikleri, ayrıca-
lıklı imar hakları düzenlemeleri, sit alanlarında yapılan değişiklikler ile korunması gere-
ken alanların kullanım amaçları değiştirilmiş; kentlerimiz, tarım alanlarımız, kıyılarımız, 
ormanlarımız, derelerimiz, doğal karakteri korunması gereken alanlarımız inşaat,turizm, 
sanayi, madencilik ve enerji sektörlerinin baskısı altında plansız yapılaşma ve talana maruz 
bırakılmıştır.

 Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerimizde uygulanan kontrolsüz yapılaşma 
ve talan süreçleri bu kentleri yaşanmaz hale getirmiş, görece olarak daha korunaklı ve ya-
şam kalitesi yüksek  kalan İzmir’e olan göç, konut-arazi talebini de arttırmıştır.

 12. Şubat.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan  Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 
“Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ilan edilen ve Yarımadanın yaklaşık 
% 55’ini kapsayan alan; ekolojik ve doğal yapısı itibari ile korunması gereken özel bir alan 
statüsündedir. İzmir’in en önemli ekolojik yutak alanlarından biri olan Yarımada, ekosistem 
bütünü içinde benzersiz ve hassas yapısı ile iklim değişikliği sürecinde de İzmir için büyük 
bir şans olma özelliği taşımaktadır.

  İzmir halkının nefes alma alanı olan İzmir Yarımada Bölgesi de bu süreçlerden ve 
soylulaştırma politikalarından etkilenmiş ve son yılların cazibe merkezi olarak, yaşadığımız 
olumsuz kentleşme süreçlerinin sonuçlarını, yaşamaya başlamıştır. Bu sonuçların başın-
da ise bölgedeki yapılaşma baskısı ve bu sürecin getirdiği çevresel yüklerin halihazırda, 
bölgenin ekolojik yapısındaki dengeyi bozucu etkiler yaratıyor olmasıdır. Buna ek olarak, 
içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, nüfusu ve yoğunluğu giderek artan bölgede, 
yürütülen plan ve proje çalışmaları bu sonuçları daha görünür hale getirmiştir.

 Çeşme Turizm Planı olarak sunulan proje bilimsel dayanaktan yoksun, kamu ve doğa 
yararına aykırıdır. Kamu kullanımına açık ve devlete ait olan kıyıların, hatta tapuda kaydı 
olmayan deniz alanlarının turizm amaçlı bölge ilan edilmesi ve hatta özel kullanıma tah-
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sis edilmesi; başta Anayasa olmak üzere mevzuata aykırı olduğu gibi, bu kamusal alanla-
rın, gerçekte sahibi ve hak alacaklısı, İzmir halkı tarafından kullanılamaması sonucunu da 
doğuracaktır. Kalkınma ve turizmin gelişmesi adı altında bize sunulan proje, İzmir halkını 
yoksullaştıracak, nefes alma alanlarını elinden alacak, iklim krizinin sebep olduğu doğal 
süreçlerin olumsuz sonuçlarının artarak hızlanmasını sağlayacak ve sermaye sahiplerinin 
elinde köleleştirecektir. Bu sadece bir doğa yıkımı değil aynı zamanda kentimizin ve tüm ül-
kenin doğal zenginliklerini bir avuç sermaye sahibine kurban eden; sosyal adalet, çevresel 
adalet gibi temel yaşam ilkelerine aykırı planı, bir turizm planı olarak, kamunun alanlarını 
ve kaynaklarını kısa vadeli rant politikalarının hizmetine sunmaktır. 

 Bugüne gelindiğinde ülkemizin her köşesinde yürütülen ekolojik talan projelerinin 
en büyüklerinden birisi ne yazık ki Çeşme Projesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Çeşme Projesi İzmir’in KANAL İSTANBUL’UDUR… 

 Kamunun malı, kamu için, kamu yararı için, kamu için kullanılmalıdır.

 Aksi düşünce ve tasarruf için yapılan her türlü plana projeye karşı çıkmak, kamunun 
malını, kamu adına korumak her yurttaşın, her kurumun görevidir. 

 Çeşme Turizmini Koruma ve Geliştirme Kararı’nın iptali talebiyle meslek odaları, 
sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar ile açtığımız ortak davamızda, Danıştay Altıncı Daire-
si’nce, 27 Ekim Çarşamba günü saat 11.00 de Çeşme Adliyesi önünden başlamak suretiyle 
keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacaktır.  

 İzmir İçin, Yaşam Hakkımız, Geleceğimiz, Yaşam Alanlarımız için, Çeşme Projesine 
DUR DİYECEĞİZ..

 Başta Kenti Korumakla sorumlu olduğunu ve bu mücadeleye devam edeceğini belir-
ten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç SOYER olmak üzere, kentin tüm yöneticileri, 
başkanlarını, milletvekillerini, İZMİR HALKINI, YARIMADA’YA SAHİP ÇIKMAYA, MÜCADE-
LEMİZE ORTAK OLMAYA, 27 EKİM SAAT 11.00 DE ÇEŞME ADLİYESİ ÖNÜNDE TOPLANMAYA 
DAVET EDİYORUZ. 

İZMİR BAROSU - İZMİR TABİP ODASI - TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU - EGEÇEP

Partisinin TBMM Grup toplantısında Anayasa Mahkemesi’ni hedef alan MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli’nin sözleri üzerine İzmir Barosu tarafından Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen 

yazıyı okumak için linki ziyaret ediniz: 
https://bit.ly/3jK85sg

Basın Açıklamaları
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İzmir Barosu Olarak Çilem Doğan’ın Yanındayız

 Hayatta kalmak için devletin tüm kurumlarının kapısını defalarca aşındırmış, her sefe-
rinde eli boş dönmüştü. Sonunda kendi canını korumak için meşru savunmada bulunan Çilem 
Doğan, yargılama sonucunda 15 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. 
 
 Gece dışarı çıkmayı erkeklik onurunu tahrik, takım elbiseyi indirim sebebi sayan “erkek 
yargı” , korunma için defalarca başvurmasına rağmen korunmayan bir kadını, kendi canını koru-
maya çalıştığı için mahkum etti. 
 
 Bu karar, “Erkek adaletten bir şey beklemedik, beklemiyoruz. Biz kadınlar ‘Kirpiğimiz 
yere düşmesin’ diye omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz.” diyen Çilem Doğan’ı haklı çıkar-
dı.  
 
 Biz biliyoruz ki Çilem erkek düzende hayatta kalmak için çok çabaladı. Çilem Doğan’a ve-
rilen bu ceza öldürülmemek için mücadele eden tüm kadınlara verilmiştir. 
 
 İzmir Barosu olarak Çilem Doğan’ın yanındayız ve tek bir kadının kirpiği yere düşmeyene 
dek mücadele etmeye devam edeceğiz.



541

 Uçak inmeyen havaalanları, araba geçmeyen köprüler ve otoyollar için garanti ücretler 
ödenerek kamu kaynakları kamu yararına aykırı şekilde kullanılmaya devam ederken, CMK gö-
revlendirmeleri kapsamında görev alan meslektaşlarımıza hak ettikleri ücretler için aylardır 
ödenek gönderilmemektedir. 

 Baromuzca, görevli avukatlar tarafından Baro’ya verilen raporlar, bir hafta içerisinde in-
celenerek ödeme için Cumhuriyet Savcılıklarına teslim edilmektedir. Ancak Bakanlıkça sadece 
ayda bir defa ödenek gönderilmesi ve gönderilen bu ödeneğin teslim edilen raporların tamamının 
ücretini kapsamaması, eksik olması sebebiyle görevli avukatlar ücretlerini aylarca geriden al-
maktadırlar.

 2021 yılı temmuz ve ağustos aylarında raporlamalarını yapan meslektaşlarımız, hak ettik-
leri ücretlere ilişkin 27.09.2021 ve 27.10.2021 tarihlerinde Baromuza iletilen makbuz listelerine 
göre makbuzlarını kesmiş; ödemelerinin yapılabilmesi için bunları Cumhuriyet Başsavcılığına 
göndermişlerdir.

 2021 yılı eylül ve ekim aylarında CMK görevlerine ilişkin raporlarını düzenleyip ücretini 
almayı bekleyen meslektaşlarımız için ise henüz makbuz listeleri dahi gönderilmemiştir.

 Görüleceği üzere, Bakanlığınızın ödemeler konusunda gecikmeli olan rutini bile geçtiği-
miz aylarda tamamen bozulmuş ve görev yapan meslektaşlarımızın ödemlerindeki gecikme had 
safhaya ulaşmıştır.

 Meslektaşlarımız tarafından gönderilen ödeme listeleri uyarınca makbuz kesilip kesi-
len makbuzlar Başsavcılığa teslim edilmiş olduğundan; yasal sürelerinde bu makbuzlara ilişkin 
KDV’ler de ödenmiştir. Ancak ödenek yokluğundan bahisle kestirilmiş makbuzlara ödeme ya-
pılmaması nedeniyle, meslektaşlarımız alamadıkları ücretlere ilişkin vergileri ödemek zorunda 
kalmışlardır.

 Uçak inmeyen havaalanlarının, araba geçmeyen köprüler ile otoyolların yüklenicilerine 
garanti ücretler verilip kamu kaynaklarının kamu yararına aykırı şekilde kullanılması sürerken 
görevlerini yapan meslektaşlarımıza hak ettikleri ücretlerin ödenmesine kaynak ayrılmaması ka-
bul edilemez.

 Açıklanan nedenlerle, rapor verilmesi ile ödeme yapılması arasındaki zaman makasının 
ortadan kaldırılarak; ücretlerin, makbuzun kesilmesinin hemen ardından ödenmesinin sağlan-
ması ve Başsavcılıklara gönderilen tüm raporları kapsayan ücret tutarında ödeneğin –makbuz 
tutarlarına bakılmaksızın- ivedilikle Başsavcılıklara gönderilmesini talep ederiz.

CMK Ödemelerinin Bir An Önce Yapılmasını Talep Ediyoruz

Basın Açıklamaları
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Barolardan Ortak Açıklama: 
Arabuluculuk Sınavı Sonrasında Yaratılan 
Mağduriyet ve Hukuksuzluk Giderilmelidir

 24 Kasım 2019 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından yapılan Arabuluculuk Sınavındaki üç 
sorunun iptaline yönelik Ankara 9. İdare Mahkemesi kararına istinaden yeniden değerlendirme 
yapılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucu 08.11.2021 tarihinde Arabuluculuk Daire Başkanlığı-
nın internet sitesinde ilan edilerek, Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 46/5 maddesi uyarınca 
sınav sonuçları değerlendirilmiş, yeni bir başarı listesi oluşturulmuştur. 

 Oluşturulan listeye göre 92.78 puan alan adaylar başarılı sayılmış, sınavda ilk  ilan edilen 
başarılı kişilerin haklarının saklı tutulduğu belirtilmiştir. Ancak bu ilandan evvel 07.10.2021 tari-
hinde, Mahkeme kararının uygulanmasına yönelik Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından 88 
puan ve üzeri puan alarak başarısız sayılan adaylara mesaj gönderilerek, Arabulucu Portal üze-
rinden sicil başvurusu yapmaları bu kapsamda giriş aidatı ve yıllık aidat yatırmaları talep edilmiş 
ve tahsilatlar yapılmıştır. Ancak daha sonra yapılan duyuruda mesaj gönderilen adayların büyük 
kısmının başarısız olduğu açıklanmıştır.

 İlk sınav sonuçlarına göre 91 doğru sayısı ile arabulucu olma hakkı kazanan bazı mes-
lektaşlarımızın yeni değerlendirme ile doğru sayısı 88’e (90,72 puan) düşmüş bulunmaktadır. Bu 
arabulucular kazanılmış hakları korunduğu için sicilde arabulucu olmaya devam ederken, yeni 
değerlendirme sonucunda onlarla aynı doğru sayısı olan yani 88 ve üzeri doğru yapanlar başa-
rısız kabul edilmiştir. Bu durum eşitler arasında eşitsizliğe yol açmıştır. Arabuluculuk Kanunu 
Yönetmeliği 45. maddesinde “Başarılı sayılan en düşük puanlı adayla aynı puanı alan adaylar da 
başarılı sayılır” denmekte olup, bu hükme göre ikinci değerlendirme sonrası, sicilde arabulucu 
olarak kayıtlı 88 doğru yapan ve 90,72 olan en düşük puana sahip kişi ile aynı veya üzerinde bir 
puana sahip tüm adaylar ile  Arabuluculuk Daire Başkanlığınca mesaj gönderilerek harç ve aidat 
yatırması istenmiş 85 puan ve üzeri alan tüm adayların başarılı sayılması gerekmektedir. 

 Ankara 9. İdare Mahkemesinin kararının uygulanmasına dair Arabuluculuk Daire Baş-
kanlığı tarafından tatmin edici açıklama yapılmamış, süreç şeffaf ve denetlenebilir şekilde yü-
rütülmemiştir.  Sınava giren meslektaşlarımızdan açıklanan sonuçlara ilişkin çok sayıda şikayet 
gelmiş olup, ciddi bir hak kaybı olduğu, yapılan ikinci değerlendirmenin Anayasa’daki eşitlik ilke-
sine ve yönetmeliğe aykırı olduğu, eşitler arasında eşitsizliğe yol açtığı açıktır.  İlgili kurumlarca 
detaylı bir inceleme yapılarak sınav sonuçlarının tekrar değerlendirilmesini, kamuoyunun ayrın-
tılı şekilde bilgilendirilmesini ve varsa hatanın giderilmesi sağlanmalı, mağduriyetlerin önüne 
geçilmelidir.

 Yargıya intikal edecek ihtilafların azaltılmasını hedefleyen arabuluculuk müessesesi, 
mağduriyete sebep olan uygulama ile binlerce dava ile karşı karşıya kalacaktır. 2 yıldır yaşanan 
mağduriyetlerin yeni davaların açılmasından önce uzlaşma ile çözümlenmesi, sağduyunun gere-
ğidir.  Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından sürecin ve yapılan idari işlemlerin hakkaniyete 
uygun, şeffaf ve denetlenebilir olması sağlanarak, çifte standarttan derhal dönülmeli ve mağduri-
yetlerin giderilmesine yönelik işlemlerin yapılması gerekmekte olup, aşağıda imzası olan barolar 
olarak sürecin takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

İmzacı barolar için linki ziyaret ediniz: 
https://bit.ly/3kD9mlB
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Barolardan Ortak Açıklama: 
Arabuluculuk Sınavı Sonrasında Yaratılan 
Mağduriyet ve Hukuksuzluk Giderilmelidir

 Muğla Milas’ta düzenlenen zeytin festivalinin sponsorluğunu üstlenen termik santral ve 
kömür madeni işleten YK Enerji firmasını “Ya Ölmez Ağaç Zeytin, Ya Katil Kömür” yazılı döviz 
eşliğinde protesto ettiği için “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama” suçlamasıyla haksız ve 
hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan Çevre Mühendisi Deniz Gümüşel, ertesi gün ifadesi alınarak 
serbest bırakılmıştır. 

 “İnsanlar insanca yaşasın, yeryüzü bütün canlılara ve sağlıkla yuva olabilsin” diye müca-
dele eden bir yurttaşın, Anayasal hakkı gereği şiddete başvurmadan protesto hakkını kullandığı 
için gözaltına alınması, adli işlem yapılması yönünde karar alan kamu yöneticileri ve kolluk güç-
leri, bilerek ya da bilmeyerek kimi şirketlerin çıkarlarına hizmet ettiklerinin, doğa ve insan yaşa-
mında telafisi güç zararlar yarattıklarının farkına varmalıdırlar. Aslolan protesto hakkını kulla-
nanlara değil, haksız soruşturmalar açanlar hakkında soruşturma açılmasıdır. Türkiye’nin Paris 
İklim Anlaşması’nı imzaladığı, COP 26 zirvesi sonrasında Türkiye’nin de içinde olduğu ülkeler 
tarafından kömürden çıkış stratejisinin; Ormanların küresel düzeyde korunmasına karar verildi-
ği, bu konuda adımların atıldığı şu günlerde, zeytinliklerini ve ormanlarını tehdit eden kömür po-
litikalarını eleştiren tutumun gözaltı ile sonuçlandırılması, gelmekte olan tehlikeyi gözler önüne 
sermiştir.

 Çevre Mühendisi Deniz Gümüşel’in serbest bırakılmış olması, hukuksuzluğun giderildiği 
anlamı taşımamaktadır. Çevreci yurttaşımız hakkında dava açılması durumunda aşağıda imzası 
bulunan barolar olarak yanında olacağımızı, kamuoyuna duyururuz.

İmzacı barolar için linki ziyaret ediniz: 
https://bit.ly/3kD9mlB

Basın Açıklamaları
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Ege Bölgesi Baroları Demokrasi, Hukuk Devleti ve Güçlü Avukatlık İçin 
Türkiye Barolar Birliği’nde Değişim Diyor

 Mesleğimiz ve ülkemizin her geçen gün daha da derinleşen sorunlarının bulunduğu 
böylesi bir dönemde, 4-5 Aralık 2021 tarihinde toplanacak olan Türkiye Barolar Birliği Ge-
nel Kurulu’nda yeni dönem yöneticilerini belirleyeceğiz. 

 Geçtiğimiz dönemde, mesleğimize yönelen en ciddi saldırının, avukatların çoklu 
baro ismiyle bölünerek etkisizleştirilmesi çalışmaları olduğu ve ne yazık ki Birlik Başkanı 
ve onun temsil ettiği yönetim anlayışının bu anlayışa karşı durmadığı; Birlik Başkanının bö-
lünmenin engellenmesi çalışmalarına katılanları ise dışlayan ve hatta suçlayan bir tutum 
içinde olduğunu üzülerek gördük ve yaşadık. 

 Bu süreçte mesleğimiz sürekli kan kaybederken, sorunların çözümü noktasında ge-
lişme kaydedilememiş; demokrasi, hukuk devleti ve laiklik sürekli bir saldırı altında kal-
mış; Türkiye Barolar Birliği ise sessizliği yeğlemistir. 

 Türkiye Barolar Birliği’nin istenen, olması gereken ve özlenen ‘birlik’ yapısına ka-
vuşması için mutlak bir değişimin gerekliliğine inanan biz aşağıda isim ve imzası bulunan 
Ege Bölgesi Barolarına kayıtlı başkan ve delegeler değişime güç ve katkı sağlayacağına 
inandığımız Türkiye Barolar Birliği Başkan adaylarından Sayın Av. Erinç Sağkan’ı destekle-
me konusunda karar birliğine vardığımızı meslektaşlarımızın ve duyarlı kamuoyunun bilgi-
sine sunarız. Saygılarımızla.

İmzacı baro başkanları için linki ziyaret ediniz: 
https://bit.ly/3oW8t95
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Mutsuz Tek Bir Kadın Kalmayana Kadar Mücadeleyi Sürdüreceğiz

 İzmir Barosu üyesi kadın avukatlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslara-
rası Mücadele Günü dolayısıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. 

 İzmir Barosu önünde toplanan ve ellerinde “Erkek Adalet Değil Gerçek Adalet”, “İs-
tanbul Sözleşmesi Yaşatır”, “Yargıda Cinsiyetçi Kararlara Son”, “Şiddete Karşı Yanınızda-
yız”, “6284 Yaşatır” yazılı dövizler taşıyan İzmir Barosu üyesi kadın avukatlar, Kıbrıs Şe-
hitleri caddesi boyunca yaptıkları yürüyüş sırasında yurttaşlara bilgilendirici broşürler de 
dağıttılar. 

 Yürüyüşün sonunda İzmir Barosu Başkan Yardımcısı ve Kadın Haklarından Sorum-
lu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Perihan Çağrışım Kayadelen tarafından okunan açıklamada, 
kadın cinayetlerinin politik olduğu vurgulanarak “İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kara-
rından vazgeçilmeli, ceza kanunlarında kadınlara yönelik suçlara ilişkin ayrı bir suç ve ceza 
politikası tanımlanmalıdır” denildi. Türkiye nüfusuna göre ülkede en az 399 sığınmaevi-
ne ihtiyaç varken, hala 145 sığınmaevi bulunduğu vurgulanan açıklamada, sadece şiddete 
maruz kalanların başvuru yapabileceği 7/24 hizmet sunan bir telefon hattı olmadığı ifade 
edilerek “Başvuru mekanizmaları ve önleyici tedbirlerdeki eksiklikler, davalarda verilen 
‘erkeklik indirimi’ diyebileceğimiz usuli indirimler, cezaları cezasızlığa vardıran infaz sis-
temi, şiddeti katmerlendirerek artırmaktadır. Tüm bunlar göstermektedir ki ‘kadınlara yö-
nelik işlenen bu suçlarda’ ayrı bir gerekçelendirme ve ceza değerlendirmesinin yapılması 
gereklidir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonuçlarını görmezden gelmek ve ayrımcılık, 
adaletsizliğe neden olmaktadır” denildi. 

 Ülkemizde 2020 yılında 410 kadın, 2021 yılında ise şu ana kadar toplam 350 kadının 
öldürüldüğüne değinilen açıklamada “Türkiye’de her 10 kadından 4’ü yaşamı boyunca erkek 
arkadaşı, sevgilisi, nişanlısı ya da eşi tarafından en az bir kez fiziksel ve/veya cinsel şiddete 
maruz kalmakta, gebe her 10 kadından 1’i  fiziksel şiddete uğramaktadır. Her 3 kadından 
biri en az bir kez ısrarlı takip davranışına maruz kalmakta, 20-24 yaş grubundaki kadınların 
%15’i 18 yaşından önce, yani çocuk yaşta iken evlendirilmektedir. Fiziksel ya da cinsel şid-
dete maruz kalan kadınlardan kurumsal başvuruda bulunma cesaretini gösterebilenlerin 
oranı ise %11’dir” ifadeleri kullanıldı. 

Yapılan açıklamanın tamamıiçin linki ziyaret ediniz: 
https://bit.ly/3rfnhlT

Basın Açıklamaları
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Mutsuz Tek Bir Kadın Kalmayana Kadar Mücadeleyi Sürdüreceğiz

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 73. yılında 10 Ekim Anıtı önünde bir araya gelen 
İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi, Özgürlük İçin 
Hukukçular Derneği İzmir Şubesi, İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi, Türkiye İnsan Hakları 
Vakfı İzmir Temsilciliği, Hak İnisiyatifi, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Halkların Köprüsü 
Derneği ve İmece Dostluk ve Dayanışma Derneği temsilcileri, üyeleri ve insan hakları savu-
nucuları bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. 
 
“Kriz, Pandemi ve OHAL Koşullarında İnsan Haklarında Israrlıyız” pankartının açıldığı ortak 
açıklamayı İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Ayşe 
Kaymak okudu.  
 
Yapılan açıklama şu şekilde:
 

Basına ve Kamuoyuna

10 Aralık 2021 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilişinin 73. yılındayız. Covid-19 salgınının yol 
açtığı siyasal, sosyal, ekonomik, etik vb. boyutları olan küresel krizin etkileri hala devam 
ediyor. Bu koşullarda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde belirtildiği gibi barış, adalet, 
eşitlik, özgürlük ve insan onurunun korunmasını ve bunları güvence altına alacak demokrasi 
mücadelesinin verilmesini savunmaya devam ediyoruz. Çünkü insanlığın varoluşunu tehdit 
eden bu küresel krizden çıkışın tek yolu söz konusu değerlere sahip çıkmaktır. 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 10 Aralık 1948 günü Birlemiş Milletler (BM) Genel Ku-
rulu’nda kabul ve ilan edilmiştir. Türkiye, Evrensel Bildirge’yi, 27 Mayıs 1949 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlayarak yürürlüğe koymuştur. BM Genel Kurulu, 4 Aralık 1950 tarihinde “10 
Aralık” gününü, “İnsan Hakları Günü” olarak ilan etmiştir. 

BM, İkinci Dünya Savaşı’nın yol açtığı ağır insani yıkımın bir daha asla yaşanmaması için, 
barış, insan hakları ve demokrasi ideallerine dayalı uluslararası bir sistem oluşturma hede-
fiyle inşa edilmiştir. Bugün gelinen noktada maalesef bu ideallerin çok gerisinde kalınmıştır. 
Evrensel Bildirge’de yer alan hak ve özgürlüklere dayalı uluslararası bir düzen hâlâ kurula-
mamıştır. Maalesef BM, varoluş gerekçesiyle çelişir biçimde, hak ihlallerinin başlıca sebe-
bi olan savaşları ve iç savaşları önlemede/sonlandırmada, mülteci krizlerine müdahalede, 
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küresel çapta doğal ve kültürel mirasın korunmasında, yoksullukla ve adaletsizlikle müca-
delede, başta kadınlara yönelik olmak üzere her türlü ayrımcılığı sonlandırmada yeterince 
etkin olamamıştır. Gelinen aşamada güçlü devletlerin bir araya gelerek oluşturduğu çıkar 
ilişkileri, askeri ve ekonomik birliktelikler, insanların hak ve özgürlüklerini kullanmalarının 
önünde birer engele dönüşmüştür. Özellikle devletlerin demokrasi ve hukuk taahhüdünden 
giderek uzaklaşmaları insanlığın en önemli kazanımlarından birisi olan insan haklarının, 
hem bir referans sistemi hem de bir denetim mekanizması olarak zayıflamasına yol açmıştır. 

Covid – 19 salgını, uluslararası sistemin zaaf ve yetersizliklerini tüm çıplaklığı ile ortaya 
koyarken aynı zamanda bu kaygı vericigidişatın nereye doğru evrilebileceğini de göstermiş 
oldu. 

Yaşanan tüm olumsuzluklara karşın dünyanın her yerinde halklar özgürlük, adalet, eşitlik 
ve insan hakları talepleriyle itirazlarını yükseltmektedirler. Devletlerin ve hükümetlerin bu 
itirazlara yanıtı ise şiddetin her türünü sistematikleştirip yaygınlaştırma ve hayatın tek ger-
çeği olarak toplumlara dayatma şeklinde olmaktadır. Bugün tüm dünyanın içinde olduğu 
ağır kriz karşısında insan haklarını savunmak ve kurucu rolünü yeniden etkin kılmak en asli 
görevimizdir. 

Küresel salgının daha da derinleştirdiği bu kriz hali, maalesef Türkiye’de de tüm yoğunluğu 
ve ağırlığı ile yaşanmaktadır. Ülke, 2016 yılından bu yana önce doğrudan, 19 Temmuz 2018 
tarihinden itibaren de resmen kaldırıldığı söylense de yapılan pek çok düzenleme ile kalı-
cılık/süreklilik kazandırılan bir OHAL rejimi ile yönetilmektedir. Bu durum/süreç, siyasal 
iktidarın gücünü sınırlandıran anayasacılık ilkesinin terkedilmesine, böylece hem hukukun 
hem de kurumların baskıcı rejimin birer “aracı” haline getirilerek keyfiyetin ve bilhassa da 
belirsizliğin kamusal alana hakim kılınmasına yol açmıştır. Özellikle bir yönetim tekniği ola-
rak başvurduğu belirsizlik yaratma gücü, siyasal iktidara salgın koşullarını fırsata çevirme 
imkânı sağlamıştır. Salgının olağanüstü niteliği ile OHAL’i birbiriyle ilişkilendirerek erkini 
daha da merkezileştirip toplum üzerindeki baskı ve kontrolünü arttırmıştır. 

Siyasal iktidarın ekonomiden toplum sağlığına kadar ülkenin tüm meselelerini güvenlik so-
runu haline getiren, toplumu kutuplaştıran, ülke içinde ve dışında şiddeti esas alan, bilhassa 
da Kürt sorununun ve uluslararası sorunların çözümünde çatışma ve savaşı tek yöntem ha-
line getiren politikaları sonucunda, 2021 yılında ülkede yüksek sayıda yaşam hakkı ihlalleri 
yaşanmıştır. Çok faklı toplumsal kesimlerden insanlar ya doğrudan kolluk güçlerinin şiddeti 
ya da devletin, “önleme ve koruma” yükümlülüğünü yerine getirmemesi sonucu yapısal şid-
detin ve/veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen şiddetin sonucu yaşamlarını yitir-
mişlerdir. 

Anayasa’nın ve Türkiye’nin de bir parçası olduğu evrensel hukukun mutlak olarak yasak-
lamasına ve insanlığa karşı bir suç olmasına rağmen işkence olgusu 2021 yılında da Türki-
ye’nin en başat insan hakları sorunu olmuştur. Resmi gözaltı merkezlerinin yanı sıra kolluk 
güçlerinin barışçıl toplanma ve gösterilere müdahalesi sırasında, sokak ve açık alanlarda ya 
da ev ve iş yeri gibi mekânlarda, yani resmi olmayan gözaltı yerlerinde ve gözaltı dışındaki 
ortamlarda yaşanan işkence ve diğer kötü muamele uygulamaları, yeni bir boyut ve yoğun-
luk kazanmıştır. 

Yakın tarihimizin en utanç verici insan hakları ihlallerinden biri olan insanlığa karşı suç ni-
teliğindeki zorla kaçırma/kaybetme vakalarında OHAL’in ilan edildiği 2016 yılından bu yana 
yeniden bir artış görülmesi ve bu tür vakaların 2021’de de yaşanması son derece endişe 
vericidir. 

Basın Açıklamaları
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Devletlerin insan haklarına yönelik saygısının dolayımsız göstergesi olan hapishaneler, bu-
gün Türkiye’de siyasal iktidarın hukuku bir baskı ve sindirme aracı olarak kullanmasının 
sonucunda tıka basa dolu durumdadır. Yaşam hakkı ihlalinden işkenceye, sağlık hakkına eri-
şime kadar ağır ve ciddi ihlallerinin yaşandığı yerlerdir. Covid-19 salgını açısından en riskli 
yerlerin başında hapishaneler gelmektedir. Salgın gerekçe gösterilerek mahpusların zaten 
kısıtlanmış olan hakları daha da kısıtlanarak yeni bir “normal” yaratılmıştır. Uluslararası 
insan hakları otoritelerinin evrensel standart ve normları hatırlatarak yaptığı uyarı ve çağrı-
lara karşın ‘7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da 2020 yılında 
yapılan değişiklikten sadece eleştirel veya muhalif görüşlerini ifade edenler de dahil olmak 
üzere yeterli yasal dayanak olmadan alıkonulan gazeteciler, akademisyenler, insan hakla-
rı savunucuları, avukatlar, seçilmiş siyasiler ve özellikle Covid-19’a karşı savunmasız olan 
yaşlı ve ağır hasta mahpuslar ‘Terörle Mücadele Kanunu’ gerekçe gösterilmesi nedeniyle 
yararlanamamıştır. 

İfade özgürlüğünün korunması ve etkin kullanımı, demokratik bir toplumun can damarla-
rından birini oluşturur. Farklı fikir ve görüşlerin kamusal alanda özgürce dolaşıma girmesi; 
siyasal çoğulculuğun esası olan özgür tartışma ortamının, bağımsız medya ve canlı bir sivil 
toplumun varlığı; toplumsal talepler etrafında kamuoyu oluşturulabilmesi; siyasal karar alı-
cılara yönelik eleştirilerin dillendirilmesi ve kamu gücünü kullanan makamların yurttaşlar 
tarafından denetlenebilmesi ancak ifade özgürlüğünün korunduğu ve etkin biçimde kulla-
nıldığı koşullarda mümkün olabilir. Oysa OHAL ilanıyla birlikte siyasal iktidarın düşünce ve 
ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamaları, özellikle de basın üzerindeki kaygı verici boyutta 
artan baskı ve kontrolü 2021 yılında da sürmüştür.

2021, bir önceki yıl gibi toplantı ve gösteri yapma özgürlüğü açısından kısıtlama ve ihlallerin 
kural, özgürlüklerin kullanımının ise istisna olduğu bir yıl olmuştur. Yıl içinde her toplumsal 
kesimden kişi ve grup, toplanma ve gösteri yapma özgürlüklerini mülki amirlerin yasak-
ları ve/veya kolluk güçlerinin fiili müdahaleleri sonucunda kullanamamışlardır. Cumartesi 
Annelerinin, Galatasaray Meydanında oturmalarının yasaklanması devam etmiştir. Van’da 
valilikçe art arda alınan eylem ve etkinlik yasaklarının son 5 yıldır kesintisiz olarak sürdürül-
mesi ya da Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, kadınların, LGBTİ+’ların, işçilerin, muhalif 
siyasi partilerin, atık kağıt toplayıcılarının, mültecilerin, çevrecilerin ve hak savunucularının 
maruz kaldığı zalimane ve utanç verici kolluk şiddeti bu durumun somut örneklerini oluş-
turmaktadır.

2021 yılında insan hakları örgütlerinin, dernek, vakıf, emek ve meslek örgütleri ile siyasi 
partilerin çok sayıda üye ve yöneticisi gözaltına alınmış, tutuklanmış, haklarında açılan da-
valar ile üzerlerinde baskı oluşturulmaya çalışılmıştır. Belediye eş başkanları, meclis üye-
leri görevden alınmış, yerlerine kayyım atanmıştır. Dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekil-
leri tutuklanmıştır. Siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin binalarına saldırılar olmuş, 
parti kapatma davaları açılmıştır.

Kürt sorunu, Türkiye’nin demokratikleşmesinin önündeki en temel engellerden bir olarak 
varlığını korumaktadır. Sorunun barışçıl, demokratik ve adil çözümüne yönelik esas olarak 
iktidar tarafından içtenlikli, bütünlüklü adımların atılmaması, yanı sıra Ortadoğu’daki ge-
lişmelerin de etkisi ile 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinin hemen ardından başlayan silahlı 
çatışma ortamı halen sürmekte ve başta yaşam hakkı olmak üzere ağır ve ciddi insan hakları 
ihlallerine yol açmaktadır. Özellikle son genel seçimlerde 6.5 milyon yurttaşın oyunu almış 
olan HDP’nin kapatılması girişimi, başta Kürtler olmak üzere Türkiye toplumunun önem-
li bir bölümünü katılım ve temsil mekanizmalarının dışına itecek, siyasal hakları kullanma 
imkanından yoksun bırakacaktır. Bu durum toplumsal barışa ve bir arada yaşama iradesine 
büyük zararlar verecek olması bakımından son derece kaygı verici bir gelişmedir. Hak sa-



549

vunucuları olarak bizler,Kürt sorununun her zaman demokratik, barışçıl ve adil çözümünü 
savunduk. Bunda ısrarlıyız. 

2021 yılında kadına yönelik erkek şiddetinde maalesef bir gerileme, olumlu denebilecek bir 
gelişme yaşanmadı. Yılın ilk on bir ayında yüzlerce kadın erkekler tarafından öldürüldü. Hal 
böyleyken kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti ayrıntılı bir şekilde tanımlayan ve bir suç 
olarak kabul edilmesini sağlayan, böylelikle şiddet olgusunun ortadan kaldırılmasında ge-
niş imkânlar sağlayan en kapsamlı uluslararası sözleşme olan İstanbul Sözleşmesinden bir 
gecede çıkıldı. Üstelik çok kısa bir süre önce şatafatlı sunumlar ile insan hakları konusunda 
bir eylem planı ilan edilmiş olmasına ragmen. Bu planın aslında ne anlama geldiğini İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekilme kararını protesto eden kadınlar ve LGBTİ+’lara kolluk güçlerinin 
evrensel hukukta ve ülke yasalarında tanımlanan zor kullanma yetkisinin çok ötesine geçen 
kural dışı ve denetimsiz şiddet uygulayarak müdahale etmeleriyle anlamış olduk. 

Artık Türkiye toplumunun bir parçası haline gelen sığınmacı/mülteci/göçmenler, hala her 
türlü ayrımcılığa ve istismara, nefret söylemine ve ekonomik sömürüye yoğun bir şekilde 
maruz kalmaktadır. 2021 yılında kolluk güçlerinin, sivil kişilerin ırkçı ve nefret içerikli şidde-
tine maruz kalan sığınmacı ve mülteciler yaşamlarını yitirdiler. İnsan kaçakçıları tarafından 
ölüme sürüklendiler. Salgının fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik tüm sonuçlarını en ağır 
bir şekilde yaşayan sığınmacı ve mülteciler, ne yazık ki görmezden gelinen, hatta gözden 
çıkarılan hayatlar oldular. 

Türkiye son kırk yılın en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Yıllardır uygulanan borç-
lanmaya dayalı neoliberal ekonomi politikalarının sebep olduğu yoksullaşma, güvencesiz-
leşme ve örgütsüzleşme, OHAL uygulamaları ile daha da derinleşmiş ve süreklilik kazan-
mıştır. Covid-19 salgını ile birlikte bu tablo daha vahim bir görünüm kazanmıştır. Bugün 
ülkede hem biyolojik hem de sosyal yaşamını sürdürülebilmesi için salgın koşullarında ça-
lışmak zorunda olan milyonlarca kişi bulunmaktadır. Bu kişilerin maruz kaldığı hak ihlalleri 
büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Bu ihlallerin en başında ise iş cinayetleri gelmektedir. 
Hayat pahalılığı, işsizlik ve yoksulluk en çok kadınları, çocukları, mülteci ve sığınmacıları 
vurmaktadır. 

Siyasi iktidarın baskıcı politikaları 2021 yılında ihlaller bazında bazı ilklerin yaşanmasını da 
beraberinde getirmiştir. Avrupa Konseyi’nin (AK) en temel insan hakları sözleşmelerinden 
olan İstanbul Sözleşmesinden çıkılması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Kavala 
ve Demirtaş kararlarının uygulanmaması nedeni ile 2 Aralık 2021 tarihli AK Bakanlar Komi-
tesi kararı ile Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlatılması, ekonomik ve sosyal haklar ile 
ilgili yükümlülüklerden kaçmak için TÜİK’in başta enflasyon olmak üzere temel gösterge-
lerde manipülasyon yapması, kara para ve yolsuzlukla mücadelede gerekli yükümlülükle-
rini yerine getirmeyen Türkiye’nin BM tarafından gri listeye alınması esasında insan hakları 
ihlallerinin ne denli arttığını da göstermektedir. 

Siyasi iktidarın oluşturduğu insan hakları eylem planları ve yargı alanında reform söylemleri 
ise bu tablo altında gerçekleşebilecek vaatler olarak gözükmemektedir. Gerçekten insan 
haklarına olan saygıyı yükseltmek ve reform yapılmak isteniyorsa kuvvetler ayrılığı ilkesine 
dayalı yeni ve demokratik bir anayasanın yapılması ve geçmişle yüzleşmeyi sağlayacak ger-
çek bir çatışma çözüm sürecine girilmesi bir zorunluluktur. Bu adımlar atılmadan yapılacak 
şey reform değil, ancak uluslararası taleplere cevaben yapılan bir vitrin düzenlemesi olma-
ya mahkumdur. 

Son söz olarak; var oluş nedenleri hak ihlallerinin son bulduğu, adalet, barış ve demokrasi-
nin tesis edildiği bir ülke ve dünyaya ulaşmak olan bizler, dün olduğu gibi bundan sonra da 
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tüm zorluklara karşın ihlalleri belgeleyip, raporlayarak görünür kılmaya, böylelikle önleme-
ye, cezasızlıkla mücadele etmeye ve insan haklarına saygıyı yükseltmeye devam edeceğiz. 

Görüyoruz, Susmuyoruz, Mücadele Ediyoruz...

İnsan Haklarıyla İnsandır…

Ekonomik Krize Karşı Ekonomik ve Sosyal Haklarımızı,

Covid-19 Salgın Koşullarında Sağlıklı Yaşam Hakkımızı,

Savaşa Karşı Barış Hakkımızı Savunuyoruz…

 

İzmir Barosu

İzmir Tabip Odası

Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi

Özgürlük İçin Hukuçular Derneği İzmir Şubesi

İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi

Türkiye İnsan Hakları Vakfı İzmir Temsilciliği

Hak İnisiyatifi

İnsan Hakları Gündemi Derneği

Halkların Köprüsü Derneği

İmece Dostluk ve Dayanışma Derneği

İzmir Barosu Olarak Ülkemizin Demokratik Yarınlarının 
Teminatı Öğrencilerin Yanındayız

 Bugün Ankara’da, temel haklarından olan barınma ve eğitim için barışçıl toplantı ve 
gösteri yürüyüşü ile ifade özgürlüklerini kullanmak isteyen öğrenciler kolluk tarafından gö-
zaltına alınmışlardır. 

Devlet, ücretsiz barınma imkanı tanımadığı öğrencilere nezarethaneyi reva görmektedir. 

Öğrencilere işkenceye varacak şekilde fiziki müdahalede bulunulması kabul edilemez. 

Haksız ve hukuksuz yere gözaltına alınan öğrencilerin ivedilikle serbest bırakılması, öğrenci-
lere ücretsiz barınma ve eğitim imkanı tanınması gerekmektedir. 

İzmir Barosu olarak ülkemizin demokratik yarınlarının teminatı öğrencilerin yanındayız.



551

Karanlıktan, Halkın Hakları Gasp Edilerek Çıkılamaz

 İktidarın akıl hocaları bir süredir ağır ekonomik bunalım gerekçesiyle OHAL ilan edi-
lebileceğini dillendirmeye başladı. Biz biliyoruz ki, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik 
krizin sorumlusu, insanları açlığa ve yoksulluğa terk eden ve bir avuç insanı zenginleştiren, 
halkı değil rantı seçen politikalarıyla; siyasi iktidardır. 

 Bugün yaşanan ekonomik krizin temel nedenlerinden birinin de ülkemizde kalıcı 
hale gelen OHAL uygulamaları, demokrasi karşıtı tutum, temel hak ve özgürlüklerin kulla-
nılmasının yasaklanması, yargının bağımlı hale getirilmesi olduğu unutulmamalıdır. 

 Siyasi iktidarın halkı içine soktuğu karanlıktan, halkın haklarını gasp ederek çıkıla-
cağına yönelik önermeler akıl dışı önermelerdir. Bu karanlıktan çıkışın tek yolu OHAL ilanı 
değil, demokratik değerlerin ve temel hakların kullanımının yeniden tesis edilmesidir. 

 Bu nedenle, krizin sorumlularına sınırsız bir hareket alanı tanıyacak OHAL uygula-
malarına değil, demokratik hukuk devletinin yeniden inşasına ve daha çok özgürlüğe ihtiyaç 
vardır. 

 OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK… 

 Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla. 

İzmir Barosu Başkanlığı

Maraş 43 Yıldır Adaletini Arıyor

 43 yıl önce Türkiye tarihinin kanla yazılmış kara sayfalarına biri daha eklendi. 120 
yurttaşımız ile onların avukatlıklarını üstlenen Av. Ceyhun Can, Av. Halil Sıtkı Güllüoğlu 
ve Av. Ahmet Albay, devlet destekli faşist çeteler ile dinci gericilerin saldırılarıyla katle-
dildi. 
 
 Bu saldırıların failleri demokrasi, hukuk devleti ve laiklik ilkesini umursamayan; 
yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hiçe sayan, çatışmalardan medet uman de-
rin devlet ve siyasal iktidarlardır. 
 
 1980 faşist darbesi ve siyasi iktidarların cezasızlık politikasıyla failler ödüllendi-
rildikçe, bu kanlı kara sayfalara yenileri eklendi. 
 
 Bu ülkenin namuslu ve dürüst insanlarının cezasızlık ve nefret suçlarına karşı 
yürüttükleri mücadele desteklenmeyip sorumluların cezalandırılması sağlanmadıkça, 
acılarımız dinmeyecek. 
 
 Maraş Katliamında vefat eden yurttaşlarımızı ve onları savunurken öldürülen 
meslektaşlarımızı saygıyla anıyoruz.
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Fıtrat Facialar Değil, Kâr Hırsınızdır!

 Henüz Soma’nın yaraları sarılmamışken, Kınık’ta Polyak Madencilik’e ait bir maden 
ocağında meydana gelen metan parlamasında çok sayıda çalışanın yaralandığı kamuoyunun 
bilgisindedir.

 Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimiz olmakla birlikte, bu husus so-
rumluların tespiti ve ardından işletilecek yargısal süreçlerde rehavete yol açmamalı, olaya 
ilişkin soruşturma büyük bir titizlik, ciddiyet ve şeffaflıkla yürütülmelidir.

 Biz, faciaların fıtrattan değil, ihmalden kaynaklandığını biliyoruz!

 Biz, Soma’da ortaya konan cezasızlık halinin, rantçıları daha da pervasızlaştırdığını 
biliyoruz!

 Biz artık teselli değil,  hiç facia yaşanmasın istiyoruz!

 Şirketlerin kazancı değil; maden emekçilerinin yaşamı öncelensin istiyoruz!

 Yaralanan tüm maden çalışanları ile yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; 
Devletin asli görevinin, maden emekçilerinin yaşam hakkına sahip çıkmak olduğunu yine-
leyerek, faciaların meydana gelmesine sebep olan tüm sorumluların  yargı önünde hesap 
vermesini bekliyoruz.

İzmir Barosu Başkanlığı

Siyasi Sorumluların Tümüyle Devre Dışı Bırakıldığı Yargılama Sü-
reçlerinin Adıdır “Hayata Dönüş” Operasyonu

 Bizzat Devlet tarafından 1000 personel aracılığıyla her türlü ağır silah, otomatik 
tüfekler, gaz ve sis bombaları, iş makineleri kullanılarak, yangınlar çıkarılarak kendi ül-
kesinde, kendi cezaevlerine yönelik gerçekleştirilen ve 32 kişinin katledilmesine sebep 
olan saldırının, 

 Geç başlayan ve yıllarca sürüncemede bırakılan soruşturmaların, 

 Zamanaşımı ve benzeri yollarla sürdürülen cezasızlık politikalarının, 

 Siyasi sorumluların tümüyle devre dışı bırakıldığı yargılama süreçlerinin adıdır 
“Hayata Dönüş” operasyonu… 

 Akan kan ve ölümler, tüm sorumluların ellerine bulaşmıştır.
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Hayvanların Yaşam Alanları Sokaklardır!

 İzmir Barosu tarafından sokakta yaşayan canlara ses olmak üzere basın açıklaması 
düzenlendi. Açıklamaya avukatların yanı sıra Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet 
Şık ve hayvan hakları savunucuları katıldı. 

 Açıklama öncesi konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “Kendi ülkesinde, 
kendi kanunlarını tanımayan devlet büyüklerinin ülkesinde yaşıyoruz. Kanunlara uymama-
ya teşvik eden sorumlular ve bunlar hakkında harekete geçmeyen yargı mensupları” diye-
rek Erdoğan’ın sözlerini eleştirdi. Yücel, “Bu ülkenin en yetkili ağzından verilen yasa dışı 
talimatlar ortada. Açıkça suç işliyorlar. Biz, suç işledikleri her yerde karşılarında olmaya, 
görevlerini hatırlatmaya devam edeceğiz” dedi.

 İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu’ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Şe-
fika Yıldırım Sert’in okuduğu açıklamanın tamamı şöyle:

Basına ve Kamuoyuna

 Gaziantep’te bir çocuğumuzun başına gelen talihsiz olayı üzülerek öğrenmiş bulunu-
yoruz. Bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. 

 Ancak yaşanan üzücü olayın sorumlusu hayvanlar değil, sizsiniz! İmzaladığınız Hay-
van Hakları Evrensel Bildirgesini, çıkardığınız yasayı yok sayan, uygulamayan siz! 

 Yaşam hakkı tanınmayan, sömürülen, her türlü şiddet, eziyet reva; yediği bir lokma 
yemek, içtiği bir yudum su çok görülen hayvanlar, şimdi de barınaklara hapsedilerek yok 
edilmek isteniyor. 

 Uzun süredir yandaş medya tarafından pompalanan hayvan düşmanlığı, bu kez ilk 
ağızdan, bizzat Cumhurbaşkanı tarafından “Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, ba-
rınaklardır.” denilerek daha da körüklendi. Oysaki 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanu-
nu’nun 6. maddesinde de “Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen 
hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.” ifade-
sine yer verilerek, sokakta yaşayan hayvanların  yaşam alanlarının sokaklar olduğu, “top-
lama” zihniyetiyle birer ölüm kampı olan barınaklara hapsedilemeyecekleri hüküm altına 
alınmıştır. 

 Yaşanan üzücü olay üzerinden manipülasyon yapılarak, halka sorunun kaynağı hay-
vanlar, çözümün ise onların yaşam ortamlarından koparılıp barınaklara hapsedilmesi ola-
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rak gösterilmeye çalışılmaktadır.

 Biz bu oyuna gelmeyeceğiz, duygularımızı ajite, bizi manipüle etmenize; kendilerini 
savunamayacak durumda olan hayvanları ölüme mahkûm etmenize izin vermeyeceğiz! 

 Yaşanan üzücü olayın tek sorumlusu sizsiniz, çünkü: 

•          Hayvanseverlerin ve hak savunucularının yıllardır verdiği mücadeleye kulaklarınızı tı-
kayarak, yaşam hakkından yana  yeni ve etkili bir yasa yapmak yerine sadece  5199 sayılı Ya-
sa’nın belli başlı maddelerinde hiçbir caydırıcılığı olmayan göstermelik değişikliğe  gittiniz,

•          Sokakta yaşayan hayvanlara ilişkin hiçbir politika üretmeyen belediyelere 5199 sayılı 
Yasa ve ilgili yönetmeliği ile birçok yetki ve görev vermenize rağmen bu yetki ve görevlerini 
yerine getirmeyenlere ilişkin bir yaptırım düzenlemediniz ve hayvanların kaderini belediye-
lerin inisiyatifine bıraktınız,

•          Sokakta yaşayan hayvanların popülasyonundan şikayet ederken; sokakta yaşayan 
hayvanların yuvalandırılmasını teşvik etmek yerine hayvan satışını, üretim çiftliklerini ya-
saklamayarak, bu çiftliklerde hayvanların sömürülmesine izin verdiniz,

•          Hiçbir eğitim vermeden, denetim yapmadan, elini kolunu sallayan herkesin hayvan 
“sahiplenmesine” sebep olup besledikleri köpeği canice yetiştiren, karanlık odalara hap-
seden, onları dövüş için büyüten “sahipleri” olduğunu bilip buna çanak tutunuz. Bu kişile-
re caydırıcı yaptırımlar uygulamak bir yana bu ihlalerin birçoğunu tespit dahi edemediniz. 
Edebildiklerinizde de “sahipleri” yerine hayvanları cezalandırıp onları “yasaklı” olarak yaf-
talamayı ve bakımevlerinde ölüme terk etmeyi tercih ettiniz. 

 Bu listeye eklenecek daha çok madde var. Bunun bir zihniyet sorunu olduğunun far-
kındayız. Bu zihniyet ki; 

 - Kafesteki güvercini şemsiyesiyle dürten,

 -Tavuğa “beyaz et” diyen,

 - Hayvanını kaybetmenin acısını yaşayan gazeteciye “Öldürdün mü?” diyip gülen,

 - Cumhurbaşkanı olduğu ülkenin mevzuatına; tarafı olduğu uluslararası sözleşme-
lere aykırı olarak belediyelere talimat veren, halkı kanunlara uymamaya teşvik eden değiş-
mesi gereken, türcü bir zihniyettir. 

 Bu zihniyetle mücadele edeceğimizi, yasaya aykırı talimata istinaden yerel yönetim-
lerce gerçekleştirilecek herhangi bir toplamanın varlığını tespit etmemiz halinde, her bir 
canlının hakkını savunmak için hukuki sürecin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz. 

 Hayvanların ölümüne, tecrit edilmesine, işkence görmesine, acı çekmesine sebep 
olacak her türlü hak ihlalinin karşısındayız. Sokakta yaşayan hayvanlar yalnız değildir! İste-
seniz de istemeseniz de onların yaşam alanları sokaklardır!
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Yetkililere Sesleniyoruz: Eril Şiddeti Durdurun!
 Ey yasaların eksiksiz uygulanmasını, önleyici, koruyucu tedbirler alınmasını, top-
lumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikaların uygulanmasını sağlamayan-
lar!  Dün ( de) bir kadın öldürüldü! 

 Katledilen bir kadın, bir avukat, bir insandı. Bilin ki ikiyüzlü politikalarınız, cinsi-
yetçi söylemleriniz nedeniyle öldürülen Dilara YILDIZ’ın kanı sizin de ellerinize bulaştı. 
Yalnız Dilara’nın değil,  istatistik verisi yapmaya, rakamlardan ibaret kılmaya, unuttur-
maya çalıştığınız tüm kadınların kanı ellerinizde.

 İzmir Barosu avukatları olarak eski nişanlısı tarafından katledilen meslektaşımız 
Dilara YILDIZ’ı çok büyük bir üzüntü ile anıyor, olayın takipçisi olacağımızı ve failin/faille-
rin cezasız kalmasına izin vermeyeceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz. 

 Cinayeti işleyen fail (ler) kadar; kadın cinayetlerine sebep, kadınları koruyacak 
yasaların uygulanmasına engel olan, bu yasaları sürekli tartışmaya açan herkesin bu 
cinayetlerden sorumlu olduğu bilinciyle yetkililere sesleniyoruz: 

 ERİL ŞİDDETİ DURDURUN!

Yetkililere Sesleniyoruz: Eril Şiddeti Durdurun!

 Katledilen kadın meslektaşımız Av. Dilara Yıldız için 12 Ocak 2022 tarihinde İstanbul 
Barosu önünde bir gerçekleştirildi. Törene, İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Perihan Çağ-
rışım Kayadelen katılırken, törenle eş zamanlı olarak İzmir Adliyesi C Blok önünde bir basın 
açıklaması yapıldı. Meslektaşımızın Samsun’un Bafra ilçesindeki cenaze törenine ise İzmir 
Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel katıldı.

 İzmir Adliyesi önünde Kadın Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu üyelerimizden 
Av. Elçin Kılınçer Ot tarafından okunan açıklamada şunlar dile getirildi: 

 Duydunuz değil mi? Yasaların eksiksiz uygulanmasını, önleyici, koruyucu tedbirlerin 
alınmasını, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikaların uygulanmasını 
sağlamayanlar; dün bir kadını daha öldürdü. 

 Öğrendiniz değil mi? Katledilen kişi bir kadın, bir avukat, bir insandı. Eski nişanlısı 
tarafından, kendisini güvende sandığı kamuya açık bir alanda, polislerin olay yerine intikal 
etmesinden sonra, silahla katledildi. 

 Biliyorsunuz değil mi? Şimdi, yetkili ağızlardan taziyeler dile getirilecek, failin mut-
laka cezalandırılacağına ilişkin alışkın olduğumuz sözler uçuşacak ortalıkta. Meslektaşımız 
Av. Dilara Yıldız ise bir daha kimseye sarılamayacak, yarını olmayacak. Yalnızca kadın olduğu 
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için ve birine istemiyorum dediği için elinden alındı tüm hayatı, umutları, sevdaları, gelecek 
hayalleri. Sevdiği hiçbir şeyi yapamayacak artık. İstese de dünyayı dolaşamayacak, kendine 
ait bir hayat kuramayacak, koklayamayacak bir çiçeği artık. Yarına bir gelecek değil, kadın 
cinayeti sonucu öldürülmesinin derin üzüntüsü ve öfkesini bırakacak yalnızca. 

 Anlıyorsunuz değil mi? Dilara YILDIZ’ı katil bir eski nışanlı öldürmedi yalnızca. İkiyüz-
lü politikaların, cinsiyetçi söylemlerin sahipleri tetiği doğrudan çekmedilerse de silahı tutan 
el onlarındı, ülkemizde kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin bu kadar kolay işlen-
mesine yol açan zihniyetin sahipleri, samimi ve etkin bir mücadeleden kaçanlar, bir gecede 
İstanbul özleşmesi’nden imza çekenler, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak 
politikaları uygulamayanlar, kadınların yaşam hakkını koruma görevini yerine getirmeyen 
tüm yetkililer silahı tutan ele hayat veren bedenlerdi. Bu nedenle, Dilara YILDIZ’ın kanı onla-
rın da ellerine bulaştı. Yalnız Dilara’nın değil, bir istatistik verisi yapmaya, rakamlardan iba-
ret kılmaya, unutturmaya çalıştıkları, tüm eril şiddet kurbanı kadınların kanı bulaştı ellerine. 
İzmir Barosu avukatları olarak eski nişanlısı tarafından katledilen meslektaşımız Dilara 
YILDIZ’ı çok büyük bir üzüntü ile anıyor, olayın takipçisi olacağımız ve failin/faillerin cezasız 
kalmasına izin vermeyeceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz. Meslektaşımızın ailesine ve 
hukuk camiamıza başsağlığı diliyoruz. 

 Cinayeti işleyen failler kadar; kadın cinayetlerine sebep olan, kadınların koruyacak 
yasaların uygulanmasına engel olan, bu yasaları sürekli tartışmaya açan herkesin bu cina-
yetlerden sorumlu olduğu bilinciyle bir kez daha yetkililere sesleniyoruz: ERİL ŞİDDETİ DUR-
DURUN.

“Aslında Hiçbir Şey Yasa Dışı Değildi, 
Çünkü Artık Yasa Diye Bir Şey Yoktu.”

 Son günlerde yaşananları bir hukuk örgütünün penceresinden değerlendirince or-
taya çıkan tablo vahim : 

 Gece yarısı ev basıp yakalama yapmak,   

 Yargıya talimat vermek,  

 Dini alanlarda nefret söylemi kullanmak ve hedef göstermek, 

  “Dil koparmak” gibi linç terimleri sarf etmek,   

 Bir atasözünden suç türetmek,  

 Yurttaşı baskı altına alıp korkutmak için yargıyı kullanmak… 

 Tüm bunlar, totaliter bir anlayışın ürünüdür ve hukuksuzdur.  

 İfade özgürlüğü, demokratik bir toplumun temelidir. Ülkemizde de olduğu gibi bas-
kıcı rejimlerin tümü bireylerin özgürce düşünmesini ve bu düşüncelerini ifade etmelerini 
istemezler.  

 Üretmeyen, susan ve itaat eden bir toplum hayali kuran siyasi iktidar, Sedef Kabaş 
ve Sezen Aksu üzerinden toplumu dizayn etme çabasını sürdürmektedir.   

 İktidarın dilinin kemiği, hukuk tanımazlığınızın sınırı olmayabilir; ama, biz hukuk-
tan yana taraf olmayı seçiyoruz.  

 İzmir Barosu olarak, sanata ve basın özgürlüğüne yönelik bu gerici saldırılara karşı 
temel hak ve özgürlükleri savunmakta ısrar edeceğiz.  

 Saygılarımızla.
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İzmir Barosu, Özendiğiniz İstibdat Rejiminin Değil, Özgür ve Çoğulcu 
Türkiye Cumhuriyeti’nin İzindedir

 
 28 Ocak 2022 tarihli 2022/1 sayılı “Basın ve Yayım Faaliyetleri” konulu Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi ile “millî ve manevi değerlerimize uymayan yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayım faali-
yetleri aracılığıyla aile kurumunu, çocukları ve gençliği hedef alan tehdit ve tehlikelerin yayılımı-
nın önlenmesi hususunda tüm kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi, 
yöneticiler tarafından sürecin titizlikle takibinin ve gereğinin yapılması” istenmiştir.

 Sansürün, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik hukuka aykırı müdahalenin, yasakçı ve 
muhafazakar yaşam biçiminin tüm topluma dayatılmasının sihirli sözcükleri olan “toplumun te-
mel değerleri”, “milli ve manevi değerler” karşımıza bu kez Cumhurbaşkanlığı Genelgesi olarak 
çıktı.

 Bilindiği üzere genelgeler; hiyerarşik amirlerin sahip oldukları güce dayanarak astları-
na, onların uygulamakla yükümlü oldukları kanun hükümlerinin yorumlanması ve uygulanması 
konusunda verdikleri emir ve talimatlardır. Anayasa ve uluslararası sözleşmeler ile korunan dü-
şünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, halkın haber alma hakkı gibi temel hak ve özgürlükler 
genelgelerle sınırladırılamaz. Bu anlamda normlar hiyerarşisine aykırı olan söz konusu genelge 
yok hükmündedir. Öte yandan hukuki belirlilik ve hukuki güvenlik ilkesine de aykırı olan genelge; 
uygulayıcıların keyfi davranışlarını mümkün kılabilecek, muğlak ve çok tehlikeli bir metindir.

 Geleneksel medyayı kontrolü altına alan, büyük cezalar ve yaptırımlarla susturan siya-
si iktidar; dijital kitle ileşitim araçları kullanan alternatif medya kanallarına, sosyal medyaya ve 
yurttaş gazeteciliğine yönelik sansür uygulamaları ve yasal düzenlemeler ile bu alanı da kontrolü 
altına alıp susturmayı hayal etmektedir. Temel amaç, toplumun farklı kesimlerinin haklı ve meş-
ru taleplerinin yüksek sesle dile getirilmesini engellemek, sansürlemektir.

 Daha geçtiğimiz hafta içinde Fox TV’ye, ana haber spikeri Selçuk Tepeli’nin tarafsızlık il-
kesine aykırı davrandığı gerekçesiyle inceleme başlatılması; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
hesaplarına haciz işlemi uygulanması ile ilgili www.diken.com.tr ve www.birgun.net internet site-
lerinde yer alan haberlere erişim engeli getirilmesi; gazeteci Sedef Kabaş’ın bir televizyon kana-
lında kullandığı bir atasözü nedeniyle gece yarısı gözaltına alınıp tutuklanması iktidara yetmemiş 
olacak ki, basın üzerindeki baskılar giderek genişletilmek istenmektedir.

Avukatları Özgürlükleri İle Tehdit Eden İktidarlara Karşı Mücadele-
mizden Asla Vazgeçmeyeceğiz.

 
 45 yıl önce 24 Ocak’ta, İspanya’da faşist Franco destekçileri tarafından 5 meslek-
taşımızın katledildiği günden bugüne değişen bir şey yok ne yazık ki…

 Bugün mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik saldırılar, 45 yıl öncekinden 
farklı değil. 

 Avukatları itibarsızlaştırmak için var gücüyle çalışan iktidardan yüz bulan çevre-
ler; avukatları duruşma salonlarından, adliyelerden çıkartmak istemekte, avukatsız bir 
yargının hayalini kurmaktadır. 

 Savunmanın kutsallığı, avukatların bağımsızlığından başlar ve bağımsızlığımız 
bizlerin en büyük gücüdür. Bu güç aynı zamanda halkın haklarının teminatıdır. 

 Avukatları özgürlükleri ile tehdit eden iktidarlara karşı mücadelemizden asla vaz-
geçmeyeceğiz. 

 Mesleğimiz için hayatlarını, özgürlüklerini vermiş meslektaşlarımızı saygı ile se-
lamlıyoruz.
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 Dine hakaret eden eski bakanı büyükelçi olarak atarken akla gelmeyen “milli ve manevi 
değerler”, genç işsiz oranı yüzde 25’e ulaşmışken unutulan gençliğin korunması ilkesi, çocuklar 
kaçak yurtlarda tecavüze uğrarken gizlenmeye çalışılan çocuk hakları, bugün sansüre bahane 
yapılmaya çalışılıyor; farkındayız. Toplumumuz, bu genelge ile genel seçimler öncesinde basının 
tümüyle susturulması tehlikesiyle karşı karşıyadır.

 İktidara sesleniyoruz: Ülkenin kalan bir avuç neşesine düşmanlığı artık bir an önce son-
landırın. Halka huzur verin. Yıprattığınız kurumlar, ortadan kaldırdığınız hukuk devleti, bugün 
yurttaşlarımızın yaşadığı ağır yoksulluğun baş sebebidir. Hukukun evrensel normlarına eksiksiz-
ce riayet edin.

 İzmir Barosu, özendiğiniz istibdat rejiminin değil; özgür ve çoğulcu Türkiye Cumhuriye-
ti’nin izindedir. Yıllardır sürdürdüğünüz hukuksuzluklara karşı sessiz kalmamak, halkımıza karşı 
tarihsel görevimizdir.

 Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Barolardan Ortak Açıklama: 

 Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş için ilk 
adımı attığı, bağımsızlık mücadelesini başlattığı, bağımsızlık ve milli egemenlik mücadelesi-
nin sembolü olan Samsun’da, Atatürk Anıtı’na iki şahıs tarafından urgan bağlandığını ve urga-
nın araç ile çekilerek Atatürk Anıtı’nın yıkılmasının hedeflendiğini öğrenmiş bulunmaktayız. 
Gazi Mustafa Kemal, tüm dünya tarihi için eşi benzeri görülmemiş destansı bir askeri müca-
dele sonucunda ulusal kurtuluş savaşımızı, büyük bir zaferle taçlandırmıştır.

 Büyük eseri Nutuk’a “1919 senesi Mayıs’ının 19. günü Samsun’a çıktım” cümlesi ile 
başlamış, ülkemizin içinde bulunduğu genel durumu tasvirle devam ederek anlattığı perişan 
ülkeden, ekonomik ve sosyal alanda büyük adımlar atan, kadının eşit bir birey olarak yaşama 
katıldığı, döneminin çok ilerisinde, çağdaş, laik, demokratik, aydınlık bir ülke yaratmıştır.

 Bizler, bu toprakların bizlere vatan olması için verilen mücadelenin ve Atatürk’ün en 
büyük eserim dediği Cumhuriyetin kıymetini her geçen gün daha iyi anlıyor, eserine her geçen 
gün daha kuvvetle sarılıyoruz.

 Biliyoruz ki, bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, kendi kaderimizi kendimiz tayin 
edebiliyorsak, fikri hür vicdani hür nesiller için uğraş verebiliyorsak, hukukun üstünlüğü ve 
bağımsız yargı için sesimizi  gür bir şekilde çıkartabiliyorsak, eşit yurttaşlar olarak var olabi-
liyorsak, tüm bunlar O eşsiz lider, askeri ve siyasi deha sayesindedir.

 Samsun’da Atatürk Anıtı’na yapılan bu hain saldırı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılı-
ğımızı, O’nun açtığı yolda gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüme  kararlılığımızı  bir kez daha 
ifade etmemize vesile olmuştur. Zira aziz Türk Milletinin Mustafa Kemal Atatürk’e gönülden 
bağlılığı karanlık yüzler tarafından zerrece sarsılamayacak güç ve iradededir. 

 Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinde kahramanca yer 
almış silah arkadaşlarını rahmet ve sonsuz bir minnetle anıyor, yapılan saldırıyı Barolar ve 
avukatlar olarak esefle kınıyor, menfur saldırıyı gerçekleştirenlerin hak ettikleri en ağır ceza-
yı almaları için yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.   

İmzacı barolar için linki ziyaret ediniz: 
https://bit.ly/3pgueRF
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Dün İstanbul Sözleşmesi, Bugün Medeni Kanun, Yarın Ne Olacak?
 
 Bir süredir kamuoyunda bir algı oluşturmak için “süresiz nafaka” adı altında açıklamalar 
yapılmakta iken şimdi de Adalet Bakanlığı’nca “nafaka ödeme süresine üst sınır konulması” ve 
“evlilik yılına göre nafaka” düzenlemesine ilişkin çalışma yapıldığı haberleri internet sitelerinde 
yer almaya başlamıştır. 

 Birçok kadının ekonomik özgürlüğü olmaması nedeniyle boşanma davası açmaktan kaçın-
dığı gerçeği görmezden gelinerek, hiçbir ihtiyaç da yokken bakan değişikliğinin hemen ardından 
nafaka konusunda yeni bir düzenlemeye gidileceği yönündeki haberlerin amacı ancak geleneksel, 
toplumsal cinsiyet rollerinin pekiştirilmesini sağlamak ve kadını her ne sebep olursa olsun evli-
liğini sürdürmeye mahkûm etmeye çalışmak olabilir. 

 Üstelik bu açıklamalar yapılırken kamuoyu desteği almak adına, gerçekler çarpıtılmış 
Türk Medeni Kanunu’nun nafakaya ilişkin hükümleri görmezden gelinmiştir. 

 Belirtmek isteriz ki; yaratılmaya çalışılan algının tersine mevcut hukukumuzda nafaka, 
kadın erkek ayrımı olmaksızın boşanma davası sürerken ya da boşanma davasının sona erme-
sinden sonra maddi olarak zorluğa düşecek olan eş için düzenlenmiştir. Bir diğer deyişle, na-
faka, cinsiyetsizdir; bu nedenle cinsiyetle değil, boşanmayla içine düşülecek yoksulluk hali ile 
ilgilidir. Bu nafakadan daha çok kadınların yararlanıyor olması kanunun düzenlemesinden de-
ğil; toplumsal yaşamda kadının içine düşürüldüğü ekonomik zayıflıktan kaynaklanmaktadır. Öte 
yandan kamuoyunda yaratılmaya çalışılan yoksulluk nafakasının süresiz olduğu algısı da gerçeği 
yansıtmamaktadır. Nitekim, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 176. maddesinde değişen ko-
şullar doğrultusunda nafakanın mevcut şartlara uyarlanması veya kaldırılmasına ilişkin şartlar 
da düzenlenmiştir. 

 Yaratılmaya çalışılan bu algının aksine, nafaka ile ilgili asıl sorunlar; kadınların şiddet 
yaşantısından kurtulmak için nafaka talebi olmaksızın boşanmak zorunda kalmaları, nafaka mik-
tarlarının çok düşük belirlenmesi, nafakanın tahsil edilememesi, öyle ki çocuk ve kadına nafaka 
ödememek için sigortasız çalışmak gibi hukuka aykırı yollara başvuran erkeklerdir! 

 Dün İstanbul Sözleşmesi, bugün Medeni Kanun, yarın ne olacak? Kadını ekonomik olarak 
güçsüz bırakacak, kadının rolünün ev işleri ve çocuk bakımından ibaret olmasını sağlayacak her 
ne sebep olursa olsun kadını evliliğini sürdürmeye mecbur kılacak yeni bir toplum modeli dizayn 
etmeye çalıştığınızın farkındayız. 

 Kadınların bağımsız olmasından, şiddetten uzak bir yaşam hakkı için mücadele etmesin-
den rahatsızlık duyanlardan oy devşirmek için yapılmaya çalışılan bu düzenlemelere izin verme-
yeceğiz.

 Kadınların kamusal alana çıkmasını engellemek, kadınları ömür boyu sürecek bir şiddet 
döngüsüne mahkûm etmek için attığınız cinsiyetçi adımları asla kabul etmeyeceğiz.

 Kadınlar üzerinden siyaset yapmayı bırakın ve bir an önce kadına yönelik şiddeti ve kadın 
cinayetlerini önlemek, toplumsal cinsiyet eşitliğini her yaşta ve tüm alanlarda sağlamak, güncel 
verilere göre yüzde 20’lerde olan kadın istihdam oranını artırmak için gereken bütüncül kadın 
politikaları üretmeye başlayın!
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Barolardan Ortak Açıklama:
Ucuz Enerji Kullanımı Herkesin Hakkıdır! 

 31.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 
10706, 10707, 10708 ve 10709 sayılı Kurul Kararlarıyla Elektrik Üretim Anonim Şirketi ( EÜAŞ) 
tarafından 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak aktif elektrik enerji satış tarifesinde deği-
şiklik yapılmış olup tüketim bedellerine fahiş oranda zam yapılmıştır. 

 Elektrik tarifesinde yapılan düzenleme gerek Anayasa’nın 2., 10. ve 167. maddelerine ge-
rekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesine açıkça aykırıdır. 

 Anayasa’nın 2. maddesine göre: “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma 
ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirti-
len temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.” 

 Anayasa’nın 10. maddesine göre: “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek fıkra: 
07/05/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama 
geçmesini sağlamakla yükümlüdür.” 

 Anayasa’nın 167. maddesine göre: “Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasa-
larının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya 
anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler.” 

 AİHS’nin 14. maddesine göre: “Bu Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlan-
ma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir 
azınlığa mensupluk, servet, doğum veya herhangi başka bir durum bakımından hiçbir ayrımcılık 
yapılmadan sağlanır.” 

 EPDK; 31.12.2021 tarihli 10707 sayılı Kurul Kararında “ mesken alçak gerilimli tek za-
manlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kwh tüketim miktarına kadar ( aylık 150 
kilovat/saat) olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanmasına” şeklinde bir düzenlemenin 
yapılmasına karar vermiş; 31.01.2022 tarihinde ise aylık 150 kilovat olan aylık tüketim miktarı 
Cumhurbaşkanının kararı ile 210 kilovata çıkarılmıştır. 

 4 kişilik bir aile için en az aylık 230 kilovatlık bir elektrik tüketim miktarının düzenlenmesi 
yine özellikle çoğu kentlerimizdeki ailelerin geniş aile kategorisinde yer aldıkları da göz önünde 
bulundurulduğunda bu hususta da bilimsel ve teknik çalışmalar sonucu kademeli geçişlerin ya-
pılması elzemdir. EPDK tarafından yapılmış olan tablolardaki hesaplamalar hiçbir bilimsel veri 
ve analiz içermeksizin hazırlanmış olup bu hesaplama tablolarına dayanılarak kademeli elektrik 
tarifelerinin düzenlemesi hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. 

 Enerjinin ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir olması temel bir insan hakkı 
olduğu gibi enerjinin adil ve herkese ucuz bir şekilde ulaştırılması da Sosyal Devletin en temel 
görevidir.

 Barolar hizmet üreten, hiçbir ekonomik çıkarı olmayan ve Anayasa’nın 129. maddesin-
de kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak belirtilen; avukatlar ise Avukatlık Kanu-
nu’nun 1. maddesi uyarınca kamu hizmeti gören, Ceza Kanunu tanımıyla da yargı görevini yürüten 
kişilerdir. Yapılan zam sonrası avukatlık bürolarına; barolarımızın tesislerine, yerleşke ve binala-
rına gelen elektrik faturalarının fahiş olduğunu da açıkça belirtmek isteriz. 

 Biz aşağıda imzası bulunan barolar olarak elektrik enerjisine yapılan fahiş orandaki bu 
zam miktarının karşısında yer aldığımızı, zammın vatandaşlarımız için daha hakkaniyetli bir sevi-
yeye indirilmesinin takipçisi olacağımızı ve bu süreçte tüm hukuki yollara başvuracağımızı kamu-
oyuna saygıyla duyururuz.

İmzacı barolar için linki ziyaret ediniz: 
https://bit.ly/35rGlo6
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 Cumhurbaşkanı’nın 23.12.2021 tarihli “sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil ba-
rınaklar olduğu” şeklindeki açıklamasından sonra yurdun dört bir yanında sahipsiz hayvan-
lar, belediyeler tarafından usulsüz ve vicdana aykırı şekilde toplanmaya başlanmıştır. 5199 
Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ve Uygulama Yönetmeliği’nin açık hükümleri doğrul-
tusunda, sahipsiz hayvanların yalnızca kısırlaştırma, aşılama ve rehabilite edilmeleri için ve-
teriner hekim eşliğinde bakımevlerine (kamuoyunda bilinen adıyla “barınaklara”) alınması ve 
anılan işlemler yapıldıktan sonra alındıkları ortama geri bırakılması gerektiği halde, Kanun’a 
aykırı bir şekilde toplanan hayvanlar ya dağlık alanlara ve ormanlara bırakılarak açlığa terk 
edilmekte yahut salgın hastalıkların kol gezdiği, adeta ölüm kampı niteliğindeki bakımevleri-
ne kapatılmaktadır.

 Bugün, pek çok farklı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz belediye bakımevleri 
ziyaretlerinde avukatlar olarak yine çok sayıda bakımevinde yürek burkan görüntülere şahit 
olduk. Bu görüntüler yeni olmayıp, hemen her zaman barınaklar, yani belediyelerin sahipsiz 
hayvan bakımevleri -bazı istisnalar dışında-, 5199 Sayılı Kanun’daki asgari nitelikleri taşımak 
bir yana; sağlıklı ve hasta köpeklerin bir arada tutuldukları, hijyen koşullarının hiçe sayıldığı, 
hayvanların daracık kafeslerde üst üste kaldıkları, önlerinde bir lokma yemek, altlarında de-
ğersiz bir örtünün bulunmadığı, kimi zaman açlıktan birbirlerini yedikleri, şiddete ve istisma-
ra maruz kaldıkları, ağır koku ve pislik içindeki ölüm kampları olarak karşımıza çıkmaktadır.

 Belediyelerin hayvan bakımevleri mevcut kapasiteleri ile dahi yasanın yüklediği re-
habilite görevini yerine getirmekten çok çok uzak iken, şu an, aşılı ve kısır olduğu halde 
Cumhurbaşkanı’nın açıklaması üzerine kanuna aykırı şekilde toplanan binlerce hayvan ve 
son yasal düzenleme sonrası sokaklara atılmış binlerce yasaklı ırktan köpek, barınak olarak 
anılan bu toplama kamplarında acılı bir ölüme terk edilmektedir. Maalesef kimi basın yayın 
organlarında da hayvanların barınaklarda yaşadığı ıstıraplar tamamen göz ardı edilerek, ka-
nuna da aykırı olan haber ve paylaşımlar yapılmaktadır. Kanun gereği sahipsiz hayvanların 
kısırlaştırma, aşılama gibi sebeplerle geçici olarak alındığı, ancak bir kısım medyada onların 
ömürlük yuvası olarak yansıtılan belediye bakımevlerinin gerçekte nasıl yerler olduğunun 
görülüp anlaşılması için hayvanların yaşam hakkına saygı duyan herkesi, kendilerine en ya-
kın belediye hayvan bakımevini düzenli olarak ziyaret etmeye davet ediyoruz.

 Barolar olarak, “Eş Zamanlı Yapılan Hayvan Bakımevleri Ziyaretleri” kapsamındaki 
11.02.2022 tarihli gözlemlerimizi ve önerilerimizi içeren ayrıntılı raporumuzu bilahare suna-
cağımızı, ziyaretlerimize düzenli olarak devam edeceğimizi, konu hakkında Tarım ve Orman 
Bakanlığı ilgili birimlerine gereken başvuruları yapacağımızı, belediye yetkililerinin başta 
usulsüz toplamalar olmak üzere kanuna aykırı işlemlerine karşı yasal süreci başlatarak ta-
kipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

İmzacı barolar için linki ziyaret ediniz: 
https://bit.ly/3BQ0FgA 

Basın Açıklamaları
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Barolardan Ortak Açıklama:
Barışçıl Toplantı Hakkı Engellenemez

 Muş Barosu’na bağlı iki avukat meslektaşımız 12.02.2022 tarihinde gözaltına alın-
mış, 13.02.2022 tarihinde adliyeye sevk edilen avukat meslektaşlarımızdan biri tutuklan-
mış, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakılmıştır. 

 Muş Barosu avukatlarının sorgusu sonrasında kolluk görevlilerinin adliye içinde mü-
dafiilik üstlenen avukatların görüntüsünü almasına tepki olarak 14.02.2022 tarihinde Muş 
Adliyesi önünde yapmak istediği basın açıklaması Muş Valiliği’nin yasaklama kararı gerek-
çe gösterilerek engellenmiş ve Muş Barosu Başkanı Av. Kadir Karaçelik’e basın açıklaması 
yaptırılmamıştır.

 Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı Anayasa’nın 34’üncü maddesinde dü-
zenlenmiştir. Anılan maddenin birinci fıkrasına göre, “Herkes, önceden izin almadan, silah-
sız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir”. 

 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesi de barışçıl toplantı özgürlüğünü 
düzenlemiştir. Buna göre, “1. Herkes asayişi bozmayan toplantılar yapmak, dernek kur-
mak, ayrıca çıkarlarını korumak için başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve sendikalara 
katılmak haklarına sahiptir”. 

 Muş Barosu’nun basın açıklaması yapmasının yasaklanması Anayasa’nın 13. madde-
sine açıkça aykırıdır. Anayasanın 13. maddesine göre; “Temel hak ve hürriyetler, özlerine 
dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak 
ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik 
toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.”

 Yine yasaklama kararı barışçıl toplantı hakkının kullanımına müdahale etmek için 
yeterli ve somut gerekçeler içermemektedir. Henüz kullanılmayan bir temel hakka ilişkin 
önceden soyut çıkarım ve beklentilerle, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına 
dolayısıyla ifade özgürlüğüne yapılan sistematik müdahale demokratik toplum düzeninin 
gereklerine uygun bir müdahale olarak değerlendirilemez. 

 Muş Barosu 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’na tabi bir kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşudur. 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 76. ve 95. Maddelerinde Barolara 
hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik ka-
zandırmak görevi ve yetkisi verilmiştir. Bugün Muş’da engellenen basın açıklamasıyla Muş 
Barosu’nun görev yapması engellenmiştir. Bu durum demokratik toplum değerleriyle bağ-
daşmayan ve dolayısıyla kabul edilemez bir tutumdur. 

 Biz aşağıda imzası bulunan Barolar olarak Muş Barosu’nun yasalardan kaynaklanan 
görevini yapmasının engellenmesini kınıyor, Muş Valiliği’ne Muş Barosu’nun görevini yap-
masını engellemeye yönelik ihlallerini sona erdirme çağrısında bulunuyoruz.

İmzacı barolar için linki ziyaret ediniz: 
https://bit.ly/3vjD1q3
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Savaş; Ölüm, Yıkım ve Yoksulluktur! Barış, Hemen Şimdi!
 
 Bedelini her zaman sivillerin ödemek zorunda kaldığı savaşlar; ölüm, yıkım ve yoksulluk-
tan başka bir şey getirmez. 

 İnsan haklarına saygılı bir dünyada birlikte yaşamak ancak barış ile mümkündür. Birleş-
miş Milletler Kurucu Sözleşmesi uyarınca da tüm üye devletler, uluslararası nitelikteki uyuş-
mazlıklarını barış, güvenlik ve adaleti tehlikeye düşürmeyecek biçimde, barışçıl yollarla çözmek 
zorundadırlar. 

 Dünya halkları, ölümle sınanmak ve acı çekmek zorunda bırakılmamalı; 

 halklar arasına düşmanlık tohumları eken, sivillerinin yaşamlarını ve yaşam alanlarını 
tehdit eden politikalar yerine barışta ısrar edilmelidir. 

 Daha fazla ölüme yol açmadan, barış, hemen şimdi. 

İzmir Barosu Başkanlığı

Kadın Avukatlar İzmir’den Seslendi: 
Korkmuyoruz, Susmuyoruz, İtaat Etmiyoruz!

 İzmir Barosu üyesi kadın avukatlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kıbrıs 
Şehitleri Caddesi üzerinde bir yürüyüş ve ardından da basın açıklaması gerçekleştirdiler. 
Açıklama sonrası ise Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca kadınlara haklarını anlatan broşürler 
dağıtıldı.

 Ellerinde “Susmuyoruz, Korkmuyoruz, İtaat Etmiyoruz”, “Birlikte Daha Güçlüyüz”, 
“Kadın Dayanışması Yaşatır”, “Şekli Eşitlik Değil, Gerçek Eşitlik”, “Eşit İşe Eşit Ücret”, “Sa-
vaşa Son Hemen Şimdi”, “Nafaka Hakkına Dokunma”, “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır, Sözleş-
me’den Vazgeçmeyeceğiz”, “Yargıda Cinsiyetçi Kararlara Son” yazılı dövizlerle yürüyen kadın 
avukatlar, yaptıkları basın açıklamasında, “Haksızlığa uğrayan tek bir kadın dahi kalmayana 
dek direneceğiz. İnanıyoruz ki eninde sonunda başaracağız.“ dediler.

 İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Elçin Kılınçer 
Ot tarafından okunan açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz.

 AN GELİR

Basın Açıklamaları
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 Zamanlar önemlidir. Günden anlar, geceden anlar... Anlardan oluşan zamanlar...

 Bir an, mesela eşit işe eşit ücret istemini alevle boğmak istedikleri bir an.

 Bir an, mesela, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmak için yeter sayılan.

 Bir an, utanmadan yalanlara sığınıp kadını köleliğe mahkum etmek için nafakayı kal-
dırma planları yapılan.

 Şimdi, her gün, her saat, her dakika aynı amaç için çalışan, aynı amaç için direnen 
farklı kadınların sesi yükseliyorsa, 1857 yılında eşit işe eşit ücret sloganıyla yola çıkan kadın-
ları kül ettiğiniz anın, o anda kül olan bedenlerin yaktıkları ateşin sonucudur bu.

 Tıpkı bugün işini, hayallerini, mesleğini belki eşinin baskısıyla, belki çocukları için, 
belki de eve kapatıldığı/kapattığınız için bir gecede ansızın kaybeden kadınlar gibi.

 Bir gecede İstanbul Sözleşmesi’nden çekilerek kadınları uğradıkları ayrımcılık ve şid-
det karşısında yasal destekten mahrum bırakmayı düşlediğiniz anın yansımasıdır sokaklara 
taşan kadın direnişi.

 Kadınlara bunları yapan faillere arka çıktığınız yargılamaların yaşandığı, içeriğinde 
kadınların yaşam hakkını gözetmeyen uygulamaların bulunduğu 5. ve nafaka hakkının süreye 
bağlanması, aile arabuluculuğu gibi uygulamalarla kadınları sindirmeyi amaçlayan 6. yargı 
paketi 1857 ‘de kibritin çakıldığı anla aynı zihniyetin ürünü.

 Biliyoruz ; kibriti çakanlarla, bu uygulamaları hayata geçirmek için çabalayanlar aynı 
çağdışı anın içine sıkışmış durumda ve en az doğrudan failler kadar suçlular .

 Onlar, nafaka hakkı yalnız kadınlara aitmiş, diğer tüm kanuni düzenlemeler de erkeği 
mağdur etmek içinmiş gibi göstererek, yalan söylüyorlar. Bu yalana inanmamızı, sessiz kal-
mamızı, köşede oturmamızı bekliyorlar. 

 Oysa biz Korkmuyoruz, Susmuyoruz, İtaat Etmiyoruz!

 Bu zihniyetin temsilcileri için sorunun nafakanın süresi değil, kendisi olduğunu; Me-
deni Yasa’daki haklarımıza da göz diktiklerini; soyut formülleriyle bizleri oyalamak istedikle-
rini biliyoruz. Biliyoruz ki; boşanmak istediği için öldürülen kadınları umursadıkları için değil, 
boşanma hakkımızı kısıtlamak için politika üretiyorlar.

 Bu nedenle biz; İstanbul Sözleşmesi’nden de Medeni Yasa’dan da eşitlik ve laiklik il 
kesinden de haklarımızdan da vazgeçmiyoruz. Sadece bugün değil, her gün; haklarımızın pe-
şinde yılmadan, usanmadan, haksızlığa uğrayan her kadına ulaşmaya çalışarak, aslında olanı 
anlatmak ve yapmaya çalıştıklarını yaptırmamak için her an birlikte göğüs gereceğimizin sö-
zünü veriyoruz.

 Haksızlığa uğrayan tek bir kadın dahi kalmayana dek direneceğiz. İnanıyoruz ki eninde 
sonunda başaracağız. Çünkü “AN GELİR”…
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Zeytin İçin Adalet Arıyoruz

 Bir yönetmelik değişikliği ile Anayasa’ya, kanunlara ve uluslararası sözleşmelere ay-
kırı biçimde, zeytin alanlarının madencilik faaliyetlerine açılmak istenmesine tepkiler sürü-
yor. 

 İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde bir araya gelen kurum temsilcileri, çevre der-
nekleri ve yurttaşlar yaptıkları açıklama ile “Bizler; geleceğine, doğasına ve insanına sahip 
çıkan meslek örgütleri, dernekler, sivil toplum kuruluşları olarak, sermayenin yasalar ne-
deniyle dokunamadığı; ranta ve talana açamadığı zeytinliklerin, bir yönetmelik değişikliği ile 
maden şirketlerine peşkeş çekilmemesi için mücadele etmenin tarihi bir yükümlülük oldu-
ğunun bilincindeyiz.” dediler. 

 İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Batı Urla Köy-
leri Çevre Koruma ve Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği, EGEÇEP, Salihli Çevre Derneği 
ve yurttaşların katıldığı açıklamayı İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel okudu. Açıklama 
öncesinde çeşitli kurumlar, çevre dernekleri ve yurttaşlar tarafından yönetmeliğin iptali is-
temli dava açıldı. 

 Açıklama şöyle: 

 “Siz gelmeden önce buradaydım, siz gittikten sonra da burada olacağım.” 

 İktidar, oldubittiye getirerek; bir yönetmelik değişikliği ile Anayasa’ya, kanunlara ve 
uluslararası sözleşmelere aykırı biçimde, zeytin alanlarını madencilik faaliyetlerine açmak 
istiyordu.

 Bu değişikliğin daha mürekkebi kurumadan, bu kez “Nitelikli Doğal Koruma Alanla-
rı”nda Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan faaliyetlere izin veren bir yönetmelik deği-
şikliği daha yapıldı. 

 Siyasi iktidar, yasa değişikliğine dahi gerek görmeden, Meclisi ve toplumu bypass ede-
rek, şirketlerin sermaye birikimini artırmak ve daha fazla kar elde etmelerini sağlamak için 
yaşam alanlarını, doğal alanları talana açmaya devam ediyor. 

Basın Açıklamaları
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 Bu doyumsuz yok etme hırsına, doğayı yağmalama merakına ilişkin hikayeyi hepimiz 
biliyoruz. Yağmacılar, talancılar ve rantçılar tarih sahnesinden silinirken, Ölmez Ağacı’nın 
öyküsünün hiç bitmediğinin/bitmeyeceğinin de farkındayız.

 Bizler; geleceğine, doğasına ve insanına sahip çıkan meslek örgütleri, dernekler, sivil 
toplum kuruluşları olarak, sermayenin yasalar nedeniyle dokunamadığı; ranta ve talana aça-
madığı zeytinliklerin, bir yönetmelik değişikliği ile maden şirketlerine peşkeş çekilmemesi 
için mücadele etmenin tarihi bir yükümlülük olduğunun bilincindeyiz.

 Ölmez yani Zeytin, yüzyıllar önce Homeros’un kulağına şöyle fısıldamıştı:

 “Herkese aitim ve kimseye ait değilim; siz gelmeden önce buradaydım, siz gittikten 
sonra da burada olacağım.”

 Bu nedenle, Ölmez’in sözlerini gerçek kılabilmek, sit alanlarının talan edilip bozul-
madan, aynı güzel dokularıyla gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayabilmek için İzmir Ba-
rosu’nun çağrısıyla bir araya gelen yaşam savunucuları olarak, gerçekleştirilmek istenen bu 
kıyım ve yıkıma karşı her iki yönetmelik değişikliğinin iptali için dava açtığımızı kamuoyu ile 
paylaşıyor, tüm yurttaşlarımızın “ama”sız desteğini bekliyoruz.

 Saygılarımızla…

İzmir Barosu - İzmir Tabip Odası - TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu - Batı Urla Köyleri 
Çevre Koruma ve Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği - EGEÇEP - Salihli Çevre Derneği

Zeytin Hayattır, Zeytinime Dokunma!

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Maden Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle 
zeytinliklerin elektrik üretimi için maden sahası olarak kullanılmasına olanak tanıması, İz-
mir’de 100’e yakın sivil toplum kuruluşu tarafından protesto edildi. 

 İzmir Barosu’nun da katıldığı ve Güzelbahçe İlçesi’nin Yelki Köyü’nde zeytinlik bir ara-
zide düzenlenen basın açıklamasında İzmir Barosu adına konuşan yönetim kurulu üyesi Av. 
Sinan Balcılar, “İktidarın bütün talan politikalarına karşı olduğumuz gibi Enerji Bakanlığı’nın, 
Zeytin Kanunu’nu delmeye yönelik yönetmeliğine karşı da çarşamba günü diğer sivil toplum 
kuruluşları ve meslek odalarıyla birlikte davamızı açtık. Netice alacağımıza inanıyoruz. Öl-
mez ağacımızı savunuyoruz.” dedi.
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 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Maden Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle 
zeytinliklerin elektrik üretimi için maden sahası olarak kullanılmasına olanak tanıması, İz-
mir’de 100’e yakın sivil toplum kuruluşu tarafından protesto edildi. 

 İzmir Barosu’nun da katıldığı ve Güzelbahçe İlçesi’nin Yelki Köyü’nde zeytinlik bir ara-
zide düzenlenen basın açıklamasında İzmir Barosu adına konuşan yönetim kurulu üyesi Av. 
Sinan Balcılar, “İktidarın bütün talan politikalarına karşı olduğumuz gibi Enerji Bakanlığı’nın, 
Zeytin Kanunu’nu delmeye yönelik yönetmeliğine karşı da çarşamba günü diğer sivil toplum 
kuruluşları ve meslek odalarıyla birlikte davamızı açtık. Netice alacağımıza inanıyoruz. Öl-
mez ağacımızı savunuyoruz.” dedi.

 Çeşme Çevre Platformu sözcüsün Ahmet Güler tarafından okunan ortak açıklama 
şöyle:

ZEYTİN HAYATTIR, ZEYTİNİME DOKUNMA! 

 Zeytinliklerin enerji madenciliğine açılmasını sağlamak için Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Maden Yönetmeliği değişikliğine karşı bugün, 12 Mart 
Cumartesi günü, EGEÇEP ve Çeşme Çevre Platformu çağrısı ile “zeytinler katledilmesin.” 
diyenler buraya toplandı. 

 Bölgemiz çiftçilerinin en önemli gelir kaynaklarından olan zeytinciliğe yeni bir darbe 
daha vurulmak isteniyor! Zeytinliklerimiz enerji ve maden şirketlerinin yağma ve talan proje-
lerine açılmak isteniyor!

 1939 yılında çıkartılan ve Zeytinliklerimizi koruyan 3573 Sayılı ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI 
VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN’u daha önce 8 kez değiştirmeye 
çalışan enerji ve maden lobileri, yasayı değiştirtemeyince çareyi bu kez Maden Yönetmeliğini 
değiştirtmekte buldu.

 01.03.2022 tarih ve 31765 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı tarafından hazırlanan “Maden Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” ile zeytinlikler iktidar tarafından enerji ve maden projelerine, kömüre feda edil-
mek isteniyor. 

 Bizler daha ne oluyor derken bu yönetmelikten tam 4 gün sonra 05.03.2022 tarihinde 
bu sefer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31769 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖ-
NETMELİKTE değişiklik yapılıp “Nitelikli Koruma Alanlarında Rüzgar, Güneş ve Hidroelektrik 
santrallerinin yapımına” da izin verildi. 

 İktidar, tam da ülkemizin yanı başında bir savaş sürerken ve dikkatlerimiz bu savaşa 
yönelmişken bu değişikleri gerçekleştirerek zeytinliklerimizi, tarım alanlarımızı, doğal var-
lıklarımızı talanın yolunu açtı.
 
 Eğer biz Anayasal bir Hukuk Devleti isek; yasalar Anayasa’ya, yönetmelikler ise ya-
salara aykırı düzenlenemez. O zaman bu yönetmelik değişikliği tam bir ‘HUKUKSUZLUK’tur. 
2017 tarihli Maden Yönetmeliği zaten gerekli istisnaları madencilik lehine vermişken, 1 Mart 
2022 tarihli yönetmelik değişikliği ile Ege’de ve de ülkemizin her yerindeki zeytinliklerimizin 
talanına normlar hiyerarşisine aykırı bir şekilde yeni bir yasal kılıf hazırlanmaktadır.

 Zeytin bütün kutsal metinlerde, dinlerde, edebi eserlerde kutsaldır! O “ölmez ağaç”-
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tır. Binlerce yıldır Anadolu insanının en kadim dostu, geçim kaynağı, can damarıdır.

 Zeytinliklerimizin ölüm fermanı olacak olan bu değişikliği asla kabul etmiyoruz.  Kut-
sal ve ölümsüz zeytin ağacını kömüre, taş ocaklarına, madenlere kurban ettirmeyeceğiz.

 Kanunları değiştirmeyi başaramayan şirketler, bu kez de yönetmeliklerle amaçlarına 
ulaşmaya çalışıyor. Gerekçeleri ise enerji madenciliği için kamu yararı imiş. Gerçekte kimin 
yararı?  Enerji ve maden şirketleri zeytinliklerimizde daha rahat at koşturacak. Zeytin mi üs-
tün kamu yararıdır kömür mü? Şu ana kadar açtığımız birçok davada Bakanlıklar tarafından 
verilen kamu yararı kararı, yargı tarafından “Üstün kamu yararı doğayı ve tarım alanlarını 
korumaktır.” gerekçesiyle bozulmuştur.
 Kazdağları örneğinde de görüldüğü gibi, değişiklikte yer alan “madencilik faaliyeti yü-
rütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt 
etmesi şartıyla” ifadesinin koruyucu hiçbir etkisi yoktur.

 Taahhütlere uyulması konusunda günümüze kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik-
liği Bakanlığı’nın da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 
da somut hiçbir yaptırımı olmamıştır. Bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda göstermelik 
yapılan birkaç rehabilitasyon çalışması doğal alanlarımızın yok edilmesinden sonraki yapay 
alanlar olarak gösterilmektedir.

 1 ağaca karşı 5 ağaç dikeceğiz diyorlar. Madem bu yeni ağaçları dikebilecek tarım ara-
zimiz var diye zeytin ağaç varlığını arttırmıyoruz.

 Zeytinlik bir taşınmaz tarım arazisi vasfıdır. Üzerindeki Zeytin ağaçlarının taşınarak 
vasfının değiştirilmesi normal karşılanabilecek bir durum değildir. Bu bilimsel olarak da ka-
bul edilemez bir zorlamadır. Bunun bir zamanlar inşaat için fay hattını taşıyan zihniyetten 
hiçbir farkı yoktur.
 
 Enerji ve madencilik madencilik projelerinin iklim değişikliğine olan etkisini hepimiz 
biliyoruz. Daha yeni Paris Antlaşması’nı imzalayarak kömürlü enerji santrallerinin terkedil-
mesi konusunda taahhüt vermediniz mi?

 Zeytin ağaçlarımızın yok edilmesi, orman varlığımızın tahrip edilmesi, havamızın kir-
letilmesi, sağlıklı gıdaya erişim hakkımızın ihlal edilmesi ve iklim krizine karşı kırılganlığımı-
zın arttırılması, kabul edilemez.

 Biz dost örgütler, meslek odaları, STK’lar, çevre gönüllüleri kısaca bu toprakların sev-
dalıları zeytinimize, tarım alanlarımıza, doğamıza yani yaşama sahip çıkıyoruz. Yaşadığımız 
bu doğayı ve toprakları korumak için mücadelemiz omuz omuza artarak devam edecektir. 
Bu saldırılar bitene kadar her karış toprağında bu hainlikleri yapanların karşısında olacak, 
hukuk tanımazlara karşı her zaman hukukun üstünlüğünü savunarak geleceğimize sahip çı-
kacağız. 

 Unutulmamalıdır ki, barışın simgesini yok etmeye çalışanlar kendi savaşları içinde 
yok olacaktır.



571

Her Zaman Tüketicilerin Yanındayız

 Tüketici Hakları Günü dolayısıyla İzmir Barosu ve TükoDer Alsancak’ta bir basın açık-
laması düzenlediler. İzmir Barosu adına Tüketici Hakları Komisyonu sorumlu yönetim kurulu 
üyesi Av. Elçin Kılınçer Ot’un okuduğu basın açıklaması metnini aşağıda bulabilirsiniz. 

 Sevgili Tüketiciler, Değerli Basın Mensupları,
 

 08 Mart 2022 tarihinde Baroların görüşü alınmaksızın meclise sunulan, Tüketici Kanu-
nu’nda yapılması istenen değişiklikler şöyledir: 

 •Hâlihazırda kredi çekilmesinde yapılması zorunlu olmayan sigorta, artık yasa ile 
meşruluk kazanacak ve sigorta yapılıp yapılmamasına göre kredi maliyetlerinde değişiklik 
görülecektir.

 Oysaki kredi ve sigorta birbirine bağlı işlemler değildir. Tek bağlılık kredi kuruluşları-
nın aynı zamanda sigortacılık faaliyeti yürütmesidir.
 
 • Ön ödemeli konutlarda azami teslim süresi 36 aydan 48 aya çıkarılmış olacaktır. 

 • ‘’Yenilenmiş ürün’’ adı altında hayatımıza yeni bir tanım girecek; Donanım, yazılım 
veya fiziki özelliklerinde iyileştirme yapılarak tekrar satışa sunulan kullanılmış mallar deni-
len bu ürünler yeni sorunları beraberinde getirecektir. 

 Özetle tüketicinin hakları daha da tırpanlanacaktır. 

 Başka yasa değişikliği çalışmalarında olduğu gibi Tüketici Yasasına ilişkin değişiklik 
çalışmalarının da hiçbir sürecine dâhil edilmeyen ve fakat yasa yapma sürecinde asli unsur 
olan Baroların görüşleri yok sayılamaz. Yasa yapımı ve değişikliklerinde en önemli paydaş 
olan Barolar dikkate alınmalıdır. Bizlerin tüketici adına söyleyeceği çok şey bulunmakla ira-
demizin yok sayılmasını kabul etmeyeceğimizi ve her zaman tüketicinin yanında olduğumuzu 
bir kez daha hatırlatıyoruz!
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Avukatlık Bekleme Mesleği Değildir
 
 İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA,

ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA,
İZMİR 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. SULH CEZA HAKİMLİKLERİNE 

 
 
 “Görevin yerine getirilmesi sırasında diğer meslektaşlarla uyum, işbirliği ve karşılıklı say-
gı içinde çalışarak verimli bir iş ortamı oluştururlar.” Yargı Etiği Bildirgesi m. 7.5 

  “Çalışma saatlerini verimli kullanır, kamu hizmetini aksatmamak için azami özen göste-
rirler. Zamanın herkes için değerli olduğunu bilir ve bu konuda duyarlı davranırlar.” Yargı Etiği 
Bildirgesi m. 8.8 

  Yukarıdaki metinler, Hakim ve Savcılar İçin Yargı Etiği Bildirgesi’nde yer verilen iki ilke-
den alıntılanmıştır. 

  Anılı ilkelere rağmen meslektaşlarımızdan; Savcılık ve Sulh Ceza Hakimliklerine yapılan 
CMK görevlendirmelerinde, kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerle saatlerce bekletilmekte 
oldukları yönünde çok sayıda yakınma, başkanlığımıza ulaşmaktadır.  

  Avukatlar görev yerlerine en hızlı şekilde ulaşmalarına rağmen; işlemlere başlanılmadığı, 
bu tavrın alışkanlık haline getirildiği ve adeta bir dayatmaya dönüştürüldüğü, bu konudaki şika-
yetlerin de yargının diğer unsurları tarafından kayıtsızlıkla karşılandığı gözlemlenmektedir.  

  Avukatlık,  bekleme mesleği değildir. Avukatın emeğinin ve zamanının değersizleştirilme-
sini ve uzun bekletme sürelerini kabul etmemiz mümkün değildir.   

  Kişilerin adil yargılanma hakları ile diğer temel hak ve özgürlüklerinin korunması hususu, 
CMK sisteminden görevlendirilen; vatandaşın adil yargılanma hakkı başta olmak üzere, temel 
hak ve özgürlüklerinin garantörü olarak görev yapan avukatların emeğine saygı duyulması, avu-
katlara uygun çalışma zamanı ve ortamı sağlanması ile doğru orantılıdır. 

 Bu nedenle, herkes tarafından meslektaşlarımızın emeğine ve zamanına azami oranda 
saygı gösterilmesini beklemek, haklı bir istemdir.  

  Yargının kurucu unsurlarının birbirlerine duymaları gereken saygı; sözle değil, uygulama 
ile şekillenecektir. Ağır ekonomik zorluklar altında çalışan avukatların değerli zamanlarının ida-
resi, adliyelerde savcıların ve hakimlerin inisiyatifine ve keyfi davranışlarına bırakılamaz. 

  Bu kapsamda, SAVCILIK ve /veya SULH CEZA HAKİMLİĞİ için CMK sisteminden yapılan 
görevlendirmelerde en kısa zamanda ifade veya sorguya başlanması ve uzun bekleme sürelerinin 
önüne geçilmesi gerekmektedir.  

  Bu nedenle Başkanlığımızca, avukatın görevlendirme saatinden itibaren 120 dakika içinde 
ifade ve sorguya başlanmaması halinde; 

  1-) Avukatın savcılık veya sulh ceza hakimliği için yapılan görevi iade etmesinin haklı ne-
denle iade kabul edileceği,

  2-) İşlemlerin sürdürülmesi için yeni görevlendirme yapılması gerekeceği hususlarında 
karar alınmış olup

  3-) Sorunun çözümü için; 

 • Sorgu için gerektiğinde birden çok sulh ceza hakimi görevlendirilmesi,

  • Görevlendirme taleplerinin sorgu veya ifade öncesinde, savcılık ya da sulh ceza hakimli-
ği katiplerince ve ifade/sorgudan makul süre önce yapılması,

  • Avukatların uzun süre bekletilmesinin önüne geçecek diğer tedbirlerin alınması,



573

  • Aksi takdirde; doğacak zararlardan, avukatın görev yerine zamanında gelmesine rağ-
men makul sürede işlemlere başlamayan kamu görevlilerin sorumlu olacağı hususların, bilgile-
rinize sunarız.

Türkiye’nin Yargılama Yetkisinin Devredilmesi 
Egemenlik Hakkı İhlalidir

 Türkiye’de işlenen bir suç ile ilgili yargılama yetkisinin hangi saikle olursa olsun başka bir 
ülkeye devredilmesi egemenlik hakkının ihlalidir. 

 TCK’nin 8. maddesinin açık hükmüne rağmen kamuoyunda Cemal Kaşıkçı cinayeti olarak 
bilinen davanın, dosyasının Suudi Arabistan’a gönderilmesi ve Türkiye’de yargılamanın sonlandı-
rılması; yargının işleyemez hale geldiğinin yeni bir göstergesidir. 

 İktidar, iç siyasette yargıyı toplumsal muhalefete karşı bir sopa olarak kullanırken dış 
siyasette de pazarlık unsuru haline getirmiştir. 

 Yargının içine düşürüldüğü bu karanlık dönemden bir an önce kurtulması, ülkemizin ve 
halkımızın geleceği için elzemdir. Bu kurtuluş da yine yargı mensuplarının cesaretleri ile müm-
kündür. 

 AİHM kararlarının uygulanmadığı, mahkeme kararlarının siyasi iktidar tarafından yazıldı-
ğı bu totaliter rejime karşı, hukuk devleti ve demokraside ısrar etmekten başka çaremizin olma-
dığını görmüş bulunmaktayız. 

 Yargının kurucu unsurlarından olan bizler, hukuk devletinin yeniden inşası noktasında 
üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiriyoruz.

Zihniyetinizdeki Engeli Kaldırın!
 5 Nisan 2022 tarihinde İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görme engelli meslektaşımız Av. 
Mümin ÖZEKEN, Cumhuriyet Başsavcısı tarafından, tanımadığı kişilerden oluşan hazirun ile müş-
teki ifade tutanağı imzalanmaya zorlanmıştır.

 Yaşanan bu onur kırıcı ve hiçbir hukuki mesnedi bulunmayan eylemin kabulü mümkün de-
ğildir. Okuma yazma bilen görme engelli kişilerin hukuki işlem yaparken tanık olmaksızın işlem 
yapabildikleri gerek TBK madde 15/3 gerekse Noterlik Kanunu madde  73 hükümlerince sabittir. 
Kanunda yer almayan şekilde meslektaşımıza tanık huzurunda işlem yapılmasının dayatılmasının 
izahı bulunmamaktadır.

 Hiçbir engelli vatandaşın adalete erişim hakkı bu denli hukuksuzca engellenemeyeceği 
gibi mesleğini ifa etmekte olan meslektaşımıza yönelik olan bu tutum da asla kabul edilemez.

 Meslektaşımıza yönelik yapılan bu haksız ve hukuksuz tutumun karşısında olduğumuzu 
belirtir, sürecin takipçisi olduğumuzu bildiririz.

Meslektaşımız Av. Serkan Karakaş’a Yönelik Kasti Saldırıyı Yapan Kişi 
Görevden Alınmalıdır

 10.04.2022 tarihinde Şırnak Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı meslektaşımız Av. 
Serkan Karakaş’ a, arıza yapan aracını güvenli yere çekip kontrol etmeye indiği sırada, Şırnak 
Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir komiserin, aracıyla geri geri gelerek kasıtlı şekilde çarptığını 
ve meslektaşımızın ağır şekilde yaralandığını öğrenmiş bulunmaktayız. 

 Meslektaşımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. 

  Meslektaşımıza karşı gerçekleştirilen bu saldırı karşısında soruşturmanın titizlikle yürü-
tülmesi için soruşturma makamlarını, saldırıyı gerçekleştirilen kişinin derhal görevden alınması 
için  ise idari makamları göreve çağırıyoruz.

Basın Açıklamaları
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İşkenceyi (S)aklamayın!

 Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Ferhan Yılmaz isimli kişinin işkence ile 
öldürüldüğü iddiaları 13.04.2022 tarihinde sosyal medyaya yansımış ve birçok milletvekili tarafın-
dan dile getirilmiştir. 

 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yapmış olduğu açıklamada Ferhan Yılmaz’ın rahat-
sızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve hastanede kalp durması nedeniyle hayatını kaybettiği belir-
tilmiş; Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da ölü muayenesinde, müteveffanın bedeni üzerinde tıbbi 
müdahale esnasında oluşabilecek semptomlar dışında bir ize rastlanmadığını açıklamıştır. 

 Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Ferhan Yılmaz’ın hastanede yattığı sırada çekilen 
fotoğraf ve videolarında kendisinin yüzünde darp cebir olduğu düşünülen izler, morluklar ve şiş-
likler olduğu görülmektedir. 

 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamaları, 
bu görüntülerle çelişmektedir. 

  İşkence; sadece muhatabına değil, insan onuruna yönelik bir saldırıdır. İşkenceye ilişkin 
en ufak bir iddianın; ivedi olarak, bağımsız, tarafsız ve kamuoyunun denetimine açık bir şekilde 
soruşturulması gerekmektedir. 

 Ülkemizde son dönemde işkence vakalarına ilişkin iddiaların arttığı gözlenmektedir. İk-
tidar; İnsan haklarına saygılı demokratik bir hukuk devleti olma ilkesinden giderek daha fazla 
uzaklaşmakta, İçişleri Bakanı söylemleriyle işkenceyi meşrulaştırılmakta, yargı tarafından iş-
kence aklanmaktadır. Devlet, imkanlarını işkenceyi olağanlaştırmak için değil, işkencenin orta-
dan kaldırılması ve faillerinin cezalandırılması için kullanmalıdır. 

 İzmir Barosu olarak, Cumhuriyetimizin Anayasa madde 2’de sayılan niteliklerini savun-
makta ısrar edeceğiz. Tüm kamuoyunu mağduru kim olursa olsun işkenceye karşı durmaya, yet-
kili makamları işkence iddialarını etkin şekilde soruşturmaya ve faillerini cezalandırmaya çağırı-
yoruz.

Unutmayın. Sizden Öncekiler Gibi, Sizin de Avukata İhtiyacınız Ola-
cak.

 Yol kenarında aracını tamir eden avukatın araçla ezilmesi, ters kelepçeye itiraz eden 
avukata kafa darbesi… Neredeyse her gün, adil yargılanmanın teminatı avukatlara karşı, faili 
kolluk görevlileri olan saldırı olayları yaşanmaktadır. Bugünkü saldırı haberi de Batman’dan 
geldi. 

 Devlet; avukatlara yönelik şiddeti engellemek bir yana, şiddeti uygulayan ajanlarını ko-
ruyarak şiddete karşı cezasızlık kalkanı oluşturmakta, potansiyel şiddet faillerini cesaretlen-
dirmektedir.

 Bugün, avukatları işlerini yapmaması için tehdit eden, avukatlara saldıranlar yarın bir 
avukata ihtiyaç duyacaklarını unutmamalıdır.

 Meslektaşımıza saldıran kolluk memurunun derhal görevden uzaklaştırılarak hakkın-
da gerekli adli ve idari soruşturmanın ivedilikle ve etkin şekilde yürütülmesini talep ediyor, 
meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’nin Yanındayız

 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’nin sosyal medya hesaplarından yap-
tığı açıklama uyarınca, hukuksuz ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarla “kanuna ve ahlaka aykırı 
faaliyet yürütmek” suçlaması ile dernek aleyhine fesih davası açıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. 
 
 Davanın açılmasına dayanak olarak “kadın haklarını savunmak kisvesi altında aile mef-
humunu yok sayarak aile yapısını parçalamak” iddialarıyla yapılan bir dizi şikayet dilekçesi ile 
dernek yöneticileri hakkında kovuşturmaya dahi dönmemiş soruşturmaların bulunduğu bir dizi 
kolluk kayıtları gösterilmiştir. 
 
 Siyasi iktidar; yargı eli ile yurttaşın ifade özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne 
açıkça müdahale etmektedir. 
 
 Yıllardır alanda faaliyet gösteren Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği, 
Türkiye’nin her yerinde kadına ve Lgbti+‘lara yönelik şiddet, kadın cinayeti ve cinsel saldırı dos-
yalarını takip etmekte; kadınları, Lgbti+’ları  ve aileleri yalnız bırakmamak için çalışmaktadır. 
 
 Hiçbir hukuki dayanağı olmayan  ‘’kadın haklarını savunmak kisvesi altında aile mefhumu-
nu yok sayarak aile yapısını parçalamak’’ iddiası, yargının ve siyasi iktidarın kadına bakış açısını 
bir kez daha ortaya koymaktadır. Bugüne kadar  siyasi iktidar ‘’kutsal aile’’ olarak tanımladığı 
kavram içeriğini “Kadınlar çalıştığı için erkekler iş bulamıyor.”, “Kadınların eline iş makinesi ya-
kışmıyor.”, “Bir kadın olarak sus.”, “Kadın mıdır kız mıdır bilemem.” söylemleriyle doldurmuştur. 
Kadınlar bu ‘’kutsal aile’’ kavramı içinde   öldürülmeye mahkum edilemez ve bu sebeple hiçbir 
dernek kapatılamaz.
 
 İzmir Barosu olarak kadınları şiddet karşısında yalnız bırakmayan, özgür ve eşit bir dünya 
için mücadele eden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’nin yanındayız. Bu hu-
kuksuz davanın takipçisi olacağız.

Tarihin Hükmü Yürürlüktedir

 Kirli siyasi emelleriniz uğruna yargıyı araç haline getirdiğiniz ve bu yolla tüm muhalifleri, 
“kral çıplak”  diyen herkesi susturmayı hedeflediğiniz yalnızca malumun ilamı. 
 
 Ne yaparsanız yapın, bağımlı mahkemelerinizin değil tarihin hükmü yürürlüktedir. Ve bu 
hüküm, halkın ve yurdun özgürlüğüdür. 
 
 Cezaevindeki tüm siyasi tutuklular derhal serbest bırakılmalı, siyasetçiler hapishanelerle 
tehdit edilmemelidir.
 
 Sır döküldü, yaratmak istediğiniz koyu karanlıkta faşizmin yüzü daha net seçilir oldu. 
 
 Tehditlerinize, aba altından sopa göstermelerinize aldırmıyoruz. 

 Bir kez daha sesleniyoruz: KRAL ÇIPLAK!

Basın Açıklamaları
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Geri Gönderme Merkezi’ndeki İşkence İddiaları Derhal Soruşturul-
malıdır!

 GERİ GÖNDERME MERKEZİ’NDEKİ İŞKENCE İDDİALARI DERHAL SORUŞTURULMALIDIR!
ZORLA İMZALATILAN GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ EVRAKI HUKUK DIŞIDIR!

İNSAN HAKLARINA AYKIRI UYGULAMALARA SON VERİLMELİDİR! 

 17.04.2022 tarihinde İzmir Geri Gönderme Merkezi’nde, sayıları net olmamakla birlikte 
100 kadar Afganistanlı göçmen ve mültecinin işkence ve kötü muameleye maruz bırakılarak “gö-
nüllü geri dönüş belgeleri” imzalamaya zorlandıkları ve zorla parmak basmalarının temin edildiği 
ihbar edilmiştir. 

 Bunun üzerine 18.04.2022 tarihinde Yönetim Kurulu üyemiz Av. Ayşe Kaymak, Geri Gön-
derme Merkezi’ndeki bazı yabancılar ile görüşmüştür. 

 Görüşme yapılan kişilerce, 14.04.2022 tarihinde Afganistan Konsolosluk görevlileri ta-
rafından Geri Gönderme Merkezi’nin ziyaret edildiği ve bu ziyaretle birlikte pasaportu olmayan 
yabancıları Afganistan’a sınır dışı etmek için düzenlenmesi gereken belgeleri imzalamalarının 
istendiği bildirilmiştir.

 Göçmen ve mültecilerin bir kısmı bu belgeleri imzalamak istemedikleri halde zorla par-
mak basmalarının sağlandığını, telefon haklarının verilmediğini ve tecrit edildiklerini anlatmışlar 
ve tüm bu işlemler esnasında, normalde yalnızca Geri Gönderme Merkezi’ni dışarıdan gelecek 
tehlikelere karşı korumakla görevli jandarma memurlarının da içeride bulunduklarını belirtmiş-
lerdir.

 Etnik kökenleri nedeniyle zaten yıllardır kötü muameleye uğrayan Hazara kökenli aile-
ler; Afganistan’ın Taliban kontrolüne geçmesinden sonra zorla askere alınmaya çalışılan genç 
erkekler; zorla evlendirilmeye çalışılan ve eğitim hakları ellerinden alınan kız çocukları ve ka-
dınlar; çeşitli sivil toplum örgütlerinde, insani yardım kuruluşlarında çalıştıkları için hain ilan 
edilen doktorlar, tercümanlar; devletin farklı kademelerinde görev yapan yetkililer, ülkelerinden 
kaçmak zorunda kalmışlardır. 

 Bu kişilerin Taliban kontrolündeki konsolosluk görevlileriyle yüzleştirilmeleri dahi insan 
haklarına aykırıdır. Aydınlatılmış onamları alınmadan, kişilerin her biri için geri gönderilebilecek 
kişilerden olup olmadıkları yönünde araştırmalar yapılmadan yürütülen sınır dışı işlemleri, ka-
nunlarımıza ve taraf olduğumuz sözleşmelere aykırıdır. 

 Gönüllü geri dönüş evrakının imzalatılması sırasında bağımsız bir STK görevlisinin de ha-
zır bulunması ve ayrıca kişilerin gerçek iradelerinin kurum yetkilileri, tercümanları olmadan tek 
tek teyit edilmesi gerektiği emredici bir düzenleme iken, bu konuda görev alan kişi ve kurumların 
düzenlemenin var oluş amacına aykırı hareket etmeleri durumunda suç işlemiş olacakları da tar-
tışmasızdır. 

 İzmir Geri Gönderme Merkezi yetkililerince yürütülen bu işlemlere derhal son verilme-
sini talep ediyor, son dönemde gönüllü geri dönüş belgesi imzaladıkları belirtilen Afgan uyruklu 
yabancıların baromuza bildirilmesi halinde gerçek iradelerinin tespiti açısından avukat görevlen-
dirmesi yapmaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz. 

 Bu hukuksuz uygulama nedeniyle geri gönderilecek insanların göreceği en ufacık zararın, 
akacak her damla kanın sorumlusunun, görevini yapmayanlar olduğunu bir kez daha hatırlatıyo-
ruz.

 Ayrıca bu vahim iddiaların gerçek olması halinde işkence ve kötü muamele faillerinin, gö-
revini ihmal eden veya kötüye kullanan kamu görevlilerinin tespit edilerek cezalandırılmalarını 
temini amacıyla Cumhuriyet savcılarını derhal göreve davet ediyoruz.

 İzmir Barosu olarak iddiaların gerçekliğini araştırmaya ve süreci takip etmeye devam 
edeceğiz.



577

Basın Açıklamaları



İzmir Barosu Çalışma Raporu / 2021 - 2022

578

TÜBAKKOM Basın Açıklaması

 Dün Şırnak’ın Silopi ilçesi çöp toplama alanında Sakine Kültür’ün cesedine ulaşıldığı, 
maktulün işkence edilerek vahşice öldürüldüğü ve Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 
soruşturmada İbrahim Barkın isimli şahsın tutuklandığı yine Elazığ’da 6 aydır kayıp olan Remziye 
Apaydın’ın cesedinin toprağın 1,5 metre altında bulunduğu bilgisi basına yansımıştır.  
 
 Ülkemizde kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri her gün katlanarak artmakta olan 
bir toplumsal yara halini almış, 2022 yılının başından bugüne kadar ,137 günde, toplam 139 kadın 
katledilmiştir.  Bu istatistiksel durum dahi kadına karşı şiddetin toplumsal anlamda maalesef ka-
nıksandığını göstermektedir.  Kadınlar; sayıdan, siyah beyaz birer fotoğraftan, öldürüldükçe ismi 
gündem olan hashtaglerden ibaret değildir. Bu toplumun eşit bireyleri olan kadınların şiddetten 
korunması devletin ana görevlerinden olmasına rağmen siyasi iktidar tarafından İstanbul Sözleş-
mesinin getirdiği koruma mekanizmalarından bir gecede vazgeçilmiş olması kadınların şiddetin 
süjesi haline gelmesinin ana sebeplerinden birisidir. Bilinmelidir ki  “Her kadın cinayeti kadınla-
rın yaşam hakkına ve kötü muameleye uğramama hakkına yapılmış bir saldırıdır!”
 
  Devletin, yaşam hakkının korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında 
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Anayasa ile, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile, 
Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi- CEDAW ile ve İstanbul Sözleşmesi ile 
bağlı olduğu yükümlülükler vardır.  
 
 6284 Sayılı Yasa, devlete “şiddet mağdurlarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbirler 
alınması, mağdurun desteklenmesi ve şiddetle mücadelede etkin mekanizmalar oluşturulması” 
görevi yüklemektedir.  
 
 CEDAW, Türkiye’ye “kadınlar ile erkeklerin tüm ekonomik, sosyal, kültürel, medeni, siyasi 
haklardan eşit yararlanmalarını temin etme” sorumluluğu yüklemektedir. 
  
 Kadınların şiddete karşı koruma kalkanı olan İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin bir 
kişi kararı ile çekilmesi hukuka aykırıdır, bu konuda Danıştay’da barolarımız tarafından açılan 
davalar derdesttir. İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir ve uygulanmaya devam edilmelidir. Türki-
ye, İstanbul Sözleşmesinde yer alan “kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı 
şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak, eşitliği yaygınlaştırmak 
”la yükümlüdür. Sözleşme hükümlerini uygulamayan kamu görevlilerinin kanuna aykırı hareket 
etmekle sorumluluğu bulunduğunu bir kez daha hatırlatırız. 
 
 Sakine Kültür ve Remziye Apaydın’ın katledilmesinin derin üzüntüsünü yaşarken cinayet-
leri kınadığımızı, etkin soruşturma yürütülmesi için hukuki sürecin tüm barolarımız Kadın Hakla-
rı Komisyonları/Merkezleri/Kurullarınca takipçisi olacağımızı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağ-
lanması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi mücadelemizi ülkemizdeki her bir kadının yasalarla 
güvence altına alınan haklarından eşit yararlanma olanağını buluncaya kadar sürdüreceğimizi 
kamuoyuna bir kez daha duyururuz.

Barolardan Ortak Açıklama
Sanattan Korkmayın! Sanat Özgürleştirir

 Ülkemizde ifade özgürlüğü üzerinde şiddetlenen basıncı kaygıyla gözlemlemekteyiz. De-
mokratik sistemlerde yaşam şansı olmayan bu yaklaşımın yeni hedefi sanatsal ifade özgürlüğü 
olmuştur.

 Son aylarda ülkenin çeşitli kentlerinde konser, tiyatro, festival gibi etkinliklerin yasaklan-
masına ilişkin hukuka aykırı kararlar alınmakta, hazırlıkları tamamlanmış etkinlikler iptal edil-
mektedir.

 Yasaklara/iptallere konu etkinlik ve sanatçılar dikkate alındığında; ana dile, kültüre, ya-
şam tarzına ve cinsiyetlere yönelik ayrımcı, keyfi ve siyasi saiklerle bu kararların alındığı görül-
mektedir.

 Halkı kin ve düşmanlığa sevk eden açıklamalar, belediye veya valilikler tarafından kabul 
görerek sanata müdahale ile sonuçlanmaktadır.

 Uygarlaşmanın önemli kaynak merkezlerinden biri sanatsal üretimdir. Özgürlük kavramı 
ile sanat arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır.

 Sistematik bir hal alan bu çağ dışı kısıtlama ve yasakları kabul etmiyoruz. Bu ülkede sa-
natçıların sanatını özgürce icra etmelerine engel olunmasını şiddetle kınıyoruz.

 Sanatı ve sanatçıyı susturmak demek, toplumu nefessiz bırakmak demektir.

İmzacı barolar için linki ziyaret ediniz: 
https://bit.ly/3UBuklh

Basın Açıklamaları
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Avukatlık Asgari Ücret ve CMK Ücret Tarifelerinin Güncellenmesine 
İlişkin ; Barolardan Ortak Açıklama

 Ülkemizde son dönemdeki olumsuz ekonomik gelişmeler, paranın alım gücündeki azal-
ma ve değişen piyasa koşulları nazara alındığında meslektaşlarımızın ekonomik durumlarının 
muhafaza edilmesi için 20 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret 
Tarifesi ile 25 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanunu Gere-
ğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2022 Yılı Tarifesi’nde hiç 
vakit kaybetmeksizin en az %45’lik yeni bir artış yapılması bir zorunluluktur.  Nitekim, TCMB 
verileri ve TCMB internet sitesinde bulunan “Enflasyon Hesaplayıcısı” aracı kullanıldığında, 2021 
yılı Kasım Ayındaki 100 TL’nin 2022 yılı Nisan ayı güncel karşılığı 149,59 TL olduğu görülmektedir. 
Bu durumda her iki tarifedeki ücretlerin de meslektaşlarımızın emeklerini karşılamadığı ve mağ-
duriyetlerine sebep olduğu açıktır. 

 Ayrıca, Asgari Ücret Tarifesi’nin üçüncü kısmında düzenlenen, “Konusu Para Olan Veya 
Para İle Ölçülebilen Yardımlarda Ödenecek Ücret” tablosu da mutlaka güncellenmelidir. Nitekim 
hepimizin malumu olduğu üzere konusu para ile ölçülebilen davalarda, harca esas değer dava ta-
rihine göre hesaplanmakta, fakat kararın kesinleşmesi ortalama 4-5 yılı bulabilmektedir. Mevcut 
ekonomik işleyiş ve enflasyon oranları dikkate alındığında avukatların zararının faizle karşılana-
mayacağı tartışmasızdır. Bu sebeple, Tablo’da da düzenleme yapılarak matrahların ve yüzdelerin 
de artırılması gerekmektedir. 

 Bu kapsamda, T.C. Adalet Bakanlığı’nı konu ile ilgili ivedilikle bir çalışma başlatarak ge-
rekli artışları uygulamaya davet ediyoruz.

İmzacı barolar için linki ziyaret ediniz: 
https://bit.ly/3lWZO50

Halktan Korkuyorsunuz. Korkun!
 Gezi olaylarının yıldönümünde, polis şiddeti bu kez görevlerini yapan basın mensuplarını 
doğrudan hedef aldı.

 Danıştay tarafından iptal edilen görüntü alma yasağına ilişkin genelge ve şimdi de meclise 
sevk edilen kanun teklifi, siyasi iktidarın asıl niyetinin yaşanan hukuksuzlukları halktan gizlemek 
olduğunu açıkça gösteriyor.

 Anlaşılan odur ki siyasi iktidar, genel seçimlere beş kala yeni bir sansür girişiminin peşin-
dedir.

 Söz konusu kanun teklifi ile ihdas edilmek istenen yeni suçun; halkın siyasi iktidar aley-
hine söz söyleme, eleştirme ve haber alma alanı olan sosyal medyayı da kontrol altına almayı 
hedeflediği açıktır.

 Kamuoyunda Dezenformasyon Yasası olarak bilinen düzenleme ile getirilmek istenen suç; 
açıklık ve belirlilik ilkelerine aykırı, subjektif ve yanlı uygulamalara izin verecek bir anlatım içer-
mektedir. Bu haliyle yasalaşması durumunda her türlü düşünce açıklamasının bu madde kap-
samında suç olarak değerlendirilmesi ve halkın haber alma özgürlüğü ile ifade özgürlüğünün 
sonunu getirmesi kaçınılmazdır.

 Yani siyasi iktidar, yaptığı eylem ve işlemlerin bilinmesini önlemek için basına şiddet uy-
gulanmasına göz yumuyor, ifade özgürlüğünü ve bilgiye erişimi kısıtlamak istiyor.

 Oysa demokratik toplum, düşünce ve düşünceyi özgürce ifade edebilme, eleştirme özgür-
lükleri temeli üzerinde yükselir. İfade özgürlüğü, toplumdaki aydınlanmanın, ilerlemenin loko-
motifidir.

 İzmir Barosu; demokratik laik hukuk devletinin korunmasında, karanlıktan kurtulduğu-
muz günlerin inşasında, demokrasinin ve insan haklarının yanındadır.
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 Halk tarafından seçilen halkın vekillerini; temel hak ve özgürlükleri geriye götüren, kısıt-
layan/ortadan kaldıran yasaları yapmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.

 Siyasi iktidara sesleniyoruz: Halktan korkuyorsunuz. Korkun! Çünkü evrensel hukuk ilke-
lerine aykırı emir ve talimatları verenler ile bu emir ve talimatlara uyanlar, er geç yargı organları 
önünde hesap vereceklerdir.

Hakaretlerine Sessiz Kalmayacağız! Suç Duyurusunda Bulunuyoruz!

 “Camide içki içtiler, camiye ayakkabılarıyla girdiler, görüntüleri önümüzdeki cuma yayın-
layacağız” açıklamasının üzerinden tam 9 yıl ya da başka bir ölçüyle tam 468 hafta geçti. Er-
doğan’ın beyanlarından bu yana geçen süre zarfında söz konusu görüntüler yayınlanmadığı gibi 
kendisini açıkça yalanlayan ve “Ben camide içki içen görmedim, din adamıyım yalan söyleyemem” 
diyen müezzin, cami imamı ve müftü görevden alındı, iş yerlerinden sürüldü.

 Gezi davalarında beraat eden hak savunucuları ise kurgu mahkemelerde aynı suçlama-
larla defalarca yargılanarak onlarca yıl hapis cezasına mahkum edildiler. Baskı ve zulme karşı 
toplumsal tepkinin bir yansıması olan Gezi, iktidar medyasının ve kamu gücünün tüm olanakları 
kullanılarak halk nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışıldı.

 Bugün gelinen noktada Erdoğan, 468 haftadır ispatlayamadığı iddialarını tekrar ederek 
geriye dönük çarpıtılmış tarih yazımına yeni bir sayfa eklemiş bulunuyor. Bu vakanüvisçi gelenek, 
gücü elinde tutanın söylediği sözü tarih sanan arkaik bir anlayışın ifadesidir.

 Açıkça ifade etmek isteriz ki, Gezi’ye katılan yurttaşlara “sürtük” diyecek kadar seviyesiz-
leşen bir dil, en hafif tabiri ile her davranışıyla toplumumuza örnek olmaya çalışan Mustafa Kemal 
Atatürk’ün oturmuş olduğu Cumhurbaşkanlığı makamına yapılmış bir hakarettir. 

 Erdoğan’ın kadın bedeni üzerinden ifade ettiği ayrıştırıcı ve düşmanlaştırıcı dilin en başta 
- Gezi’ye katılmış ya da katılmamış olsun- milyonlarca kadın yurttaş tarafından asla kabul edil-
meyeceğini biliyoruz. 

 Halkın kürsüsü olan meclis çatısı altında alenen küfür edebilecek bir seviye, Türkiye Cum-
huriyeti’nin demokrasi geleneğinin tek adam yönetimi altında ne denli zedelenebileceğini tüm 
toplumumuza göstermiş durumdadır.

 Bizler, İzmir Barosu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri olarak bir kez daha “Hepimiz Gezi-
deydik” diyor; şikayetçi olmak isteyen tüm meslektaşlarımızı, cumhurbaşkanının hakaret içeren 
sözleri nedeniyle toplu halde suç duyurusunda bulunmak üzere 07.06.2022 tarihi saat 12.00’de 
İzmir Adliyesi C Blok önüne çağırıyoruz.

İzmir Barosu Başkanlığı

Basın Açıklamaları
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Tek Bir Dünyamız Var!

 Asla yok olmayacakmış gibi hoyratça davrandığınız; atmosferinden okyanusuna kirlettiği-
niz, kar hırsıyla çoraklaştırdığınız,  betonlaştırdığınız, ekosistemlerini tahrip ettiğiniz dünya, artık 
yitip gitme tehlikesi ile karşı karşıya!   

 Size düşen;  

 Kazanma hırsına yenilmeden, dünyamıza yatırım yapmak! 

 İnsanlığı ve ağaçları korumak için rantçıların karşısına dikilenlere ağırlaştırılmış müeb-
bet hapis cezası vermeden, geleceğimize yatırım yapmak! 

 Karşı karşıya olduğumuz bu zaman evresinde; ekolojik bir krize dönüşen çevre sorunları-
nı göz ardı etmeden, politikalar üreterek nesillerimize yatırım yapmak!  

 Bize düşen; 

 Toprağımıza, suyumuza, havamıza, kıyılarımıza, meralarımıza, ormanlarımıza, zeytinlik-
lerimize kısaca tek dünyamıza birlikte sahip çıkmak, yarınlar için mücadeleyi sürdürmek. . 

 Bilinsin ki İzmir Barosu, kar ve sömürü düzenine asla ortak olmayacak!  

 Tüm meslektaşlarımızı 6 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olan ortak etkinliğe bekliyoruz.
 

İzmir Barosu Başkanlığı

Bu Suçun Da Hesabını Verecek, 
Bağımsız Yargıdan Kaçamayacaksınız!

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mesajına göre “Ankara Adliyesi’nde görev yapan 
hakim, cumhuriyet savcısı ve personel ile çocukları için adliye merkez bina mescidinde 27 Ha-
ziran tarihinden itibaren Kur-an Elifbası, Sureler ve Dini Bilgiler kursu açılacak”mış. 

“Hükümet, vatandaşları içinde çeşitli dinlere mensup unsurlar bulunan ve her din mensubu 
hakkında adil ve tarafsız tutum ve davranışta bulunmaya ve mahkemelerinde vatandaşları ve 
yabancılar hakkında eşit adalet uygulamakla vazifelidir.” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün gös-
terdiği yolun tam aksine yani. 

Söz konusu mesajda “kursun kadın - erkek, kız çocuk - erkek çocuk ayrı ayrı” düzenleneceği 
açıkça belirtilmiş üstelik. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı umursamasa da mevcut Anayasamıza göre Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti hala demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mesajla duyurduğu söz konusu kurs, başta laiklik ilkesi 
olmak üzere devrim kanunlarının ve cinsiyet özelinde eğitim birliği kanununun açık ihlalidir.

AKP iktidarı boyunca halkı kutuplaştıran, devletin tarafsızlığına gölge düşüren, laiklik ilkesi-
ni her adımda çiğneyerek kamu yönetimini ve özellikle yargıyı cemaatlerin eline teslim eden 
anlayışın bugün yine AKP yargısı tarafından Anayasayı ihlal etmek suretiyle sürdürüldüğüne 
tanık oluyoruz . 

Cumhuriyetin temel niteliklerine ve devrim kanunlarına aykırı her türlü fiile sebep olanların, 
tarafsız bir yargının kurumsallaştığı ilk anda bağımsız mahkemeler önünde hesap verecekleri 
gerçeğini bugün kendilerine hatırlatıyoruz.

Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel özelliği olan laiklik ilkesini ödün vermeksizin savun-
maya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
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Türkiye Barolar Birliği Olarak Tüm Baro Başkanlarımız ve 
Delegelerimiz İle Birlikte Ortaya Koyduğumuz İradenin Arkasındayız

 Geçtiğimiz Nisan ayında Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Avukatlık Kanununda De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 11 Haziran 2022 Cumartesi günü Resmî Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor. 

 Türkiye Barolar Birliği olarak, 4 Nisan 2022 tarihinde Mecliste grubu bulunan tüm parti-
lere avukatların sosyo-ekonomik durumları ile avukat intiharlarının ve avukata dönük şiddetin 
araştırılması için Meclis araştırma komisyonu kurulması yönündeki teklifimiz iletilmiş, Avukatlar 
Günü’nde bu teklifimizi Meclis çatısı altında reddeden irade aynı gün mesleğin hiçbir sorununa 
çözüm içermediği gibi avukatlık stajını niteliksizleştiren ve iki numaralı barolara eşitlik unsuruna 
tamamen aykırı şekilde adli yardım bütçesinden daha fazla pay ayıran düzenlemeyi kamuoyu ile 
paylaşmıştır. 

 Birliğimiz tarafından Avukatlık Kanunu’nun 110/1. maddesi uyarınca kanun taslağını gö-
rüşmek üzere Baro Başkanları toplantıya davet edilmiş; tasarıya ilişkin baro başkanlarımızın 
görüşleri alınmış, taslakta düzenleme getirilmesi düşünülen konularda alternatif öneriler tar-
tışılmıştır. Bu kapsamda stajyer avukatların ekonomik sorunlarının çözümü ile staj eğitiminin 
niteliğinin artırılması ve adli yardım büroları aracılığıyla yurttaşların adalete erişiminin sağlan-
masında bütçe yetersizliği nedeniyle meslektaşlarımıza ücretlerinin zamanında ödenememesi 
konularında önerilerimiz olgunlaştırılmıştır. 

 Baro Başkanları toplantısında yapılan değerlendirmeler görüş haline getirilerek, bizzat 
TBB Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ile katılan bazı baro başkanlarımızdan oluşturulan komisyon 
tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda net bir şekilde dile getirilmiş, ge-
tirilmesi düşünülen düzenlemenin staj eğitimine hiçbir katkı sunmayacağı gibi niteliğini de azal-
tacağı, ayrıca stajyer meslektaşlarımızın ekonomik sorunlarına çözüm olmayacağı, yurttaşların 
adli yardım bürosu tercihinde ayrıştırılmasının yargı bağımsızlığına gölge düşüreceği yönündeki 
kaygılarımız ifade edilmiş, stajda devlet destekli ücret ödemesi ile adli yardım bütçelerinin artı-
rılması önerilerimiz iletilmiştir. 

 Açık, net, gerçekçi ve somut bir şekilde ortaya konan sakıncalara rağmen, teklif Adalet 
Komisyonunda revize edilmeksizin kabul edilmiş; teklifin Genel Kurula indirilmesine kadar geçen 
süreçte de çeşitli düzeylerde çok sayıda temas ve müzakerelerle yasanın getireceği büyük so-
runlar açıklanmış, çözüm yöntemleri sunulmuştur. Her türlü yapıcı girişimimize rağmen bu mü-
zakerelerden de bir sonuç alınamamış, 2 Haziran 2022 Perşembe günü Genel Kurul gündemine 
getirilen teklif, 8 Haziran 2022 Çarşamba günü itibariyle yasalaşmış, 11 Haziran 2022 Cumartesi 
günü yürürlüğe girmiştir. 

 Avukatlık mesleğinin sorunlarını başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere muhataplarıy-
la müzakere ederek değil, çoklu baro uygulamasında da görüldüğü üzere kendi politik ajandaları 
ekseninde gündemleştiren anlayışın mesleğimizin asıl sorunlarını çözme iradesine sahip olma-
dığının farkındayız. Nitekim, henüz bir hafta önce Türkiye Barolar Birliği Yönetiminin, Baro Baş-
kanlarının ve Genel Kurul Delegelerinin ortak imzasıyla yayınlanan deklarasyonda dile getirilen 
sorunlarımızın çözümüne dair en küçük bir katkı sunmayan, hâkim ve savcılık stajını üç yıl süren 
bir yardımcılık kurumu şeklinde düzenleme çalışması yapılırken avukatlık stajını içeriksizleştiren 
ve staj sürecini avukatlık mesleği dışında geçirmeye mahkûm kılan, çoklu baro düzenlemesiy-
le karşılayamadıkları beklentilerini adli yardım ödenekleriyle can suyu vermek suretiyle tatmin 
etme amacı taşıyan bu düzenleme, sorun çözme değil yalnızca yasa koyma kudretine sahip ikti-
darın mesleğimize yaklaşımını açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

 Türkiye Barolar Birliği olarak tüm baro başkanlarımız ve delegelerimiz ile birlikte 4-5 
Haziran 2022 tarihli birinci değerlendirme toplantısı sonuç bildirgemizde ortaya konulan “mes-
leğimizin sorunlarının çözümü, hukukun üstünlüğünün ve yargı bağımsızlığının tesisi için somut 
adımların atılmaması halinde anayasal demokratik hakların sonuna kadar kullanılacağı” yönün-
deki iradenin arkasında aynı kararlılıkla durduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Basın Açıklamaları
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Laikliğin Ne Olduğunu Hiç Anlamamışsınız!
 Büyük kırmızı puntolarla basın açıklaması olduğunu belirttiğiniz, yine kendinizce önemli 
bulduğunuz yerleri kırmızıya boyadığınız, Baromuzu hedef aldığınız metni okuduk. 

 Kusura bakmayın ama bizi hiç dinlememiş, laikliğin ne olduğunu hiç anlamamışsınız. 

 Laikliği itikatınıza göre eğip bükerek tüm inançlara eşit mesafede durulması gereken ad-
liyelerde; mescidler, kurslar açarak yarattığınız mahalle baskısına tepkimiz.

 Kınadığımız;  veliler ya da çocukları değil, adliye binasında Kuran kursu açan sizlersiniz. 

 Din sömürüsü yaparak, darbecilikle suçlayarak halkla bizi karşı karşıya getirmeye çalışı-
yorsunuz. Başaramazsınız. 

 Bu halk; haksız, hukuksuz, zorba ve dayatmacı zihniyete kimin sahip olduğunu çok iyi bilir. 
Biz hiç darbeci olmadık. Darbeciliği, kendinizde ve tabi olduğunuz zihniyette arayın. 

 Sizin kural, hukuk tanımazlığınızın aksine, bizim bağlı olduğumuz evrensel hukuk ilkeleri; 
sizin siyasal İslam özleminize karşı, cumhuriyet değerlerimiz var.

 Şunu da hatırlatalım  adınızın başında Cumhuriyet Başsavcılığı olunca, suç işleme özgür-
lüğünüz olmuyor. 

 Suç işleyen herkes gibi, sizler de elbet yargılanacaksınız.

Basına ve Kamuoyuna
“Göğü kucaklayıp getirdim sana
Kokla
Açılırsın…”

 1969’da Stonewall ayaklanmalarının hemen ardından LGBTİ+ haklarını destekleme amaç-
lı 3 gazete ve dünyanın pek çok yerinde dernekler kurulduğu gibi bugün de sayısız yayın, sivil 
toplum örgütü, film, tiyatro ve eylemle direnişini çağdaş gruplardan aldığı güçle sürdüren LGBTİ+ 
varlığı, en çok da kendi direnişini yaşatarak bu mücadeleyi sürdürmektedir.

 Gerici grupların, iktidarın, gücü elinde tutanların, mahalle bekçilerinin, erk sevdalılarının, 
toplumsal cinsiyet rollerini dayatan patriyarkanın nefretine inat ; rengarenk varoluşun kabulü-
nün ısrarındayız.

 Nazi toplama kamplarında vurulan siyah ve pembe üçgen damgaları da Stonewall’da ya-
şananlar da

 12 Eylül döneminde trenlere bindirilerek gerçekleştirilen sürgünler de

 İran’daki ve diğer pek çok gerici ülkedeki infazlar da

 Ülker Sokak da

 Esat-Eryaman da

 Bornova Sokağı da

 kayıplarımız da

 sesiniz de

 sessizliğiniz de

 işkence uygulayan ve LGBTİ+’ları yıllardır yaşadıkları yerlerden sürgün etmek için adını 
kitaplara yazdırmış kolluk güçleriniz de “hafıza”mızda.

 Bu hafızanın onlara bıraktığı mirası Boğaziçi, ODTÜ, Çanakkale, Antep, İstanbul, Datça ve 

muhtemel diğer şehirlerdeki onur haftalarına yönelik yasaklama kararlarıyla, barışçıl protes-
to hakkını kullananlara uygulanan işkence ve cezalandırma politikalarıyla, nefret söylemleriy-
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le sahiplenenlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve tarafı 
olduğumuz uluslararası sözleşmeler tarafından korunan temel hak ve özgürlükleri savunmayı 
sürdüreceğiz.

 Avukatlık Kanununun 76 ve 95. maddelerinde düzenlendiği gibi amaçlarından biri de insan 
haklarını savunmak ve korumak olan barolar için şimdiye kadar geç kalınmış koca bir adım olsa 
da LGBTİ+ Hakları komisyonunu kuran ilk baro olmanın gururu ile sesleniyoruz: İzmir Barosu 
olarak bu onurlu yürüyüşün yanındayız.

Valilik Açıklaması Gerçeği Yansıtmıyor. 
Avukata Erişimin Engellendiği Rutin Faaliyet Olamaz!

 Dün gece geç saatlerde İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde bulunan yabancıla-
rın başlattığı protesto görüntüleri basına yansımıştır.

 Baromuza yabancıların protesto başlattığı ve bina önüne çok sayıda itfaiye aracı ve ambu-
lansın geldiği bilgisi ulaşmıştır.

 Baro başkanlığımızca bu kaygı verci görüntüler üzerine ivedilikle olaya müdahale edilmiş, 
kurum müdürü ve vali yardımcısı ile görüşülmüş, merkeze girişi engellenen avukatların sabah 
saat 8.30 itibariyle kuruma alınacaklarına dair sözlü beyan alınmıştır.

 Ne var ki kurum önünde beklemekte olan avukatların müvekkilleriyle görüşme talepleri 
söz verilen saat geçmiş olmasına rağmen keyfi şekilde engellenmeye devam etmektedir.

 Bugün İzmir Valiliği tarafından merkezdeki olayların yabancıların çıkardığı bir kargaşadan 
ibaret olduğu; yangın, ölüm ya da yaralanma durumunun söz konusu olmadığı, kurumun rutin 
faaliyetine devam ettiği açıklaması yapılmıştır.

 Avukatların kuruma alınmadığına ilişkin kesin bilgilere rağmen valilikçe yapılan bu açık-
lamanın gerçeği yansıtmadığı tartışmasızdır. Avukata erişimin engellendiği rutin faaliyet olamaz.

 Bu nedenle söz konusu valilik açıklaması başta baromuz olmak üzere diğer tüm bağımsız 
kurumlarca teyide muhtaçtır.

 Harmandalı Geri Gönderme Merkezi İzmir Barosu’nun yıllardır yaptığı  tüm çağrılara rağ-
men hak ihlallerinin sürekli olarak yaşandığı bir kurum hüviyetini sürdürmekte ısrar etmektedir. 
Bu uyarıların dikkate alınmaması neticesinde geçtiğimiz yıl yabancı uyruklu bir genç kurumda 
yanarak can vermiştir. Benzeri acı durumların bir daha yaşanmaması için başta İçişleri Bakanlığı 
ve Göç İdaresi Başkanlığı olmak üzere tüm yetkili kurumları geri gönderme merkezlerini baro-
ların habersiz ve hazırlıksız denetimine açmaya, yabancıların anayasamızdan kaynaklanan başta 
yaşam hakkı olmak üzere tüm temel hak ve özgürlüklerine saygı göstermeye, rutin faaliyetine 
devam ettiği iddia edilen kuruma avukatların girişine ivedilikle izin vermeye, yaşanan ihlallerde 
sorumluluğu olan kamu görevlileri hakkında etkin bir soruşturma başlatmaya davet ediyoruz.

Basın Açıklamaları
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Barolardan Ortak Açıklama:
Erzincan İliç’teki Altın Madeni Derhal Kapatılmalıdır

 21 Haziran Salı günü saat: 02.45’te Erzincan İliç İlçesi Çöpler Mevkii’nde uluslararası bir 
şirket tarafından işletilen altın madenine siyanür taşıyan boru hattında meydana gelen patlama 
sonrasında, yaklaşık 20 ton siyanür solüsyonunun Fırat Nehri ve Keban Baraj havzasına bulaştığı, 
siyanürlü suların Fırat Nehri üzerinde kurulan İliç Barajına da ulaştığına yönelik tespitler; tüm 
kamuoyunda büyük bir endişeye yol açmaktadır. 

Olay nedeniyle İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, sızıntı sebebiyle 
Bakanlık tarafından da şirkete 16 milyon 441 bin TL idari para cezası kesildiği açıklanmıştır. 

Deprem riski altında olan bölgede herhangi bir jeolojik hareketlilik olmamasına rağmen borula-
rın patlaması, riskin büyüklüğünü ve denetimsizliği ortaya koymakta; madende altın ayrıştırma 
işlemine hala, 24 saat aralıksız devam edilmesi nedeniyle de adeta yeni felaketlere davetiye çı-
karılmaktadır. 

Başka illerimizde de benzer vakalar yaşanmış olmasına rağmen şirketler her defasında bu du-
ruma aldırış etmeden üretime devam etmekte, kapasite artırımı için başvuru yapabilmektedir.

Olayın seyri bizce Çernobil’i andırmaktadır! Tehlike sadece İliç ilçesi ile sınırlı olmayıp barajlara 
kimyasal sızma ihtimali bir gerçekliğe dönüşmüşse, tüm Güneydoğu Anadolu bölgemiz ve orta-
doğu, doğrudan tehdit altında demektir. Erzincan dışında 20’ye yakın ilde tarımsal alanların da bu 
felaketten etkileneceği aşikardır.

En büyük altın rezervinin bulunduğu ilçede gerekli tedbirler alınmadan, arıtma tesisleri kurul-
madan, 2010 yılından beri siyanür ile altın çıkarılmakta; altın arama sahası, doğanın yanı sıra 
sağlığımızı da tehdit etmektedir. Böyle devam ederse, çok yakın zamanda ülkemizde temiz tatlı 
su bulamayacağız.

 Altın uğruna tarımsal ve yaşamsal önemi haiz yaşam kaynaklarımızdan vazgeçmemeli, doğamızı 
çok iyi korumalıyız.

 Su kaynaklarının zehirlenmesi, biyoçeşitliliğin yok edilmesi, sağlıklı gıdaya erişimin imkansızlaş-
ması, hava, toprak kirliliği gibi birçok zarar ve ihlale yol açan felaket karşısında hiçbir canlı zarar 
görmeden; maden şirketinin ruhsatı iptal edilerek, altın arama faaliyetleri derhal durdurulmalı-
dır.

Biz aşağıda imzası bulunan barolar; bu ülkenin hepimize, en çok da bizden sonraki nesillere ait 
olduğunun bilinciyle, Ekolojik yıkımların toplum sağlığında yarattığı tahribatlara karşı mücadele-
mizi yükselterek, rant için ülkenin dört bir yanının yok edilmesine izin vermeyeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla bildiririz.

İmzacı barolar için linki ziyaret ediniz: 
https://bit.ly/3LyftUl
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Dünya Artık Bir Korku Filmi Sahnesi

 İspanya’nın Kuzey Afrika topraklarındaki Melilla’daki Fas-İspanya sınırında silahsız sivil-
lere yönelik insanlık dışı müdahale ve 2’si Faslı güvenlik gücü olmak üzere 37 kişinin hayatını kay-
bettiği olayların ardından, 03.07.2022 tarihinde ülkemizde Van’ın Saray ilçesine bağlı Karahisar 
Mahallesi’nde mültecileri taşıyan minibüse ateş açıldı. Biri çocuk olmak üzere hayatını kaybeden-
lerin olduğu ve çok sayıda mültecinin de yaralandığı bilgisine erişildi. 

 Sivillere yönelik her türlü silahlı müdahalenin hukuken yasaklandığını, sivillerin yaşam 
hakkının savaş hukukunda bile “insancıl hukuk” kapsamında korunduğunu hatırlatırız. 

 Taraf olduğumuz İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesi, 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki 
Statüsüne Dair Sözleşme ve 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunumuz ile; başta 
yaşam hakkı olmak üzere iltica hakkı, taraf devletler ve ülkemiz tarafından güvence altına alın-
mıştır. İltica hakkına erişim yollarını sağlamak ve korumak, hukuk devleti olmanın gereğidir. 

 Dünya; özellikle Suriye savaşı ve sonrasında yaşanan iç karışıklık, açlık, yoksulluk ve ağır 
insan hakkı ihlalleri ile kendisine yurt arayışına girmiş milyonlarca insanla karşı karşıya. Devlet-
ler bu göçü doğuran nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik politik ve insani tedbirlere başvurmak 
yerine, sınırlarını korumaya yönelik insanlık dışı önlemler almakta, kurucusu oldukları temel 
hakları yok saymaktadırlar. Dikenli teller, kanallar, duvarlarla başlayan önlemler; yerini saldırı 
eğitimli köpeklere, otomatik silahlara, silahlı devlet destekli sivil milislere bırakmıştır. 

 Melialla’da hayatını kaybeden insanların bedenlerinin üst üste yığıldığı korkunç sahnele-
rin ardından, bugün Van’da bebeğinin cansız bedeninin başında bekleyen babayı görmek; şiddetin 
olağanlaştırılmaya başlandığının habercisidir. Bu yaşananlar, ülkemiz ve dünyanın içinde bulun-
duğu şiddet ve nefret, olağan değildir; bunun parçası olmayacağız. 

 İzmir Barosu olarak; Van’da yaşanan olayın sorumlularının ortaya çıkarılması için etkin 
bir soruşturmanın yürütülmesinin takipçisi olacağımızı ve her koşulda herkes için hukukun üs-
tünlüğü, temel hak ve hürriyetlerin savunucusu olmaya devam edeceğimizi kamuoyu saygıyla du-
yururuz.

İzmir Barosu Başkanlığı

Savunma, Savunmayı Savunuyor.

 İzmir Barosu Yönetim Kurulu, İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız Av. Servet Bakır-
taş’ın silahlı saldırıda yaşamını yitirmesi üzerine yapmış olduğu acil toplantı sonucunda;  
 
 “Avukatlara yönelik önlen(e)meyen şiddet ve saldırılar karşısında, yetkilileri uyarmak 
ve acil önlem için göreve çağırmak üzere tüm meslektaşlarımıza 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde 
DURUŞMALARA GİRMEME çağrısı yapılmasına” karar vermiştir. 
 
 Tutuklu işler dışında CMK müdafilerine Yönetim Kurulumuzun kararını gerekçe gös-
tererek; özel vekil ve müdafilere de Yönetim Kurulumuzun kararına uyarak duruşmalara gir-
memeleri yönünde çağrıda bulunuyoruz. 
 
 Bir Yanda Ekonomik Şiddet, Öbür Yanda Ölüm; YETER ARTIK!
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Bir Yanda Ekonomik Şiddet, Öbür Yanda Ölüm; Yeter Artık!

 İzmir Barosu üyesi avukatlar “Bir yanda ekonomik şiddet, öbür yanda ölüm; yeter ar-
tık!” demek üzere İzmir Adliyesi önünde toplanarak, İzmir Adliyesi Ek Binasına cübbeleri ile 
yürüdüler.

 Bizi Ekonomik Şiddetle Ölüm Arasına Hapsetmek İstiyorlar 

 İzmir Adliyesi önünde bir açıklama yapan Baro Başkanı Av. Özkan Yücel, “Bu basın 
açıklamasını; avukatlara yönelik ekonomik şiddeti eleştirmek, asgari ücret tarifesindeki %25 
artışa mahkum edilen meslektaşlarımızın sesini duyurabilmek için planlamıştık. Çağrıyı yap-
tığımız esnada, İstanbul Barosuna mensup bir meslektaşımızın mesleki faaliyeti sebebiyle 
uğradığı saldırı sonucunda katledildiğini öğrendik .” dedi. Yıllardır avukata yönelik şiddetin 
durdurulması, avukatların ötekileştirilmesinin önüne geçilebilmesi için önlemler alınması 
gerektiğini söylediklerini ve yetkilileri göreve çağırdıkladıklarını ifade eden Av. Yücel “Ama 
yaşadığımız şey, yine üvey evlat muamelesi ve sayısız sıkıntılar. Bizi ekonomik şiddetle  ölüm 
arasına hapsetmeye çalışıyorlar.  O alana sığmayacağız, emin olabilirsiniz. O alanı yıkıp geçe-
ceğiz, emin olabilirsiniz. Çünkü biz, kararlıyız.” dedi.

 Haklarımızı Almak İçin Mücadele Etme Kararlılığından Bir Adım Geriye Düşmeyeceğiz

 Avukatların gencinden yaşlısına ekonomik krizle boğuştuğunu ifade eden Av. Özkan 
Yücel, Adalet Bakanlığında yapmış oldukları görüşmede, 1 Eylül’de taleplerine uygun yeni 
bir tarifenin yayımlanacağının dile getirildiğini söyleyerek “Bugün toplanmamızın asıl amacı 
buydu. Taleplerimizin arkasındayız, daha azını kabul etmeyeceğiz, daha azını vermeye kal-
karsanız, avukatı yine yok sayarsanız, avukatı ötekileştirirseniz, kimliksizleştirirseniz; biz 
her türlü demokratik hakkımızı kullanmaya hazırız demek için bugün burada bir araya gele-
cektik. Bu kararlılığımız devam ediyor. Üzerine bir acıyla beraber. Başımız sağ olmuyor artık. 
Yaptığımız her işte; düşmanlaştırılan, ötekileştirilen, avukatlar oluyor. Oysa avukat, yurttaşın 
hak arama mücadelesinin temsilcisi, oysa avukat adaletin yerine gelmesinin garantisi. Bunu 
iktidar mensuplarına bir türlü anlatamadık. Anlamaya niyetleri de yok gibi görünüyor. Ama 
şunu bilsinler, seksen bir baro ortaklaşa hep birlikte haklarımızı almak için mücadele etme 
kararlılığından bir adım geriye düşmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı. 

 Avukatlar İzmir Barosu’nun Çağrısıyla İki Gün Duruşmalara Girmeyecek
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 Yapılan açıklamanın hem ekonomik şiddete karşı, hem de fiziksel şiddete karşı ikti-
dara avukatların bir uyarısı olduğunu söyleyen Yücel, “Bir meslektaşımızı kaybettik. Önlem 
alınmazsa kaybetmeye devam edeceğiz. O yüzden buradan yetkililere bir kez daha sesleni-
yoruz. Avukata yönelik şiddeti engellemek için gereken her türlü tedbiri iktidar olarak almak 
zorundasınız. Aksi takdirde biz CMK’ları kapatmak, adliyeleri terk etmek, yargılama faaliye-
tini işlevsiz kılmak için üretimden gelen gücümüzü kullanmak konusunda kararlıyız; bunu 
herkes böyle bilsin” dedi. 

 Konuşmanın ardından avukatlar şiddete, ölümlere karşı tepkilerini göstermek, ko-
nuya dikkat çekmek ve tedbir alınmasını istemek üzere “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat 
etmiyoruz” sloganları ile İzmir Adliyesi Ek Binasına kadar yürüdüler.

 İzmir Barosu’nun çağrısı ile çok sayıda avukat bugün duruşmalara girmedi. Eylem ya-
rın da devam edecek.

Bayındır’da Hayvan Katliamı İddiasının Takipçisiyiz!

 Baromuz Hayvan Hakları Komisyonuna, Bayındır Belediyesi Bakımevi’ne alınan yüzlerce 
köpeğin ve son olarak da 07.07.2022 ve 08.07.2022 tarihlerinde 14 köpeğin sistematik olarak ilaç 
enjekte edilmek suretiyle öldürüldüğü ve Bayındır İlçesi, Turan Mahallesi’nde gömüldüğüne iliş-
kin ihbarda bulunulmuştur. 

 İhbar üzerine Hayvan Hakları Komisyonundan sorumlu yönetim Kurulu üyemiz Av. Şefi-
ka Yıldırım Sert ile Komisyon üyelerimiz Av. Ayşe Alpsar Arısoy, Av. Ayşe Aydın Av. Ceyda Ekin 
Gündoğdu Bayındır’a giderek iddiaları yerinde incelemiştir. Ayrıca Baromuz tarafından da şikayet 
dilekçesi verilmiştir. 

 Talebimiz üzerine harekete geçen Bayındır Başsavcılığı’nca hayvanların gömüldüğü alan-
da, üzeri kapatılmamış otopsiye elverişsiz köpek ölüleri, numune olarak alınmıştır. 

 Bayındır Cumhuriyet Savcılığı’nca, sorumluların tam olarak tespiti, olayın aydınlatılması, 
delillerin karartılmaması için 07.07.2022 - 08.07.2022 tarihlerinde öldürülen köpeklerin gömül-
düğü yer tespit edilerek kazı ve otopsi yapılması, bakımevinde bulunan kamera kayıtları ile kö-
peklerin gömüldüğü alanı gören kamera kayıtlarının muhafaza altına alınması ve dilekçemizde 
belirttiğimiz diğer delillerin ivedilikle toplanması sağlanmalıdır. 

 İzmir Barosu olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

Türkiye’nin Aydınlık Yarınları Ancak Demokrasinin, Hukuk Devletinin 
ve Laikliğin Korunması İle Mümkündür.

 Türkiye’nin aydınlık yarınları ancak demokrasinin, hukuk devletinin ve laikliğin korunma-
sı ile mümkündür. Darbeler ve darbe teşebbüsleri Türkiye’yi daha da karanlığa sürüklemektedir.
 
 15 Temmuz gerici darbe teşebbüsü kadar gerici zihniyeti ile toplumu dizayn etmek için 
darbe teşebbüsünü fırsata çevirmeye çalışan siyasi iktidar da ülkemizin demokratikleşmesi yo-
lundaki en büyük engeldir. 
 
 15 Temmuz gerici darbe teşebbüsü ve sonrasındaki süreçte siyasi iktidarın ülkeyi OHAL 
KHK’leri ile yönetmesi sürecinde demokratik kurumlar ve toplumsal muhalefet yıkıma uğratıl-
mak istenmiştir.
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 Başta yargı erki olmak üzere devletin tüm kurumları işlevsizleştirilmiş; niteliğe, liyakate 
önem vermeyen kesimler devlet kademelerinde söz sahibi olmuşlardır.

 İzmir Barosu olarak demokrasiden, hukuk devletinden ve laiklikten yana sürdürdüğümüz 
mücadelemizi ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık dönemde daha kararlı şekilde sürdürmek-
teyiz. Artık süreç ülkemizin demokratik kurumlarının yeniden inşasıdır ve ülkemizde darbelere, 
darbe teşebbüslerine, bunlardan medet umanlara ve faydalananlara yer olmayacaktır.
 
 Ülkenin genel veya yerel yönetiminde seçmen iradesini hiçe sayan her türlü askeri veya 
sivil darbenin karşısında, demokratik laik hukuk devletinden yana taraf olma kararlılığıyla 15 
Temmuz gerici darbe teşebbüsünde yaşamlarını yitiren tüm yurttaşlarımızı saygı ile anıyoruz.

Biz Utanıyoruz; Ya Siz

 Sayın Yargıçlar;

 Sizlere sesleniyoruz.

 İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın iptali istemini redde-
den sizlere... 

 Sizlere sesleniyoruz.

 Bir büyük sessizlikle karanlığın sürmesinde payı olanlara.

 Siz hiç utandınız mı?

 Biz utanıyoruz.

 Her gün, her dakika, her saniye utanıyoruz.

 Sokakları kadın cinayetinden bir ülkede yurttaş olmaktan,

 Şiddete dur diyen kadınlara gaz bombaları ve plastik mermilerle verilen yanıttan,

 Herkesin bildiği ama görmezden geldiği bir şiddet sarmalında yaşamaktan,

 Öldürülen kadınsa ; hiç yaşamamış, adı duyulmamış, var olmamış gibi davranılmasından,

 Sıradan kötülüğümüzün sürgit bir karanlık yaratmasından,

 Kurtarabilecekken katledilmesine sessiz kalınmasından,

 Görmemekte, duymamakta, fark etmemekte ısrar edilmesinden,

 Ölmekte olanın değil, failinin korunmasından,

 Yaşamak istiyorum haykırışıyla ölüme giden bir kadının çığlıklarından,

 Erkeklerin yarattığı vahşet, nefret ve öfkeden;

 Utanıyoruz!

 Vereceğiniz kararla ya bizi, kendinizi, bu ülkenin özgür ve eşit yaşam isteyen tüm bireyle-
rini büyük bir utançtan kurtaracak ya da devam eden karanlıktan siz de sorumlu olacaktınız.

 Tek adam karanlığı ile mücadele etmek yerine, ona teslim olarak bu hukuksuzluğa ortak 
oldunuz.

 Anlaşılan o ki, siz hiç utanmıyormuşsunuz. 

 #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz
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Bağımsız Yargı Yoksa Bağımsız Avukatlar Var!

 Türkiye Cumhuriyeti’nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesine ilişkin 19.03.2021 tarih ve 
3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına karşı açılan iptal davalarına ilişkin olarak Danıştay 10. Dai-
resinin oy çokluğuyla vermiş olduğu red kararı siyasallaşmış yargının demokratik hukuk devle-
tine vurmuş olduğu en ağır darbelerden biridir. Zira artık ortada bir güçler ayrılığı rejimi değil, 
çoğulculuğu dışlayan, tekleştirici, otokratik güçler birliği rejimi hüküm sürmekte, bu karar da 
bunu ifşa etmektedir. 

 Söz konusu karar, Türkiye’de kadın mücadelesinin en önemli dayanaklarından biri ve ka-
dınların her türlü şiddete karşı koruma kalkanı olan İstanbul Sözleşmesini yürürlükten kaldırır-
ken aynı zamanda Anayasayı da ayaklar altına almıştır. Lakin bu karar Anayasamızın 90. ve 104. 
Maddeleri yok sayılarak, yasama makamı olan TBMM tarafından onaylanarak uygun bulunmuş 
kanun hükmünde bir temel insan hakları sözleşmesinden Yürütmenin kararı ile çekilmenin önü-
nün açılması demek olacaktır ki; bu, milletin iradesinin gaspı ile milli iradenin tek kişinin keyfiye-
tine teslim edilmesi demektir. Yürütmeye tanınan bu yargı denetiminden yoksun, sınırsız takdir 
yetkisi, başta kadınlar olmak üzere tüm yurttaşların kişi hak ve özgürlüklerini, hukuk güvenliğini 
ortadan kaldırmaya yönelik ağır bir hak ihlalidir. 

 TÜBAKKOM olarak her koşulda demokratik hukuk devletini savunmaya devam edeceğimi-
zi, İstanbul Sözleşmesinden ve kadın hakları mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuyla 
bir kez daha paylaşıyor ve bir kez daha hatırlatıyoruz “Ankara’da yargıçlar yoksa Türkiye’nin 81 
ilinde ülkenin mağdur kadınlarını savunacak Avukatlar var”

Suruç Katliamda Yaşamını Yitirenleri Saygı ve Özlemle Anıyoruz

 Kardeşçe, barışcıl bir yaşam örmek çabasındaki yüzlerce gencin; 20 Temmuz 2015 tari-
hinde, siyasi iktidarın bilgisi ve koruması altında, IŞİD çetelerince gerçekleştirilen bombalı saldı-
rıya uğraması sonucu 33’ü yaşamını yitirmiş, çoğu yaralanmıştır.
 
 Katliamın üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen etkin bir soruşturma ve kovuşturma yürütül-
memiş, katliamın siyasi ayağı araştırılmamıştır.
 
 Ülkemizin aydınlık geleceğinin emanet edildiği gençlerimizi; katliamlardan, karanlıktan, 
adaletsizlikten koruyacağız.
 
 Suruç yargılamasında gerçek sorumluların hesap vermesi, davanın etkin ve adil şekilde 
yürütülmesi için adalet mücadelesini sürdüreceğiz.
 
 Katliamda yaşamını yitirenleri saygı ve özlemle anıyoruz.
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Bayındır’da Öldürülen Canlar İçin Adalet İstiyoruz

 Bayındır Belediyesi’ne ait Hayvan Bakımevi’nde yüzlerce hayvanın ilaç enjekte edile-
rek uyutulduğu ve gömüldüğüne yönelik iddialara tepkiler sürüyor. 

 Olaya ilişkin soruşturma devam ederken İzmir Barosu ve hayvan hakları savunucu-
ları, iddiaların aydınlatılması ve sorumluların tespit edilerek cezalandırılmasını istediklerini 
haykırmak için Bayındır Adliyesi önünde buluştu. 

 Yapılan basın açıklamasında; İzmir Barosu Başkanı Av.Özkan Yücel, İzmir Barosu 
Hayvan Hakları Komisyonundan sorumlu yönetim kurulu üyeleri Av. Şefika Yıldırım Sert ile 
Av.Deniz Yılmazer ve İzmir Barosu yönetim kurulu üyeleri  Av. Elçin Kılınçer Ot ile Av. Meh-
met Baran Selanik, Bayındır Çevre ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Av. Ayşe 
Aydın, Bayçev, Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği, HAYTAP, EGEFED, HAYKON-
FED, Çiğli Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonu, Tire Doğal Yaşamı ve Hayvanları Koruma 
Derneği, MAZMEL Derneği, HAYFED, Afalina Hayvan Hakları Topluluğu, Hayvan Özgürlüğü 
Komitesi, Bayındır CHP İlçe Örgütü temsilcileri yer aldı. Açıklamada, soruşturmanın etkin bir 
şekilde yürütülmesi, sorumluların bulunarak cezalandırılması için çağrıda bulunuldu. 
 
 İddiaların Aydınlatılması Elzem 

 Açıklamada konuşan İzmir Barosu Hayvan Haklarından sorumlu yönetim kurulu üyesi 
Av. Şefika Yıldırım Sert, hayvanlara yönelik şiddetin son zamanlarda artmışken bir de Bayın-
dır Belediyesine ait bakımevinden böyle iddiaların çıkmasının tepkileri arttırdığını söyledi.  
Yüzlerce hayvanın ilaç enjekte edilerek sistematik olarak öldürüldüğü iddiasını yineleyen 
Sert, “Bu iddianın aydınlatılması bizim için elzem. Bu davanın emsal niteliğinde olacağına 
inanıyoruz. Sürecin takipçisi olacağız. Hayvanlar sahipsiz değildir. Soruşturma sürecinin 
düzgünce işletilmesi için buradayız.” dedi. 

 Gelinen süreç hakkında da bilgi veren Sert, toplam 5 alanda kazı yapıldığını, 3 alanda 
daha yapılacağını söyleyerek, “Ancak 14 canlının bedenine henüz ulaşılmadı. Bunlara da ula-
şılmasını istiyoruz. Delillerin toplanması için elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu. 

 Hayvanları Öldürmek Çözüm Değil

 Bayındır Çevre ve Sokak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Av. Ayşe Aydın, “Bu ola-
yın aydınlatılması, sorumluların cezalandırılması derneğimizin de isteği. 2 ay önce de diyor-
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duk ki 2 ay geçmeden yüzlerce canlının öldürüldüğü iddiası var. Öncelikle yıllardır Bayın-
dır’da kısırlaşma yapılmadığını biliyoruz. İnsanlar bundan dolayı tepkili. Ancak asıl kanunen 
yapılması gereken kısırlaştırma yapılmadığı için hayvanlar sokakta. Biz ne insanlar zarar 
görsün ne hayvanlar zarar görsün istiyoruz.” diye konuştu.

 Hayvanları öldürmenin çözüm olmayacağını vurgulayan Aydın, “Bizim elbirliğiyle bu 
olayın üstüne gitmemiz gerekiyor. Etkin bir soruşturma yapılsın istiyoruz.” dedi. 

 İzmir Barosu Olarak Ne Gerekiyorsa Yapacağız 

 İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel de iddiaların vahim ve kaynağının da önemli 
olduğunu söyleyerek, “Bizzat belediyede görev yapmış insanlardan biri yaptı şikayeti.  Daha 
toplanılacak deliller var. Cumhuriyet savcısı ile de görüşmeler sürüyor. Sorumluların açığa 
çıkması için İzmir Barosu olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Bu mücadeleyi sürdürmeye de-
vam edeceğiz.” diye konuştu. 

 Açıklamanın ardından kazı bölgesine geçilerek bilgilendirme yapıldı.

Harmandalı Geri Gönderme Merkezi Yine İşkence İddiaları İle Anılıyor

 İzmir Barosu Harmandalı Geri Gönderme Merkezi müdür vekili,  Merkezdeki diğer yönetici 
statüsündeki yetkililer ve memurlar ile görevli güvenlik memurları ve jandarma personeli hak-
kında işkence ve görevi kötüye kullanma iddiaları ile suç duyurusunda bulundu.

 Şikayet dilekçesinde, 19.07.2022 tarihinde İzmir Barosu’na, Harmandalı’da bulunan İzmir 
Geri Gönderme Merkezi’nde tutulan, içerisinde aile ve çocukların da bulunduğu bir grup Filistinli 
mültecinin; Merkezde kapalı tutuldukları ve dokuz gün boyunca kendilerine neden tutuldukları-
na ilişkin bilgi verilmediği, hiçbir yetkili ile görüştürülmedikleri, kendilerine bu hususlarda bilgi 
verilmesi talebiyle saat 15.00-16.00 sıralarında yemekhane önünde toplandıkları, bunun üzerine 
yetkili bir kişinin “Ben ne zaman istersem o zaman serbest kalırsınız.’ diyerek gruba bağırdığı, 
jandarmanın gruba joplarla müdahale ettiği, kişileri yerlerde sürüklediği, çocukların ezilme teh-
likesi yaşadığı, yabancıların işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldığı, kişilerin yüzlerinde ve 
vücutlarında kırık ve darp izlerinin bulunduğu şeklinde gelen ihbar üzerine 19.07.2022 tarihinde 
saat 10.00’da Baro Başkanlığı’nca konuyu araştırmak için İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. 
Ayşe Kaymak’ın GGM’de bulunan ve ihbarda ismi geçen bir yabancı ile görüşmek üzere GGM’ye 
gitmek üzere görevlendirildiği dile getirildi.

 Av. Ayşe Kaymak tarafından personele yabancının kurumda olup olmadığı sorulduğunda 
kurumda olduğu bildirilmiş; Av. Ayşe Kaymak giriş ve kayıt işlemleri yapıldıktan yaklaşık 30 daki-
ka boyunca  bina içerisinde bulunan avukat görüşme odasında bekletilmiştir.

 Burada bir süre bekletildikten sonra sözlü olarak kişinin kurumda bulunmadığı ve görüş-
türülemeyeceği bilgisi verilmiş, kişinin nerede olduğu sorulduğunda ise şifahen; kişinin, bugün 
çıkışı yapılacak grup içerisinde olduğu ve hastaneye götürüldüğü bilgisi verilmiştir.

 Hastanede Dendi, GGM’de Çıktı

 İzmir Barosu şikayet dilekçesinde kendilerine sözlü olarak bu kişinin Çiğli Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nde bulunduğunun söylendiğini, bunun üzerine bu hastane ve bölgede bulunan 
diğer hastanelerde araştırma yapılmış ise de bu isimde bir şahsın getirilmediği bilgisi edinildiği 
ifade edilmiştir.
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 Bunun üzerine kurum çalışanlarına İzmir Barosu’nun dilekçesine derhal yanıt verilmesi 
ve kişi kurumda ise görüşme talebinin yerine getirilmesi, kurumda değilse saat kaçta çıkış yapıl-
dığı bilgisinin verilmesini tekrar istenmiştir. Dilekçede “kişinin çıkış işlemlerinin yapıldığını bu 
nedenle görüşme yaptırılamayacağı” bilgisi sözlü olarak verilmiştir. Çıkış işlemlerinin ne kadar 
süreceği sorulduğunda ise 1,5 saat denilmesi üzerine beklenilmeye başlanmıştır. Ancak aradan 
geçen 2 saatin sonunda kişinin ancak akşam çıkış yapacağı söylenmiştir. 

 Bunun üzerine bu açıklama ile kişinin kurumda bulunduğunun kabul edildiği ve avukat 
görüşmesinin engellenemeyeceği, kişi ile görüşme yapmak üzere beklemeye devam edileceği-
nin bildirilmesi üzerine tarafımıza yazılı olarak ‘yabancının çıkış hazırlığı yapıldığından gerekli 
prosedürler yapıldığından yabancı ile avukat görüşmesi yaptırılamamıştır’ cevabı verilmiştir..” 
ifadeleri kullanılmıştır. 

 Anayasa İhlal Edildi 

 Dilekçede; Anayasa’nın 36. maddesi ile “HERKES”in avukata erişim hakkının güvence altı-
na alındığı ifade edilmiş, temel bir hak olan adil yargılanma hakkının güvencesi olan avukata eri-
şim hakkının kurum amiri talimatı ile engellenmiş olmasının açıkça Anayasa hükümlerinin ihlali 
anlamı taşıdığı belirtilmiştir. 

 Ayrıca “İzmir Barosu’na ulaştırılan ihbar içeriğinden çocukların da dahil olduğu kalabalığa 
karşı şiddet kullanıldığı, bunun da ancak Geri Gönderme Merkezi yönetiminin talep ve talimatı ile 
mümkün olabileceği açıkça anlaşılmaktadır.” denilerek kamu görevlilerinin 19.07.2022 tarihinde 
Av. Ayşe Kaymak’ın avukat görüşmesi yapmasının engellemesinin, önce kişinin kurumda olduğu-
nu söylemelerine rağmen, sonradan hastanede olduğunu söylemeleri, İzmir Barosu tarafından 
hastanelerin aranması sonucu yapılan araştırma sonunda kişinin hastaneye gitmediğinin ortaya 
çıkması üzerine bu kez çıkış işlemlerinin yapılmakta olduğunu belirtmelerinin ve ısrarlı sorular 
karşısında çıkışın akşam yapılacağını kabul edilmesine rağmen mesai saati boyunca görüşme 
yaptırılmamasının işkence - kötü muamele ihbarının doğruluğuna ilişkin kuşkuları arttırdığı ifade 
edildi.

Basın Açıklamaları
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Ölüm Gemisine Ortak Tepki: 
Aliağa’ya Yanaşmasına İzin Verilmemesi Gerekiyor

 Aliağa’da sökümü için getirilmek istenen asbestli ‘Nae Sao Paulo’ isimli uçak gemisi-
ne  tepkiler sürüyor.  İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, KESK İzmir Şubeler Platformu ve TM-
MOB, konuyla ilgili düzenlenen basın açıklamasında ortak mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı. 

 TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nde yapılan açıklamaya, İzmir Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tunç Soyer ve çevre örgütleri de katıldı. 

 Geminin Girişine İzin Verilmemelidir 

 Basın açıklamasını okuyan TMMOB İKK sözcüsü Aykut Akdemir, Sao Paolo Gemisi’nin 
yaşanan ilk örnek olmadığını ifade ederek; Aliağa Gemi Söküm Tesisleri’nde 1974 yılından 
beri sökülen gemilerden çıkarılan her türden tehlikeli ve zararlı kimyasalların, nerede ve 
nasıl bertaraf edildiğine dair belgeler olduğunu hatırlattı. 

 Akdemir, “Aliağa Gemi Söküm Tesisleri’nde yaşanan örnekler; yönetim ve denetim 
mekanizmalarındaki eksiklikler ile çevre ve halk sağlığı sorunları ile bölgede çalışan işçile-
rin iş sağlığı güvenliğine yönelik olumsuzluklara, geri dönülmez sonuçlara yol açmaktadır. 
Akdeniz havzasında sadece Aliağa’da gemi sökümü yapılmaktadır. Son 5 yıl içinde 741 gemi 
sökümü yapıldığı bilgisi paylaşılmış olup bu sayı giderek artmaktadır” dedi. 

 Ülkenin çöplük haline getirilmesini istemediklerini söyleyen Akdemir, “Gemi hakkın-
daki iddialara dair sorularımıza; ilgili kurum, kuruluş ve kişilerce belgeli olarak cevap veril-
meden, kamuoyu bilgilendirilmeden geminin ülkemiz karasularına girişine izin verilmemeli, 
söküm işlemi gerçekleştirilmemelidir” dedi. 

 Çevre Politikaları ve Aliağa Denetimi İçin  Vesile 

 Açıklamanın ardından ilk sözü alan İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kay-
nak, “Bu sadece bir gemi değil,  gemi söküm alanı koşullarını da değerlendirmemizi tetikli-
yor. Ağır metaller bu coğrafyada çalışan insanların sağlığını olumsuz etkiler.  Birçok madde-
nin ülkemize gireceğini görüyoruz, Türkiye’deki yasal düzenlemelerin yeniden uygulamaya 
koyulması gerekecek. Bu gemi sadece bir gemi değil, çevre politikalarının düzenlenmesi için 
bir vesile olup Aliağa denetimi için yeni adımlar atılmasına da imkan sağlayacaktır” diyen 
Kaynak; özellikle İngiltere, İspanya ve Fas çevre örgütlerine , geminin Cebelitarık Boğazı’n-
dan geçmemesi yönünde bir mektup göndereceklerini de  ekledi.

 İzmir Barosu’dan Sivil İtaatsizlik Çağrısı

 İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ise “ Her yeni gelen gemide, her olayda aynı 
kaygıları paylaşıyoruz. Duyarlılığımızı dile getiriyor, davalar açıyoruz. Açtığımız davalarda 
yürütmeyi durdurma kararları da çıkıyor. Ama o kararları uygulayana kadar kaşla göz ara-
sında gemiler sökülmüş, felaketler yaşanmış oluyor bir yandan. Aslında bu alanda çalışan 
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ülkelere baktığınızda bile Türkiye’nin içinde bunduğu riski görmek mümkün. Sanayisi, de-
mokrasisi gelişmiş, insan haklarına duyarlı ülkelerde bu tür çalışmaların çok sıkı koşullarda 
yapıldığı ve çok az sayıda söküm işlemine başvurulduğu görülüyor. İktidar umursamıyor. İda-
renin yurttaşın sağlığı ve çevre konusunda en ufak bir kaygı taşımadığını hepimiz görüyoruz. 
İnsanlarımıza, yurttaşlarımıza büyük görev düşüyor. Biz her türlü sorumluluğu yerine geti-
receğiz ama sanıyorum ki bu kez belki o alanın küçüğünden büyüğüne teknelerle dolması, o 
ölüm gemisinin Aliağa’ya yanaşmasına izin verilmemesi gerekiyor. Bu, tam bir sivil itaatsizlik 
çağrısıdır. Bütün yurttaşların o geminin limana girmesine izin vermeyecek biçimde harekete 
geçmesinin şart oluğunu düşünüyorum.” dedi.

 Bu Mücadelemiz Yeni Düzenlemelerin Önünü Açacak

 İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer de “İki başlığı var bu hikayenin, birincisi ge-
minin kendisi, ikincisi Aliağa Gemi Söküm Tesisleri. Bakanlığın gemiyle ilgili açıklamaları 
hiç güven vermiyor. Biz gezip neyi göreceğiz? Hindistan’ın kabul etmediği gemiyi biz neden 
alıyoruz, nasıl alıyoruz? Son derece şaibeli. Öbür yandan Aliağa’da 22 işletme var, 8’i sadece 
Avrupa normlarına uygun. Yani 3’te 2’sinin neye göre işlem yaptığı  belirsiz. Her iki başlıkta 
da mücadeleyi sürdüreceğiz. Krizler fırsata nasıl çevrilir göreceğiz. Aliağa ile ilgili yeni dü-
zenlemelerin önünü açacak mücadelemiz.  Çevreyi, Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan koruma-
ya çalışmak çok üzücü bir tablo. Yetkilileri sağduyuya davet ediyoruz. Bunlar, bu memleket 
için kabul edilemez. Biz; şeffaf, İzmir’in içine sinecek, kimsenin şaibeyle baş başa bırakılma-
yacağı bir süreç işlemesiden yanayız. “ dedi.  

Tüm Alevi Toplumuna En İçten Geçmiş Olsun Dileklerimizi Sunuyoruz

 Ankara’da bulunan Şah-ı Merdan Cemevi, Türkmen Alevi Bektaşi Derneği, Tuzluçayır De-
mokratik Alevi Derneği, Ana Fatma Cemevi, Gökçebel Köy Derneği ve Batıkent Serçeşme Ceme-
vi’ne saldırıda bulunulmuştur. Söz konusu saldırıda bir kadın dernek çalışanı bıçakla yaralanmış, 
bir başka yurttaşımız ise ibadet için bulunduğu cemevinde başından darbe alarak hastaneye kal-
dırılmıştır. 

 Ankara Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada “yapılan çalışmalar ne-
ticesinde, her üç olayı da A.O.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli kısa sürede 
yakalanarak gözaltına alınmıştır” açıklamasını yapmıştır. 

 Alevi yurttaşlarımız için yılın en önemli günlerinden olan Muharrem ayının ilk günü ger-
çekleştirilen saldırı açık bir provokasyon girişimidir. Türkiye toplumunun aydınlık yüzü olan Alevi 
toplumu üzerinden uyandırılmaya çalışılan toplumsal infial halini Maraş’tan, Çorum’ dan, Malat-
ya’dan, Sivas’tan hatırlıyoruz. Açıkça ifade etmek isteriz ki her türlü ayrımcı uygulamaya karşın 
eşit yurttaşlık talebinden asla ödün vermeyen, barışçıl yapısıyla laik ve demokratik Türkiye Cum-
huriyeti’nin en büyük destekçisi olan Alevi yurttaşlarımıza yönelik söz konusu organize saldırı-
ların sorumluları bu saldırıları fiilen işleyen kişiler kadar onlara göz yuman ve sırtını sıvazlayıp 
cesaretlendiren siyasiler ve kamu görevlileridir. 

 Meydanlarda Alevileri yuhalatan, tüm haklı taleplere karşın Cemevlerine yönelik eşit mu-
amele isteklerini yok sayan, Sivas davasının zamanaşımına uğramasını “hayırlı olsun” diyerek 
karşılayan söz konusu zihniyet, yıllardır kullandığı dil ve sürdürdüğü siyaset ile dün yaşanan sal-
dırıların zeminini hazırlamıştır. Dolayısıyla saldırıyı yapanlar kadar bu saldırılara yol gösterenler 
de olayın asli sorumlusudurlar. 

 Dün yaşanan elim olaylardan sonra tüm toplumumuzu itidalli olmaya, adli makamları sal-
dırıyı yapan kişi veya kişilerle beraber bu saldırının arkasında bulunan tüm unsurları ortaya çı-
karmaya, iktidarı ise geçmişten bugüne Alevi toplumuna yönelik sürdürdüğü ayrımcı siyaseti bir 
an evvel terk ederek bu toprakların yüz akı olan Alevilerin başta din ve ibadet özgürlüğü olmak 
üzere tüm temel hak ve özgürlüklerini derhal güvence altına almaya davet ediyor; söz konusu 
alçakça saldırıdan ötürü zarar gören yurttaşlarımız başta olmak üzere tüm Alevi toplumuna en 
içten geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Basın Açıklamaları



İzmir Barosu Çalışma Raporu / 2021 - 2022

598

Bu Leke Tutmaz

 Çeşitli seçim gruplarınca, yaklaşan baro seçimleri nedeniyle gerçek dışı ve avukat ciddi-
yetine yaraşmayan üslupsuz paylaşımlar yapıldığı görülmektedir.  
 
 Anlaşılan odur ki; soru soruyor gibi yapanların    amacı yanıt almak değil, gerçek dışı pay-
laşımlarla İzmir Barosu Yönetim Kurulu’nu  karalamaya çalışmaktır. 
 
 Bahse konu paylaşımlarda yer alan; baronun zemin katının kiralandığı, park yerinin si-
gorta şirketinin araçlarına tahsis edildiği iddiaları tümüyle gerçek dışıdır. Kiralanan alan daha 
önce Baromuz birimlerince kullanılmayan, tamamen atıl durumdaki 10 m2 lik bir alandır ve girişi 
bağımsızdır. Otoparkın kullanımının tahsisi söz konusu olmadığı gibi ayrıca yine anlaşma çerçe-
vesinde baro araçları için 6 araçlık otopark aboneliği sağlanmıştır.  
 
 Baromuz ile Sigorta Brokerleri AŞ arasında imzalanan iş birliği anlaşması hükümleri çer-
çevesince; meslektaşlarımıza ilgili firma üzerinden yapacakları sigorta işlemlerinde, başta mes-
leki sorumluluk sigortası olmak üzere birçok sigorta türünde önemli indirimler uygulanacaktır.
 
 Yapılan protokol uyarınca, Alsancak Merkez Baro binasının ön cephesindeki  bankamatik-
lerin yanında yer alan 10 m2 lik kısmında, irtibat bürosu kurulma aşamasındadır.
 
 Söz konusu anlaşma sonucunda baromuza 180.000- TL maddi kaynak sağlanacaktır. Ayrı-
ca ilgili firma tarafından ayda 40.000 adet karton bardak desteğinde bulunulacaktır. 
 
 Sözleşmeci firmanın baromuzla yaptığı anlaşmadan sonra numaracı barolarla da anlaşma 
yapmış olmasının; baromuzun çoklu baro sürecindeki öncü mücadelesine gölge düşürmek için o 
mücadelede ne yazık ki hiç yer almayanlarca kullanılmaya çalışılmasını meslektaşlarımızın tak-
dirine bırakırken,
 
 Genel kurullarda kiraya vermekle çok övündükleri bankamatikleri değil, sigorta işlemleri 
için ayrılan alanı okla işaret edenlerin içinde bulundukları çaresizliği de üzülerek izliyoruz. 
 
 
 Sosyal medya üzerinden yapılan ve seçim öncesi meslektaşlarımız nezdinde baro yöneti-
mini karalama amacı taşıyan paylaşımlara rağmen yönetim kurulumuz, her adımda baronun ve 
meslektaşlarımızın menfaatlerini öne çıkaran yaklaşımlarını sürdürmekte kararlıdır.
 
 
 Bilinsin ki bu leke tutmaz. Saygılarımızla.
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Adalet Bir Kez Daha Çok Geç Kaldı

 Mahkeme - İzmir Barosu Haklı,Yıkım İhalesini İptal Ediyorum-  Dedi
 Ama Binalar Çoktan Yıkıldı 

 İzmir Barosu Başkanlığı, İzmir Valiliği tarafından 04.03.2022 tarihinde yapılan Buca Açık 
ve Kapalı Cezaevi Yerleşkesinde Bulunan Taşınmazların Hurda Karşılığı Yıkım İşine ilişkin iha-
le işleminin iptali ve yıkım faaliyetlerinin ivedilikle durdurulması istemiyle 17.03.2022 tarihinde 
dava açmıştı.

 Yıkımın durdurulmasına ilişkin herhangi bir karar vermeyen mahkeme, ancak yıkım işle-
mi tamamlandıktan sonra davanın kabulüne ve ihale işleminin iptaline karar verdi.

 Hiçbir Önlem Alınmadan Yıkıma Başlandı 

 İzmir Barosu tarafından açılan davada; ihalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na, İhale 
Hukukunun temel ilkelerinden Rekabet İlkesine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 56’ncı mad-
desine, Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmeliğin 16’ncı maddesine, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve 
Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 25’inci maddesine, Çevre Kanunu’na ve Atıkların Dü-
zenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil ettiği, şartname ile ihaleye ka-
tılımın daraltılmak suretiyle rekabet ilkesine aykırı davranıldığı, ihalede yıkım işi verilen firmanın 
hurda karşılığı yıkım işi şartnamesine aykırı olarak çevrenin korunması (asbest, gürültü, çevre 
kirliliği vb.) hususunda gerekli özeni göstermediği ve derhal yıkım işlemine başladığı, imalatın-
da asbest kullanıldığı sabit olan ihale konusu yıkım işinde teknik şartnamede asbestli yapıların 
yıkılmasına yönelik tedbirlere yer verilmediği, yıkımın bu haliyle gerçekleşmesi halinde cezaevi 
çevresinde ikamet edenlerde ve bu yıkımda çalışacak işçilerde serbest asbest liflerine maruz 
kalınması neticesinde çeşitli hastalıkların doğacağı ileri sürülmüştü. 

 Mahkeme: Asbestli Yapıların Yıkımı Özel Bir Nitelik Taşır 

 Asbestli yapıların yıkımı işinin özel bir nitelik taşıdığı ve bu hususta dikkat edilmesi ge-
reken kuralların daha ayrıntılı düzenlendiğini ifade eden İzmir 2.İdare Mahkemesi ; kararında, 
“Gerek çalışanların gerekse kamu sağlığının doğrudan ve ciddi düzeyde olumsuz etkileneceği 
dikkate alındığında, yıkıma başlamadan önce yıkım izni alınması gerektiğine veya yıkıma baş-
lanılmadan önce asbestli imalatın var olup olmadığı, varsa asbest içeren imalatlar için asbestin 
türünü, miktarını ve yerini belirlemeye yönelik envanter çalışması yapılmasının zorunlu oldu-
ğu, asbest ve diğer benzeri tehlikeli atıkların diğer atıklardan ayrı ve buna münhasır personel 
ve ekipmanlarla ayrıştırılması zorunluluğunun anılan mevzuatta yer aldığı halde, bu hususlara 
ilişkin olarak uyuşmazlık konusu ihaleye ait idari şartnamede yer verilmediği görülmektedir.” 
ifadelerine yer vererek, ihaleyi iptal etti.

 Asbestli Binaların Yıkımına Dair Kritik Bir Karar

 İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Şefika Yıldırım SERT tarafından yapılan değerlendir-
mede, kararın ihaledeki hukuksuzluğu tescil etmesi açısından sevindirici olduğuna vurgu yapıldı. 
Açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi: 

 “Maalesef adalet yine geç geldi. Dava dilekçesinde ortaya koyduğumuz hususlar tümüyle 
yaşam hakkıyla ilintili olmasına ve yıkım sürecinin kontrolsüz  biçimde başlatıldığına ilişkin tüm 
delilleri sunmamıza rağmen yıkım tüm hızıyla sürmüş ve tamamlanmıştır. Bu olay bir kez daha 
göstermiştir ki; yargı sistemindeki hantallık hukuksuzluğun ve özellikle idarenin hukuka aykırı 
eylemlerinin payandası olmaktadır. Talebimize ve ortaya koyduğumuz tüm delillere rağmen ‘yü-
rütmeyi durdurma’ kararı verilmediğinden, ihale ile öngörülen yıkım kararı uygulanmış ve yıkım 
işlemi sonuçlanmıştır. Deyim yerindeyse yargı bir kez daha hukuksuzluğa yenik düşmüştür.

Basın Açıklamaları
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Hayvanların Yaşam Hakkı İçin Mücadele Etmekten Onur Duyarız!

 Sokakta yaşayan hayvanları ve onları gözetenleri hedef alan; web siteleri ile sosyal med-
ya hesapları ve bu platformlarda yaptıkları paylaşımlarla halkı suça teşvik eden kişilerle hukuk 
önünde mücadeleyi sürdürüyoruz.
 
 Bu kapsamda “Havrita”, “Başıboş Köpek Sorunu” gibi  sitelere erişimin engellenmesi ta-
lebinin yanısıra, sosyal medya hesaplarından sokakta yaşayan hayvanlara ve onları kollayanlara 
karşı nefret söylemlerinde bulunan ve halkı suça teşvik eden kişiler hakkında da suç duyurusun-
da bulunuyoruz. 
 
 Yaşam hakkına ve doğaya saygısı olmayan, dünyayı yalnız kendilerinin sananlara inat; 
kendini savunamayanların sesi olmaya devam edeceğiz.
 
 Onlar için mücadele etmekten onur duyarız! 

 Temennimiz iki yönlüdür; birincisi, idarenin bundan sonra bu tür eylem ve işlemlerinde 
hukuka uygun davranması, oldu bitti yaratmadan, öncelikle halk sağlığı ve kamu yararını düşüne-
rek hareket etmesi, 

 İkincisi ise idarenin hukuka aykırı eylemleri konusunda tek güvence olan yargının daha 
hızlı çalışması ve özellikle de yaşam hakkı ile ilintili konularda, uygulandıktan sonra iptali müm-
kün olmayan işlemler yönünden yürütmenin durdurulması kararlarında daha titiz ve hızlı davran-
masıdır.

 Son olarak; mahkemenin asbestli binaların yıkımına dair kararı, son derece kritik ve son-
rası için emsal oluşturacak bir karardır. Her ne kadar ihaleyi alan firma tarafından yıkım ger-
çekleştirilmişse de kararın kesinleşmesi ile birlikte sorumlular hakkında hukuki ve cezai süreci 
devam ettirmekte kararlıyız.”

İzmir Barosu, Gülşen’in Yanındadır

 “Elimi de  kolumu da bağla hadi
 Bir odaya bir ömür hapset hadi
 Becerebilirsen zaptet hadi” 

 Sanatçı Gülşen tutuklandı. Bugün.  

 Aylar önce verdiği bir konserde söylediği ve ardından özür dilediği sözler için.  
Biliyoruz, bahane üretiyorsunuz.  

 Güya ahlakçılığınızın; kadınları, Lgbti+ leri hapsetmeye çalıştığı karanlığa, son dönemde 
çıktığı her konserde cevap veren Gülşene karşı düşman hukuku uyguluyorsunuz. Biliyoruz.

 Kendiniz dışında hiç kimsenin yaşam tarzına tahammül edemediğinizi, Gülşen’in varoluşu 
ile size meydan okumasını kaldıramadığınızı ve ifade özgürlüğü kapsamındaki sözlerden suç ya-
ratmaya çalıştığınızı da çok iyi biliyoruz. 

 Aylardır kadınlığı, anneliği ve ahlakı üzerinden yaptığınız her türlü saldırıya karşı diren-
mesini hazmedemiyorsunuz.  

 Baskılar, yasaklar, cezalarla, toplumun kutuplaştırılmasına; sanatın her alanına yapılan 
müdahalelere, yasaklara, zorbalara, bu hukuk garabeti kararı verenlere karşı İzmir Barosu, Gül-
şen’in yanındadır.
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CMK Ücretlerinde Gerçek İyileştirme İstiyoruz

 T.C. ADALET BAKANLIĞINA
 
 CMK ücretlerinde gerçek İyileştirme İstiyoruz
 
 Bugün, TBB ile Adalet Bakanlığı arasında CMK Ücret Tarifesinin belirlenmesine yönelik 
bir görüşme gerçekleştirilecektir. 
 
 Görüşme esnasında TBB tarafından dile getirilen iyileştirme 06.07.2022 tarihli açıklamada 
ifade edildiği üzere tüm baroların ortak talebi ve kararlılığının yansımasıdır. 
 
 Ceza yargılamasında avukatın varlığı işkence ve kötü muameleyle ve hukuka aykırılıklarla 
mücadelenin bir parçası, hak arama özgürlüğünün garantisi, adil yargılanma hakkının olmazsa 
olmazıdır.
 
 Adil bir yargılamanın ancak savunmanın katılımıyla var olabileceğini kabul eden hukuk 
devleti; ücret tekeli nedeniyle, yargının kurucu unsuru savunma için CMK görevlendirmelerini 
mevcut ücret politikalarıyla dayatmaktan ve bir angaryaya dönüştürmekten vazgeçmelidir.
 
 Öncelikle ve önemle saptamak gerekir ki; CMK hizmetleri için AAÜT dışında bir belirleme 
kabul edilemez.
 
 AAÜT’nin onda birine denk gelen CMK ücretleri, her biri en az 3 yıl süren bir davanın ücreti 
olarak avukatlara reva görülemez. 
 
 Biz İzmir Barosu avukatları olarak bir kez daha yineliyoruz; Barolarımızın ortak kararına 
uygun TBB taleplerinin arkasındayız.
 
 Bu nedenle, yapılacak değerlendirmelerde görüşlerimizin dikkate alınmasını bekliyoruz.
 
 Bilinsin ki bu uyarı, sonrasındaki eylemliliğin habercisidir. Hak ettiğimiz ücretler belirle-
ninceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. 
 
 Bizi duyun, sesimize ve taleplerimize kulak verin.

Basın Açıklamaları
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Herkes Sussa, Biz Susmayacağız. Ne Yurttaşın Sesinin Kısılmasına 
İzin Vereceğiz, Ne de Bizi Yok Saymanıza...

YENİ BİR ADLİ YILA BAŞLIYORUZ; NE YAZIK Kİ GİTTİKÇE ARTAN SORUNLARLA. 
BU ADLİ YILI DA BÖLÜNMÜŞ ADLİYELER ARASINDA MEKİK DOKUYUP

DURUŞMA SALONLARI KAPISINDA BEKLEYEREK
HER GEÇEN GÜN YENİ BİR DAVA TÜRÜ ARABULUCULUK YA DA UZLAŞTIRMAYA DEVREDİLİR-

KEN, YARGININ ADLİYELERDEN HIZLA UZAKLAŞMASINA TANIKLIK EDEREK, 
EKONOMİK ŞİDDETLE FİZİKSEL ŞİDDET ARASINA SIKIŞTIRILARAK, ÖTEKİLEŞTİRİLEREK, 

SALDIRIYA UĞRAYARAK, ÖLDÜRÜLEREK, 
DÖRT AYAKLI MİNARE DİBİNDE KATLEDİLİP ARADAN GEÇEN ONCA YILDA HALA KATİLİMİZİ 

ARAMAYA DEVAM  EDEREK Mİ GEÇİRECEĞİZ!
 

YAŞADIĞIMIZ SORUNLARIN SEBEBİ DEĞİLİZ. 
NE BAĞIMLI YARGIYI YARATAN, NE YARGIÇ SAVCI SEÇİMİNDE ADALET, LİYAKAT VE VİCDANI 

TERK EDEREK MAĞDURİYETLER YARATANIZ. 
YARGIYI SİYASALLAŞTIRARAK HUKUK CİNAYETLERİ İŞLENMESİNE BİZ YOL AÇMIYORUZ. 

HER YIL 93 HUKUK FAKÜLTESİNDE ALDIKLARI YETERSİZ EĞİTİMLE HUKUK CAMİASINA DAHİL 
OLAN, ANCAK DARALAN İŞ ALANLARI VE EKONOMİK KOŞULLAR NEDENİYLE DERİN YOKSUL-
LUĞA, KARAMSARLIĞA, UMUTSUZLUĞA İTİLEN GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZIN VEBALİ DE BİZE 

AİT DEĞİL,  
YILLARDIR SÜREN TALEPLERİMİZE GÖZLERİNİ KAPATIP KULAKLARINI TIKAYARAK  GÖRMEZ-

DEN, DUYMAZDAN GELEN DE YOKSULLUK ÜCRETLERİNİ, SENELERCE SÜREN DAVALARIN 
YÜKÜNÜ OMUZLARIMIZA BIRAKAN DA BİZ DEĞİLİZ.

 
BİZLER,

YARGININ KURUCU UNSURU, BAĞIMSIZ SAVUNMANIN TEMSİLCİLERİ,
ADLİYELERİN EV SAHİPLERİ, YURTTAŞIN ADALET ARAYIŞININ SON NOKTASI, 

SESİ OLMAYANIN SESİ, SÖZÜ OLMAYANIN SÖZÜ, 
ADİL YARGILAMANIN OLMAZSA OLMAZI, 

HUKUK DEVLETİNDE MİHENK TAŞI, 
BAĞIMSIZ YARGIDA GÜVENCE OLAN AVUKATLARIZ. 

 
BİZ BÜTÜN BASKILARA, TEHDİTLERE, GÖZDAĞLARINA, YARGILAMA SENARYOLARINA RAĞMEN 

SUSMAYANLAR, GÜCE BİAT ETMEYENLER, VAZGEÇMEYENLER, ÖZGÜRLÜKLER İÇİN BEDEL 
ÖDEYENLERİZ. 

 
ARTIK SABRETMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI. 

BU ADLİ YILDA DA YAŞADIKLARIMIZ AYNI OLSUN İSTEMİYORUZ.
HUKUK CİNAYETLERİ İŞLENMESİN, 

AVUKATA YÖNELİK EKONOMİK VE FİZİKSEL ŞİDDET SON BULSUN, 
YILLARDIR YOK SAYILAN TALEPLERİMİZ GÖRÜLEREK TEDBİRLER ALINSIN İSTİYORUZ.

 
KARARLIYIZ, 

MESLEĞİMİZİN ÖZÜNÜN, YEMİNİMİZİN, TARİHSEL SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ. 81 
BARO ORTAK İRADE VE KARARLILIKLA BİR KEZ DAHA SÖYLÜYORUZ: 

AVUKATLARIN KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLMEDİKÇE, SALDIRILARA KARŞI ETKİLİ ÖNLEMLER ALIN-
MADIKÇA, CMK ÜCRETLERİ MESLEĞİN ONURUNA UYGUN BİR SEVİYEYE ÇEKİLMEDİKÇE HEP 

BİRLİKTE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ. 
HERKES SUSSA, BİZ SUSMAYACAĞIZ. 

NE YURTTAŞIN SESİNİN KISILMASINA İZİN VERECEĞİZ, 
NE DE BİZİ YOK SAYMANIZA...
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Kayıp Savcılar Bulundu!

 Diyanet İşleri Başkanı tarafından 24.04.2020 tarihinde yapılan ayrımcı ve hedef gösterici 
konuşmaya karşı baromuzca  ayrımcılık yasağını anımsatarak yapılan açıklama nedeniyle 2020 
yılında görev yapan yönetim kurulunun yargılanması isteniyor.  
 
 Soruşturma merciinin; suç işlendiğini gösteren delil yok, o nedenle kovuşturma gerekmez 
diyerek gönderdiği evrak, bakanlığın kovuşturma izni vermesi üzerine iddianameye dönüştü. 
 
 İddianamede Baro başkanımız Av. Özkan Yücel ve on yönetim kurulu üyemizin “dini değer-
leri alenen aşağılama” suçlamasıyla Türk Ceza Kanunu’nun 216/3 maddesi uyarınca  cezalandı-
rılmaları istenmiştir. Şimdi Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi, son soruşturma açılıp açılmaya-
cağına karar verecek. 
 
 Bir devlet görevlisi şahsın, yurttaşların bir kesimini hedef gösterici, şiddeti meşrulaştırıcı, 
ayrımcılığı doğallaştırıcı söylemi açıkça dile getirmekten çekinmediği yerde, baroların savunma-
sız kalan yurttaşların haklarını korunmak için öne çıkması, kanundan kaynaklanan görevleridir.  
 
 Baromuzun bugün yargılama konusu yapılmak istenen açıklaması, tam da bu amaçla ha-
zırlanmış bir metindir ve hiçbir şekilde bir suç unsuru taşımamaktadır.  
 
 Biliyoruz ki yurttaşlarımız haftalardır yürütmenin her basamağından insanların karıştığı 
rüşvet ve yolsuzluk iddialarına karşı sessiz kalan savcılar nerede diye haykırıyorlar.  
 
 Mazisi 114 yıl geriye giden İzmir Barosu olarak açıklıyoruz, kayıp savcılar bulunmuştur.  
 
 Çevre katliamlarında, kadın cinayetlerinde, çocuk istismarlarında, rüşvet ve yolsuzluk id-
dialarında ortadan kaybolan savcılar, bugün adlarının başındaki “cumhuriyet” sıfatının manasını 
unutmuş, öğretmenlerin, sendikacıların, akademisyenlerin, öğrencilerin, sanatçıların ve şimdi de 
İzmir Barosu yönetiminin peşine düşmüştür. 
 
 Bütünüyle siyasallaşmış, talimatsız iş göremez hale gelmiş yargıyı yeniden inşa edecek, 
Cumhuriyetin liyakatli savcılarını ve yargıçlarını yetiştirecek güç, ülkemiz hukukçularında mev-
cuttur. 
 
 Geldiğimiz bu noktada yargının bağımsız kalmış tek unsuru olan savunmanın temsilcileri 
sıfatıyla bir kez daha yüksek sesle ifade ediyoruz: Bedeli ne olursa olsun, yurttaşlarımızın hakla-
rını, demokratik ve laik Cumhuriyeti korumaya devam edeceğiz. 
 
 Bize parmak sallamayın. Korkutamazsınız!

Basın Açıklamaları
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Barolardan CMK Ücretleri İçin Eylem Takvimi

 Ceza yargılamasında avukatın varlığı; hak arama özgürlüğünün garantisi, adil yargılanma 
hakkının olmazsa olmazı, işkence ve kötü muameleyle ve hukuka aykırılıklarla mücadelenin ay-
rılmaz bir parçasıdır. 

 Adil bir yargılamanın ancak savunmanın katılımıyla var olabileceğini kabul eden hukuk 
devletlerinde, avukata erişim imkanı olmayan yurttaşlara savunma haklarının kamusal olarak 
sağlanması gerekir. Bununla birlikte ülkemizde, zorunlu müdafilik hizmeti karşılığı ödenen üc-
retlerin, bugüne kadar bu hizmeti büyük bir özveri ve onurla yerine getiren avukatlar için mevcut 
ekonomik koşullar altında tahammül edilemez hâle geldiği açıktır.  

 Mevcut CMK Tarifesi’ne göre, en az üç yıl süren bir ceza davasında zorunlu müdafilik hiz-
meti veren avukata yalnızca 754 TL ödenmektedir. Söz konusu CMK Tarifesi’ndeki ücretler, Tür-
kiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin (AAÜT) on sekizde birine denk gelmekte, 
bu nedenle aynı işi yapan meslektaşlarımız arasında derin bir eşitsizlik ortaya çıkmaktadır. Ba-
rolar olarak, öteden beri talebimiz, CMK Tarifesi’nin AAÜT ile eşitlenmesi ve CMK ücretlerinden 
kesilen KDV’nin %1’e indirilmesidir. 

 Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı arasında yeni dönem CMK Ücret Tarifesi’nin 
belirlenmesine yönelik görüşmelerin sürdürülmekte olduğunu biliyor, bu görüşmeleri önemsi-
yoruz. Avukatlık mesleğinin onuruyla bağdaşan, meslektaşlarımızın emeklerine karşılık gelen ve 
adil yargılanma hakkına erişimi sağlayan hakkaniyete uygun bir artışın bu görüşmeler sonucunda 
ortaya çıkmasını bekliyoruz. Şu aşamada, Barolarla aynı hassasiyeti gözeten Türkiye Barolar Bir-
liğinden beklentimiz, AAÜT’de olduğu gibi CMK Tarifesi görüşmelerinde de meslektaşlarımızın 
talepleri doğrultusunda bir sonuç elde etmek üzere konunun tüm muhataplarıyla etkin bir müza-
kere süreci yürütmesidir.

 Ancak son oluşan ekonomik koşullarda, varlık mücadelesi veren avukatlar için mevcut 
CMK Tarifesi’yle zorunlu müdafilik hizmetlerinin yerine getirilmesi mümkün olmadığından, aşa-
ğıda imzası bulunan 81 ilin baro başkanları olarak, verilen hizmetin karşılığı, hakkaniyete uygun 
bir artış sağlanıncaya kadar: 

 1-) 13 Eylül 2022 Salı günü tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin yavaşlatılması,

 2-) 20 Eylül 2022 Salı günü tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin bir gün süreyle dur-
durulması, (şiddet ve istismar mağduru kadın ve çocuklar için gelen talepler hariç)

 3-) 27 Eylül 2022 Salı gününden itibaren tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin üç gün 
süreyle durdurulması (şiddet ve istismar mağduru kadın ve çocuklar için gelen talepler hariç)

 4-) Hâlâ bir sonuç alınamaması halinde, tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin süre-
siz olarak durdurulması konusundaki kararlılığımızı bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz.

 Saygılarımızla.
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Yargı Sahiden Bağımsızmış!

 HAKİM VE SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞINA

 Sayın Kurul Üyeleri;

 Gülşen için verilen tutuklama kararının ardından kamuoyunda oluşan tepki nedeniyle 26 
Ağustos’ta yaptığınız açıklamanın mürekkebi henüz kurumadı.

 Anayasa’nın 138. maddesine atfen “Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasa’ya, 
kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.” mi demiştiniz açıkla-
mada; hatırlıyor musunuz?

 Bir de “Kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel basın organlarının yargı bağımsızlığına 
saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale içeren, hâkimlere emir ve talimat niteliği taşı-
yan her türlü eylem ve söylemden kaçınması Anayasal zorunluluktur.” diye de parmak sallamayı 
ihmal etmemiştiniz sanki.

 Anlaşılan o ki, bu söyledikleriniz yalnız bizim için geçerli. Bir partinin ilçe başkanını tutuk-
lamaya sevk eden savcı ve tutukluluğa itirazı reddeden yargıç için Anayasa madde 138 işlemiyor 
olmalı.

 Bir hakim ile bir savcıyı, yaz kararnamesi ile görevlendirildikleri Karaburun’dan alıp ver-
dikleri karar nedeniyle 4 ay süreyle Siverek’e geçici görevle ve derhal başlama talimatıyla gön-
dermiş olmanızın da hakim savcı teminatı açısından bir açıklamasını bulursunuz muhakkak.

 Rica etsek, bizim hiç unutmadığımız ama sizin yalnızca muhalif sesleri bastırmak için kul-
landığınız Anayasa’nın 138. maddesini bir kez de bu olay sebebiyle açıklar mısınız kamuoyuna?

 Biz, ekte hakim savcı teminatına ilişkin bölümleri de içeren Anayasa’nın tam metnini belki 
elinizde yoktur diye size gönderiyoruz. Ancak bundan mutluluk değil bağımsız yargı adına hicap 
duyduğumuzu da bilmelisiniz.

 Eki : 1 adet Anayasa

Basın Açıklamaları
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Avukatların Sesi Bu Ülkenin Özgürlüğü, Demokrasisi ve Hukuk Devleti 
İçin Gereklidir. Susmayacağız!

  Şimdi diyeceksiniz ki, bu Baro Başkanı da hep yakınıyor. Ama yakınmamak pek de 
mümkün değil. Geçtiğimiz yıl ne söylediysek hangi sorunları dile getirdiysek görüyoruz ki bu 
yıl azalmadan, tam tersine artarak devam ediyor. Yeni bir adli yıl açıyoruz. Ama sanki geçen 
yıldan kalmış gibiyiz. Yargının sorunlarını, avukatların sorunlarını defalarca iletmiş olma-
mıza rağmen, ekonomik güçlükleri defalarca iletmiş olmamıza rağmen, iş alanındaki da-
ralmayı defalarca iletmiş olmamıza rağmen, genç meslektaşlarımızın yaşadıkları zorlukları 
defalarca iletmiş olmamıza rağmen bugüne kadar atılmış bir tek adım yok, bir tek çözüm yok. 
Anlıyoruz ki, siyasi iktidar tarafından avukatların sorunlarının çözümü konusunda atılmak 
istenen bir adım da yok. Çok şey mi istiyoruz? Hayır. Burada bulunan bütün arkadaşlarım, 
aman daha iyisi olsun diye çalışıyor, hiç aksini düşünmüyorum, ama garanti maaşları ile de-
vam ediyorlar. Enflasyona ezilmemek adına sürekli artışlar gerçekleşiyor. Biz 2021 Kasımın-
da belirlenmiş asgari ücret tarifesi ile hala devam ediyoruz. 2022’ye zamlarla girmiştik. Bu-
gün sabah gelirken haberlere bir baktım doğalgaza yine zam gelmiş, elektriğe de. Avukatlık 
ücretleri hala yerinde. 

 CMK listeleri kamusal bir hizmet, kamusal bir görev biliyorum. Elbette ki CMK’nin 
gerçek amacının yurttaşın hak arama özgürlüğünün korunması olduğunu, işkence ve kötü 
muamele ile mücadele olduğunu, avukatların tam da bu nedenlerle o karakollarda, o Cum-
huriyet savcılıklarında, o mahkemelerde olması gerektiğini elbette ki iyi biliyorum. Ama 
ayıptır. Verdiğiniz işe karşılık uygun bir ücret ödemek zorundasınız. Bugün CMK görevi yapan 
avukatların ücreti, asgari ücret tarifesinin beşte birine, altıda birine denk geliyor. Reva mıdır 
bu? Dört yıl süren, beş yıl süren bir dava için bir avukata iki bin lira ücreti reva görmek hak 
görmek kabul edilebilir bir şey mi?  Bunların hepsini defalarca söyledik. Ama anlaşılan o ki 
bir anlayış avukatları üvey evlat görmek konusunda kararlı. 

 Başka yerde de gördük bunu. Barolar çözüm istedi. Yaşadığımız ne biliyor musunuz? 
İktidarın anlayışı doğrultusunda baroları çoklaştırmak, numaracı barolar ortaya koymak. 
Her seferinde karşı çıktık, sonuna kadar karşı çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü numaracı 
barolar, bir ilde birden fazla baro kabul edilemez. 

 Yetmedi oyunları. Bizde beceremediler o numaracı baroyu kurmayı da, İstanbul için 
söyleyeyim. Sayısı otuz beşte bir olan baroya adli yardım ödeneğinden dörtte bir ücret öde-
mek için yarışıyor şimdi iktidar. Şimdi gelin de bunun adalet olduğunu, gelin de bunun hukuk 
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olduğunu, gelin de bunun vicdanlı bir şey olduğunu söyleyin. Elbette ki şikayet edeceğiz. El-
bette ki geçen yıldan farklı bir şey yok bugün de diyeceğiz. 

 Alışkınlar. Barolar tek başına itiraz ederler, İzmir Barosu ‘Hayır bunu yapamazsınız 
der.’, Türkiye’de birkaç baro daha ses çıkarır. Ondan sonra unutulur gider. Kazın ayağı artık 
öyle değil. 81 baro Ankara’da TBB’nin öncülüğünde bir araya geldi. Bundan sonra avukatların 
sorunları konusunda çözüm için adım atmayanlar, Türkiye’deki tüm avukatları karşılarında 
bulacaklar, herkesin haberi olsun. 

 Bilmiyorum, aman olmasın istiyorum, hakim savcı meslektaşlarımızın arasında, adli-
ye çalışanlarının arasında intihar oranları arttı mı? Öldürülen var mı aranızda? Bilmiyorum. 
Ama avukatlarda var. Avukatlar işlerini yaptıkları için, hacze çıktıkları için, yani görevlerini 
yerine getirdikleri için ofislerinde otururlarken saldırıya uğruyorlar. ‘Önlem almak zorun-
dasınız.’ dedik. Ne yapılması gerektiğini de söyledik. Şu ana kadar maalesef atılmış bir adım 
yok. Biz buradan gerçekten şunu ilan ediyoruz. Bugünkü anlayış avukatları üvey evlat olarak 
görmek konusunda kararlı.  Ama bir kere daha söylüyorum. Avukatlar bundan sonra TBB ön-
cülüğünde 81 baro birlikte aynı mücadelenin tarafı olacaklar. Bundan sonra avukatları daha 
çok göreceksiniz alanlarda. Bundan sonra avukatların sesini daha gür duyacaksınız. Çünkü 
avukatların sesi bu ülkenin özgürlüğü için, bu ülkenin demokrasisi için, bu ülkenin hukuk 
devleti için gerekli ve bundan hiçbir zaman vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. 

 Bizden şunu istiyorlar. Aman sessiz kalın. Aman gürültü yapmayın, ses çıkarmayın, 
biat edin, konuşmayın. İzmir Barosu susmayacak. Bugüne kadar hiç vazgeçmedik, hiç biat 
etmedik, hiç teslim olmadık. Bundan sonrası için de İzmir Barosu olarak söylüyorum, savun-
manın onurlu temsilcileri olarak, sizlerin de dönüp dolaşıp geleceğiniz İzmir Barosu olarak 
söylüyorum. Sizin için, herkes için, bu ülkedeki bütün yurttaşlar için söylüyorum: Vazgeç-
meyeceğiz, biat etmeyeceğiz. Doğru neyse, hukuk neyse, evrensel ilkeler neyi gösteriyorsa 
onların arkasından yürümek konusunda bir kararlılığa sahibiz. Bundan hiçbir güç bizi vazge-
çiremeyecek. Bedeli ne olursa olsun. 

 Çok şikayet ettim biliyorum. Şimdi adliyedeki dostlarımız ‘Ya biz burada o kadar so-
runla yaşamıyoruz. Burada işleri çözüyoruz, konuşuyoruz.’ diyorlar. Evet İzmir Adliyesi içeri-
sinde sorunlarımızı en aza indirmiş durumdayız. Paydaşlarımızla, yargının diğer mensupları 
ile eşitlerimizle, bunun da altını çizerek söylüyorum, farklı görevleri ifa eden eşitlerimiz-
le beraber, sorunları çözmek için gayret ediyoruz. Yerelde sorun yaşamıyoruz. Ama sorun 
kronik, sorun merkezi, sorun bütüncül. Bütüncül sorunlara bütüncül çözümler üretilmeden 
gerçek bir adalet, gerçek bir hukuk, gerçek bir yargı bağımsızlığı sağlanamaz diye düşünü-
yorum.

 Hepinizin adli yılını, umuyorum ki herkes için adalet sağlanır düşüncesiyle kutlu ol-
sun.

Basın Açıklamaları
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Bulunduğunuz Makamlar Size Mülk, Kamu Hizmet Alanları Kişisel 
Egoları Tatmin Yeri Değildir

 Tüm yurtta gerçekleşen konser yasaklarından sonra şimdi de Baromuz tarafından İzmir’in 
kurtuluşu anısına düzenlenen ve 17-25 Eylül tarihlerinde tüm Türkiye’den 1.200 civarında avukatı 
İzmir’de buluşturacak olan “100. YIL AVUKAT SPOR OYUNLARI” Valinin keyfi kararıyla engellendi.

 Organizasyona dair Valiliğe yazılı olarak yapılan başvuru akabinde, Valiliğin talimatı doğ-
rultusunda, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organizasyondan sorumlu yönetim kurulu 
üyelerimiz aranmış; kendilerinin katılımı ile toplantılar yapılmış; saha ve salon organizasyonları 
tamamlanmış; hakem ücretleri dahi belirlenmiştir.

 Tüm bu işlemler tamamladıktan sonraki aşamada, İl Spor Müdürü tarafından sorumlu 
yönetim kurulu üyemiz aranarak Valiliğin turnuvaya izin vermediği, bu nedenle saha ve hakem 
tahsisi yapamayacakları bildirilmiştir.

 Konuyla ilgili olarak Valiliğe iki ayrı yazı yazılmış, yazılı bir karar olup olmadığı, varsa ge-
rekçesinin ve kararın tarafımıza bildirilmesi, ayrıca yaklaşık 1.200 avukatı mağdur edecek bu ka-
rardan dönülmesi talep edilmiş; bunun yanında, görüşme talebimiz telefonla da iletilmiştir.

 Buna rağmen işbu yazının yazıldığı ve paylaşıldığı ana kadar İzmir Valiliği tarafından Baş-
kanlığımıza bilgi verilmemiş, herhangi bir karar gönderilmemiş, görüşme talebimiz de yanıtsız 
kalmıştır.

 A protokolde yer alan İzmir Barosuna karşı İzmir Valiliğince sergilenen bu tavır, hiçbir 
teamüle uymadığı gibi, en zarif tabirle, ayıptır. 

 Görünen o ki, konserler, festivaller yasaklayan bağnaz zihniyet, bu kez de İzmir’de kar-
şımıza çıkmıştır. Bu olayla, tüm ülkeye musallat olan tek adam karanlığının yalnızca merkezi 
yönetime değil, İzmir’deki temsilcilerine de sirayet ettiği açıkça görülmüştür. 

 İzmir Valisi, kişisel hırsları ve makul bir açıklaması olmayan inadıyla, sadece spor yapmak 
isteyen avukatları engellemektedir. 

 4,5 milyon kişinin çığ gibi büyüyen sorunlarına çare bulmaya çalışmak yerine; avukatların 
futbol, basketbol ve voleybol oynamasıyla uğraşmanın, bir ilin mülki amirini neden bu kadar ilgi-
lendirdiğini bir hayli merak ediyoruz. 

 Zaman zaman söylemek zorunda kaldığımız gibi; kamu görevlilerinin bulunduğu makam-
lar, kendilerine mülk, kişisel egoları tatmin yeri değildir. 

 İPTAL SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 

 10.08.2022 tarihinde KEP üzerinden, 16.08.2022 tarihinde fiziki olarak dilekçe ile İzmir 
Valiliğine başvurulmuş ve Baromuzca avukat spor oyunları düzenleneceği ve Gençlik Spor İl Mü-
dürlüğüne Valilikçe bilgi verilerek oyunların düzenlenmesi için gerekli kolaylığın sağlanması is-
tenmiştir. Konu ile ilgilenen Vali Yardımcısı ile de telefonla görüşülmüştür.

 31.08.2022 tarihinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkililerince sorumlu yönetim kurulu 
üyemiz aranarak “Valilikten olur alındığını ve oyunların planlanması için 01.09.2022 tarihinde 
TFF, TBF ve TVF il temsilcileri, Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ve Baro yetkilileri ile toplantı 
yapılacağı” söylenmiştir. Anılan tarihte yapılan toplantıda sahalar ve salonlar kararlaştırılmış, 
hakem ücretleri ve maç programları konuşulmuş ve çalışmalara başlanmıştır.
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 08.09.2022 tarihinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından Baromuz yönetim 
kurulu üyesi aranarak bu kez “Vali Yardımcısının kendilerini aradığını ve Valinin avukat spor 
oyunlarının yapılmasına izin vermediğini söylediği” aktarılmıştır. Bu nedenle saha ve salon tah-
sislerinin yapılamayacağı bildirilmiştir. 

 08.09.2022 tarihinde Valiliğe iptal işleminin gerekçesi sorulmuştur. 09.09.2022 tarihin-
de oyunların yapılmasına ilişkin dilekçe ile Valiliğe yeniden başvurulmuş ve görüşme talebimiz 
telefonla Valiliğe bildirilmiştir.  26 Erkek Futbol, 2 Kadın Futbol, 12 Erkek Basketbol, 3 Kadın 
Basketbol, 9 Erkek Voleybol, 16 Kadın Voleybol takımından müsabakalara katılacak 1.200 avukatı 
mağdur edecek bu karardan dönülmesi talep edilmiştir. 

 Buna rağmen bu yazının yazıldığı ve paylaşıldığı ana kadar İzmir Valiliği tarafından Baş-
kanlığımıza herhangi bir bilgi verilmemiş bir karar gönderilmemiş, görüşme taleplerimiz de ya-
nıtsız kalmıştır. Valilik devlet ciddiyetini bir kenara bırakmış keyfiliği tüm boyutlarıyla sürdür-
mektedir.

 İlin A protokolünde yeri olan İzmir Barosuna karşı İzmir Valiliği tarafından ortaya konulan 
bu tavır hiçbir teamüle uymayan bir ayıptır. İzmir Barosu, avukat spor oyunlarının düzenlenmesi 
için her türlü çabayı göstermesine, her türlü diyalog kurmayı denemesine rağmen bir kişinin an-
laşılmaz ve gerekçesiz inadı sebebiyle oyunlar yapılamaz duruma gelmiştir.

 İzmir Valisi tarafından saha ve salonların da tahsisine ilişkin iptal beyanı nedeniyle oyun-
ların yapılması mümkün olamamıştır.

 Süreci ve sürece ilişkin keyfiliği kamuoyuna saygıyla sunarız.

Basın Açıklamaları
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MİZAN 
İZMİR BAROSU 

24/06/2021-30/09/2022

Hesap Kodu Hesap Adı Borç Alacak Borç Bakiye Alacak Bakiye

1 DÖNEN VARLIKLAR 68.695.178,27 54.683.403,67 14.011.774,60 0,00

10 HAZIR DEĞERLER 55.255.034,66 49.335.837,26 5.919.197,40 0,00

100 KASA 1.463.275,41 1.448.320,81 14.954,60 0,00

100.01 KASA HS. 1.463.275,41 1.448.320,81 14.954,60 0,00

100.01.001 KASA HS. 1.205.407,40 1.190.452,80 14.954,60 0,00

100.01.002 MERKEZ  KASA 2 257.868,01 257.868,01 0,00 0,00

102 BANKALAR 49.379.897,05 43.753.650,35 5.626.246,70 0,00

102.01 VADESİZ BANKA HESAPLARI 34.839.097,17 30.853.650,35 3.985.446,82 0,00

102.01.001 DENİZBANK İZMİR ŞB. 4357536-
351 HS.

4.073,48 3.825,90 247,58 0,00

102.01.002 İŞBANKASI KONAK ŞB. 1545 HS. 3.975.958,24 3.939.112,43 36.845,81 0,00

102.01.003 İŞBANKASI YENİLİMAN ŞB. 291761 
HS.

524.113,63 502.202,54 21.911,09 0,00

102.01.005 ZİRAAT BANKASI KONAK ŞB. 
34795117-5001 HS.

3.075,23 0,00 3.075,23 0,00

102.01.006 G.BANKASI MANAVKUYU ŞB. 
6298951 HS.

760.914,40 712.108,49 48.805,91 0,00

102.01.009 DENİZBANK İZMİR ŞB. VEKALET 
ÜCRETLERİ HS. 4357536-370

1.161,40 0,00 1.161,40 0,00

102.01.011 ZİRAAT BANKASI KIBRIS ŞEHİTLERİ 
ŞB. 1523-34795117-5002

11.352,00 0,00 11.352,00 0,00

102.01.013 TEB ALSANCAK ŞB. 73341570 HS. 29.558.448,79 25.696.400,99 3.862.047,80 0,00

102.02 VADELİ BANKA HESAPLARI 14.540.799,88 12.900.000,00 1.640.799,88 0,00
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102.02.002 TEB VADELİ HESABI ALSANCAK 940.623,62 0,00 940.623,62 0,00

102.02.013 DENİZBANK 4357536-372 VADELİ 
HS.

100.176,26 0,00 100.176,26 0,00

102.02.014 TEB VADELİ 13.500.000,00 12.900.000,00 600.000,00 0,00

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 4.411.862,20 4.133.866,10 277.996,10 0,00

108.01 DİĞER HAZIR DEĞERLER 4.375.562,20 4.133.866,10 241.696,10 0,00

108.01.001 DENİZBANK POS HS. 70,00 0,00 70,00 0,00

108.01.002 GARANTİ POS HS. 1.016.006,35 928.566,12 87.440,23 0,00

108.01.003 GARANTİ SANAL POS HS. 302.325,89 302.325,89 0,00 0,00

108.01.004 TEB POS HS 2.035.738,11 1.930.793,43 104.944,68 0,00

108.01.005 TEB SANAL POS HS. 1.021.421,85 972.180,66 49.241,19 0,00

108.02 ALINAN PULLAR 36.300,00 0,00 36.300,00 0,00

108.02.001 VEKALET PULU 36.300,00 0,00 36.300,00 0,00

12 TİCARİ ALACAKLAR 65.395,46 65.395,46 0,00 0,00

120 ALICILAR 2.212,88 2.212,88 0,00 0,00

120.01 MUHTELİF ALICILAR 2.212,88 2.212,88 0,00 0,00

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 63.182,58 63.182,58 0,00 0,00

128.01.001 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 63.182,58 63.182,58 0,00 0,00

13 DİĞER ALACAKLAR 12.768.374,50 5.126.548,86 7.641.825,64 0,00

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 12.768.374,50 5.126.548,86 7.641.825,64 0,00
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136.01 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 9.982.735,08 2.634.454,68 7.348.280,40 0,00

136.01.001 CMK DAN ALACAKLAR 1.399.317,14 1.399.317,14 0,00 0,00

136.01.002 ADLİ YARDIM DAN ALACAKLARI 925.526,52 470.000,00 455.526,52 0,00

136.01.003 VAKIF DAN ALACAKLARI 35.820,12 35.820,12 0,00 0,00

136.01.004 İKTİSADİ İŞLETMEDEN ALACAKLAR 7.564.835,05 672.081,17 6.892.753,88 0,00

136.01.005 İÖG DEN ALACAKLAR 25.102,55 25.102,55 0,00 0,00

136.01.006 HALISAHADAN ALACAKLAR 32.133,70 32.133,70 0,00 0,00

136.04 CMK KULLANIM BEDELLERİ 117.592,65 21.750,00 95.842,65 0,00

136.04.001 CMK ELEKTRİK KULLANIM BEDELİ 109.539,26 21.750,00 87.789,26 0,00

136.04.002 CMK SU KULLANIM BEDELİ 8.053,39 0,00 8.053,39 0,00

136.05 ADLİ YARDIM KULLANIM BE-
DELLERİ

117.592,65 117.592,67 0,00 0,02

136.05.001 ADLİ YARDIM ELEKTRİK KULLANIM 
BEDELİ

109.539,26 109.539,28 0,00 0,02

136.05.002 ADLİ YARDIM SU KULLANIM BE-
DELİ

8.053,39 8.053,39 0,00 0,00

136.06 TBB DEN ALACAKLAR 110.630,16 104.725,40 5.904,76 0,00

136.06.001 TBB DEN ALACAKLAR 360,00 0,00 360,00 0,00

136.06.002 İŞYERİ HEKİMİ ÜCRET ALACAKLARI 92.641,06 87.064,20 5.576,86 0,00

136.06.003 VEKALET PULU İADELERİ 17.629,10 17.661,20 0,00 32,10

136.07 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 184.944,11 184.944,11 0,00 0,00

136.07.002 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 107.167,10 107.167,10 0,00 0,00
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136.07.003 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 28.112,01 28.112,01 0,00 0,00

136.07.005 MEGA OFFICE BOX-ERSİN ALTIN-
SOY KAĞIT ALACAKLARI

49.665,00 49.665,00 0,00 0,00

136.08 PUL AVANSLARI 204.978,80 24.010,00 180.968,80 0,00

136.08.001 PUL AVANSLARI 3.420,00 0,00 3.420,00 0,00

136.08.002 ÖZKAN METİN PUL AVANSI D/4 
BLOK ZEMİN KAT

64.440,80 20.000,00 44.440,80 0,00

136.08.004 BUSE UTKU PUL AVANSI B/1 BLOK 
1.KAT

6.500,00 0,00 6.500,00 0,00

136.08.005 HAMİT AKIN PUL AVANSI KARŞI-
YAKA

6.500,00 0,00 6.500,00 0,00

136.08.006 ÖDEMİŞ PUL AVANSI FERİDE 
UYSAL

10.577,80 0,00 10.577,80 0,00

136.08.007 BERGAMA PUL AVANSI YEŞİM 
KAYALI

10.158,85 0,00 10.158,85 0,00

136.08.008 MENEMEN PUL AVANSI BARAN 
ÇELİKDEMİR

6.034,05 0,00 6.034,05 0,00

136.08.009 ALİAĞA PUL AVANSI TUĞBA YIL-
MAZ

4.667,15 0,00 4.667,15 0,00

136.08.010 TORBALI  PUL AVANSI NURHAYAT 
YENER

5.899,60 0,00 5.899,60 0,00

136.08.011 SEFERİHİSAR PUL AVANSI ZEYNEP 
KÜKREK

5.865,85 0,00 5.865,85 0,00

136.08.012 MENDERES PUL AVANSI MEHMET 
MODA

4.380,00 0,00 4.380,00 0,00

136.08.013 YÜKSEL ALP PUL AVANSI YENİ 
ADLİYE ZEMİN KAT

20.550,00 0,00 20.550,00 0,00

136.08.014 DİKİLİ PUL AVANSI ÖZLEM GÖRÜR 5.766,00 0,00 5.766,00 0,00

136.08.015 KINIK PUL AVANSI 1.340,00 0,00 1.340,00 0,00

136.08.016 SELÇUK PUL AVANSI ABDULLAH 
BAŞ

8.221,00 0,00 8.221,00 0,00

136.08.017 URLA PUL AVANSI AYSEL AK 7.186,00 2.010,00 5.176,00 0,00
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136.08.018 ÇEŞME PUL AVANSI 725,00 0,00 725,00 0,00

136.08.019 FOÇA PUL AVANSI DUYGU TEKİN 4.173,50 0,00 4.173,50 0,00

136.08.020 TİRE PUL AVANSI AYLİN ÖZSOY 4.609,60 0,00 4.609,60 0,00

136.08.021 BAYINDIR PUL AVANSI BUSE ÇAN-
GIR

4.570,00 0,00 4.570,00 0,00

136.08.022 KARABURUN PUL AVANSI 457,00 0,00 457,00 0,00

136.08.023 KEMALPAŞA PUL AVANSI KENAN 
ÇOBAN

4.025,00 0,00 4.025,00 0,00

136.08.024 GÖKÇE GÜNCAVDI PUL AVANSI 
YENİ ADLİYE 5.KAT BARO ODASI

2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

136.08.025 İZMİR BAROSU POSTA PULU 
ALACAKLARI HS.

797,00 0,00 797,00 0,00

136.08.026 EK BİNA AİLE MAH.  PUL 
AVANSLARI

8.149,60 0,00 8.149,60 0,00

136.08.027 ÇİĞLİ ADLİYESİ BARO ODASI DİLEK 
ÖNVURAL PUL AVANSI

3.965,00 0,00 3.965,00 0,00

136.09 ADLİ YARDIM ÖDEMELERİ AİDAT 
ALACAKLARI

400.195,60 400.705,60 0,00 510,00

136.09.001 ADLİ YARDIM ÖDEMELERİ AİDAT 
ALACAKLARI

400.195,60 400.705,60 0,00 510,00

136.10 BARO ODALARI KIRTASİYE 
AVANSLARI

11.714,05 375,00 11.339,05 0,00

136.10.001 ÖZKAN METİN KIRTASİYE AVANSI 
ZEMİN KAT D/4 BLOK

6.494,00 0,00 6.494,00 0,00

136.10.002 BUSE UTKU KIRTASİYE AVANSI B/
BLOK 1.KAT

550,00 0,00 550,00 0,00

136.10.003 BETÜL GÜZEL KIRTASİYE AVANSI 
D2/BLOK 1.KAT

232,65 0,00 232,65 0,00

136.10.004 BÖLGE ADLİYE ADLİYE ZEMİN KAT 
(GÖKÇE + BİLGİSAYAR ODASI)

1.675,00 375,00 1.300,00 0,00

136.10.005 EKBİNA- AİLE MAH.- KIRTASİYE 
AVANSI

1.462,40 0,00 1.462,40 0,00

136.10.006 KARŞIYAKA BARO ODASI KIRTASİ-
YE AVANSI

1.300,00 0,00 1.300,00 0,00
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136.11 BARONET ALACAKLARI HS. 1.568.485,35 1.568.485,35 0,00 0,00

136.11.001 TÜRKPARA A.Ş. BARONET ALA-
CAKLARI HS.

1.568.485,35 1.568.485,35 0,00 0,00

136.13 SGK TEŞVİK ALACAKLARI 69.506,05 69.506,05 0,00 0,00

136.13.001 5510 SAYILI YASA GEREĞİ SGK 
TEŞVİK MAHSUPLARI

69.506,05 69.506,05 0,00 0,00

15 STOKLAR 23.909,20 0,00 23.909,20 0,00

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 23.909,20 0,00 23.909,20 0,00

159.01.001 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 23.909,20 0,00 23.909,20 0,00

19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 582.464,45 155.622,09 426.842,36 0,00

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE 
FONLAR

2.207,61 2.207,61 0,00 0,00

193.01 BANKA STOPAJ KESİNTİSİ 2.207,61 2.207,61 0,00 0,00

195 İŞ AVANSLARI(1) 504.625,42 97.744,48 406.880,94 0,00

195.02 AVUKATLARA VERİLEN İŞ 
AVANSLARI

35.957,30 27.615,47 8.341,83 0,00

195.02.001 AVUKATLARA VERİLEN İŞ 
AVANSLARI

35.957,30 27.615,47 8.341,83 0,00

195.03 PERSONELE VERİLEN İŞ 
AVANSLARI

3.215,84 0,00 3.215,84 0,00

195.03.001 PERSONELE VERİLEN İŞ 
AVANSLARI

3.215,84 0,00 3.215,84 0,00

195.04 TEDARİKÇİLERE VERİLEN İŞ 
AVANSLARI

465.452,28 70.129,01 395.323,27 0,00

195.04.001 TEDARİKÇİLERE VERİLEN İŞ 
AVANSLARI

215.452,28 70.129,01 145.323,27 0,00

195.04.002 TEDARİKÇİLERE VERİLEN İŞ 
AVANSLARI YAĞIZ MAKİNE TE-
DARİK

250.000,00 0,00 250.000,00 0,00

196 PERSONEL AVANSLARI 75.631,42 55.670,00 19.961,42 0,00
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196.01 PERSONEL AVANSLARI HS. 75.631,42 55.670,00 19.961,42 0,00

196.01.001 PERSONEL AVANSLARI HS. 75.631,42 55.670,00 19.961,42 0,00

2 DURAN VARLIKLAR 3.967.904,70 0,00 3.967.904,70 0,00

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 3.140.132,58 0,00 3.140.132,58 0,00

252 BİNALAR 2.205.730,00 0,00 2.205.730,00 0,00

252.01 BİNALAR 2.205.730,00 0,00 2.205.730,00 0,00

252.01.001 BİNALAR HS. 2.178.000,00 0,00 2.178.000,00 0,00

252.01.002 BİNA BAKIM ONARIM 27.730,00 0,00 27.730,00 0,00

254 TAŞITLAR 196.223,71 0,00 196.223,71 0,00

254.01 TAŞITLAR 196.223,71 0,00 196.223,71 0,00

254.01.001 TAŞITLAR HS. 196.223,71 0,00 196.223,71 0,00

255 DEMİRBAŞLAR 738.178,87 0,00 738.178,87 0,00

255.01 DEMİRBAŞLAR HS. 738.178,87 0,00 738.178,87 0,00

255.01.001 DEMİRBAŞLAR HS. 529.116,69 0,00 529.116,69 0,00

255.01.002 MERKEZ BARO  HP BİLGİSAYAR 65.457,62 0,00 65.457,62 0,00

255.01.004 BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ  
DEMİRBAŞLARI

58.822,20 0,00 58.822,20 0,00

255.01.005 BARO 7.KAT BARO BAŞKANLARI 
CAMLI ÇERÇEVE

2.725,80 0,00 2.725,80 0,00

255.01.006 MERKEZ BARO KLİMA ALIMI 46.064,01 0,00 46.064,01 0,00

255.01.007 MERKEZ BARO KİTAPLIK 2.376,00 0,00 2.376,00 0,00
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255.01.008 MERKEZ BARO LAMİNAT 10.295,50 0,00 10.295,50 0,00

255.01.009 BAYRAKLI ADLİYE ZEMİN KAT 
KAFETERYA KAMERA

3.345,58 0,00 3.345,58 0,00

255.01.010 MENDERES BARO ODASI BEKLEM 
KOLTUĞU

3.402,00 0,00 3.402,00 0,00

255.01.011 MENDERES BARO ODASI MİKRO-
TİK YÖNETİM

6.655,91 0,00 6.655,91 0,00

255.01.012 MAGIC PASS 20656 PARMAK İZİ 
OKUYUCU

3.014,56 0,00 3.014,56 0,00

255.01.013 2 PEDMATİK OTOMATI 6.903,00 0,00 6.903,00 0,00

26 MADDİ OLMAYAN DURAN VAR-
LIKLAR

827.772,12 0,00 827.772,12 0,00

260 HAKLAR 7.736,67 0,00 7.736,67 0,00

260.01.001 SONICWALL GÜVENLİK LİSANSI 7.736,67 0,00 7.736,67 0,00

264 ÖZEL MALİYETLER 814.929,11 0,00 814.929,11 0,00

264.01.001 EK-BİNA AİLE MAHKEMLERİ Bİ-
NASI

74.074,91 0,00 74.074,91 0,00

264.01.002 SELÇUK BARO ODASI MOBİLYA 590,00 0,00 590,00 0,00

264.01.003 BARO BAHÇE 657.531,30 0,00 657.531,30 0,00

264.01.004 BAROHAN BİNASI 53.000,00 0,00 53.000,00 0,00

264.01.005 BAM ALİMÜNYUM MONTAJI 4.770,00 0,00 4.770,00 0,00

264.01.006 GEÇİÇİ KONTEYNIR HİZMET BİRİMİ 2.655,00 0,00 2.655,00 0,00

264.01.007 BAYRAKLI ADLİYESİ KART OKUYU-
CU

3.427,90 0,00 3.427,90 0,00

264.01.008 BAYRAKLI ADLİYE 4. KAT OFİS 
BÖLME YAPIMI

18.880,00 0,00 18.880,00 0,00

267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN 
VARLIKLAR

5.106,34 0,00 5.106,34 0,00
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267.01.001 MICROSOFT OFFICE 2019 5.106,34 0,00 5.106,34 0,00

3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 9.977.361,94 12.845.378,85 0,00 2.868.016,91

30 MALİ BORÇLAR 112.938,42 112.938,42 0,00 0,00

309 DİĞER MALİ BORÇLAR 112.938,42 112.938,42 0,00 0,00

309.01.001 BARO KREDİ KARTI 112.938,42 112.938,42 0,00 0,00

32 TİCARİ BORÇLAR 3.721.834,82 3.877.309,72 0,00 155.474,90

320 SATICILAR 3.721.834,82 3.877.309,72 0,00 155.474,90

320.01 SATICILAR HS. 3.721.834,82 3.877.309,72 0,00 155.474,90

320.01.001 TBB İKTİSADİ İŞLETMESİ 2.560,00 22.772,03 0,00 20.212,03

320.01.004 TEKNOLOJİK BİLGİSAYAR 82.991,80 85.556,93 0,00 2.565,13

320.01.006 KARE PEYZAJ 25.220,00 28.332,00 0,00 3.112,00

320.01.008 İKTİSADİ İŞLETME 168.711,62 168.711,62 0,00 0,00

320.01.011 NORDİS GLOBAL SİBER GÜVENLİK 
LTD. ŞTİ.

5.086,66 5.086,66 0,00 0,00

320.01.012 İZATAMER MOTORLU TAŞITLAR 
TAMİR BAKIM LTD.ŞTİ.

44.733,80 44.733,80 0,00 0,00

320.01.014 GÜLEÇ MUTFAK - ERTAN GÜLEÇ 1.274,40 1.274,40 0,00 0,00

320.01.018 EGE PALAS 17.850,00 17.850,00 0,00 0,00

320.01.019 EF GÜVENLİK 944,00 944,00 0,00 0,00

320.01.021 MEDYATEK 110.653,00 110.653,00 0,00 0,00

320.01.022 ARAS ELEKTRİK 2.383,60 2.383,60 0,00 0,00
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320.01.023 AB-TEM TEMİZLİK 193.233,73 193.233,73 0,00 0,00

320.01.025 EGEBETA 10.195,20 10.195,20 0,00 0,00

320.01.026 LİTAİ OTEL 3.535,00 3.535,00 0,00 0,00

320.01.031 ESİN BAYCAN 17.400,00 17.400,00 0,00 0,00

320.01.033 BÜLENT MARMARİSLİ 1.770,00 1.770,00 0,00 0,00

320.01.034 BÜŞRA ÇİÇEKÇİLİK 400,00 400,00 0,00 0,00

320.01.035 NEVİN ÇAYLI 850,00 850,00 0,00 0,00

320.01.037 2 EGE GIDA İŞLLETMELERİ LTD. 
ŞTİ.

12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

320.01.038 ATLAS YATIRIM PLANLAMA SAN-
AYİ  A.Ş.

1.036,80 1.036,80 0,00 0,00

320.01.039 ABDURRAHMAN KARAMANOĞLU 
OTEL TURİZM A.Ş

6.471,11 6.471,11 0,00 0,00

320.01.044 RADORE HOSTİNG 41.820,22 41.820,22 0,00 0,00

320.01.046 SDD YAZILIM HİZMETLERİ 6.158,50 6.158,50 0,00 0,00

320.01.051 ASIM DURSUN 4.956,00 4.956,00 0,00 0,00

320.01.062 ÜMİTKÖY BALIKÇISI 19.489,75 19.490,00 0,00 0,25

320.01.088 GRAND PLAZA GIDA TURİZM A.Ş. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

320.01.098 ZÜLFİKAR ŞİMŞEK TURİZM 
TAŞIMACILIK

319.866,50 349.296,50 0,00 29.430,00

320.01.101 AJANS PRESS 11.902,80 11.902,80 0,00 0,00

320.01.106 SEYHAN OTEL 1.520,00 1.520,00 0,00 0,00

320.01.111 PTT 36.353,85 36.046,45 307,40 0,00
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320.01.112 ANEMON OTEL AFYON 1.070,00 1.070,00 0,00 0,00

320.01.121 TALAT USTA 309,00 309,00 0,00 0,00

320.01.129 YURTİÇİ KARGO 53.918,62 57.238,51 0,00 3.319,89

320.01.130 ERYAPI METAL 2.503,96 2.739,96 0,00 236,00

320.01.136 SADETEK TAKİP SİSTEMLERİ 708,00 708,00 0,00 0,00

320.01.138 AYTAŞ AYNA 0,00 722,19 0,00 722,19

320.01.141 MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI 75,28 916,38 0,00 841,10

320.01.155 SEMPE TURİZM 500,00 500,00 0,00 0,00

320.01.161 EGEDENTUR TAŞIMACILIK  LTD. 
ŞTİ.

41.420,00 41.420,00 0,00 0,00

320.01.203 YABANERİ LTD.ŞTİ. 481.226,42 481.226,42 0,00 0,00

320.01.211 TURUNCU HOLDİNG 65.103,67 69.340,08 0,00 4.236,41

320.01.236 BİLCOM LTD.ŞTİ. 25.868,13 26.084,13 0,00 216,00

320.01.240 MEY REKLAM MALZEMELERİ LTD.
ŞTİ.

2.850,88 2.850,88 0,00 0,00

320.01.262 AKGÜN TURİZM 425,00 425,00 0,00 0,00

320.01.268 ÜTÜCAFE AYSEL ERKAL 3.043,83 3.043,83 0,00 0,00

320.01.275 ÖZCAN OYMANLAR 850,00 850,00 0,00 0,00

320.01.284 SEMAK BÜRO MAKİNALARI SAN. 
VE TİC. LTD. ŞTİ.

151.193,61 151.193,61 0,00 0,00

320.01.289 AJANS PLAY YAZILIM VE REKLAM-
CILIK ERCAM KOVAN

7.310,10 7.310,10 0,00 0,00

320.01.293 RULOPAK HİJYEN SİSTEMLERİ SAN. 
VE TİC. LTD. ŞTİ.

7.732,44 7.732,44 0,00 0,00
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320.01.303 YALILİFT ASANSÖR 3.826,00 4.206,00 0,00 380,00

320.01.313 MEGA OFFICE BOX  ERSİN ALTIN-
SOY

45.714,21 49.603,34 0,00 3.889,13

320.01.345 NETİN HABERLEŞME A.Ş. 0,00 0,50 0,00 0,50

320.01.364 UMUT İNALTEKİN-VECTO DİJİTAL 
BASKI

34.363,84 34.569,84 0,00 206,00

320.01.368 PALMİYE TURİZM A.Ş. 5.635,00 5.635,00 0,00 0,00

320.01.373 POINT HOTEL A.Ş. 757,00 757,00 0,00 0,00

320.01.415 AYSALLAR LTD.ŞTİ. 1.380,00 1.915,00 0,00 535,00

320.01.423 AYTAŞ GIDA A.Ş. 358.095,44 415.127,16 0,00 57.031,72

320.01.428 FERİDE İNCİ 1.NCİ DAĞITIM 
DANIŞ.REKL.

18.005,10 18.005,10 0,00 0,00

320.01.441 İZATAMER OTO SERVİS -NALAN 
DURAN

59.134,53 59.134,53 0,00 0,00

320.01.453 BORNOVA BALIK PİŞİRİCİSİ- MUS-
TAFA ÖZMEN

4.200,00 4.200,00 0,00 0,00

320.01.454 ZR ELEKTRONİK İNŞAAT BİLİŞİM 
LTD.ŞTİ.

32.004,62 32.004,62 0,00 0,00

320.01.458 EİMZATR BİLGİ GÜV.HİZ.A.Ş. 5.676,00 4.907,05 768,95 0,00

320.01.468 ERSÖZ TURİZM REKLAM LTD.ŞTİ.
FT.

111.134,17 114.904,17 0,00 3.770,00

320.01.473 BASIN KONSEYİ DAYANIŞMA VE 
GELİŞTİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLET-
MESİ

10.063,04 10.063,04 0,00 0,00

320.01.477 HAMZA RÜSTEM FOTOĞRAFÇILIK 
PROJEKSİYON

0,00 649,00 0,00 649,00

320.01.482 ATONAL SES IŞIK GÖRÜNTÜ 
SİSTEMLERİ TİV. LTD. ŞTİ.

6.254,00 6.254,00 0,00 0,00

320.01.484 UMZAN TEKNİK İDRİS ÖZDEMİR 3.127,00 3.127,00 0,00 0,00

320.01.487 İKS BİLİŞİM ELEKTRONİK ELEKTRİK 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

15.823,35 15.823,35 0,00 0,00



635

320.01.489 ARMİS SBV OTEL TURİZM VE TİC. 
A.Ş.

23.600,00 23.600,00 0,00 0,00

320.01.496 SELİN KLİMA-HİKMET BAL 89.086,41 89.086,41 0,00 0,00

320.01.508 YETSİS GAZETE DERGİ DAĞ. TİC. 
LTD. ŞTİ.

154,50 154,50 0,00 0,00

320.01.512 GÜNKUM TURİZM- PORTO BELLO 
HOTEL

3.825,00 3.825,00 0,00 0,00

320.01.516 ÇEVRE VE ŞEHİRÇİLİK BAKANLIĞI 
TAPU VE KADASTRO GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

468,41 4.098,30 0,00 3.629,89

320.01.525 EKOL ÇANTA 17.582,00 17.582,00 0,00 0,00

320.01.526 DURUSEL TEMİZLİK 48.256,28 47.952,40 303,88 0,00

320.01.528 TEYZEM UNLU MAMÜLLERİ LTD. 
ŞTİ.

28.832,82 38.757,14 0,00 9.924,32

320.01.532 İŞNET A.Ş. -LUCA MUH. 
PROGRAMI

595,00 595,00 0,00 0,00

320.01.537 HIZIROĞLU İNŞ.TAAH.TURZ.SAN. 
VE TİC.LTD

250,00 250,00 0,00 0,00

320.01.542 R-A MOBİLYA DEKORASYON LTD. 
ŞTİ.

38.410,20 39.110,20 0,00 700,00

320.01.555 BEB TEMİZLİK 495,60 495,60 0,00 0,00

320.01.560 BERİDA TEKSTİL GIDA 2.750,00 2.750,00 0,00 0,00

320.01.563 İBRAHİM AK MİNİBÜS İŞLETMESİ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

320.01.564 AKAY TURİZM YATIRIMLARI/ LA-
TANYA OTEL

2.240,00 2.240,00 0,00 0,00

320.01.566 BORSA ÇADIR BRANDA TENTE 
LTD. ŞTİ.

3.540,00 3.540,00 0,00 0,00

320.01.567 90 PİKSEL BİLGİSAYAR BLŞ. LTD. 
ŞTİ.

14.101,00 14.101,00 0,00 0,00

320.01.567 ADEM YAVUZ / DAMACANA SU 
SATIŞI

61.461,18 61.461,18 0,00 0,00

320.01.568 ÇİĞDEM ÇİÇEKÇİLİK / SEMİH ŞEN 0,00 130,00 0,00 130,00
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320.01.570 CENGİZ SÜNGER PASPAS TEMİZLİK 
LTD. ŞTİ.

1.062,44 1.062,44 0,00 0,00

320.01.572 CİHAN FOTOKOPİ / MEHMET 
GEZMEN

13.269,10 13.269,10 0,00 0,00

320.01.574 EGE İZGAZETE  A.Ş. 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00

320.01.577 MEHMETOĞLU OTELCİLİK VE 
TURİZM LTD. ŞTİ

2.455,00 2.455,00 0,00 0,00

320.01.578 STARTAN ORGANİZASYON AJANS 
REKLAM LTD. ŞTİ.

2.655,00 2.655,00 0,00 0,00

320.01.580 EMEK ATLAS / TALATPAŞA LA-
BAROTUVAR

660,00 660,00 0,00 0,00

320.01.581 ÜMİT MUHİKANCI 27.730,00 27.730,00 0,00 0,00

320.01.582 CEYLAN JENERATÖR LTD. ŞTİ. 3.374,82 3.374,82 0,00 0,00

320.01.586 KİBARLI ECZANESİ 4.670,00 4.670,00 0,00 0,00

320.01.587 HASAN ULVİ / AYPLUS 15.845,04 16.512,45 0,00 667,41

320.01.588 AY-LAR DEMİR ÇELİK LTD. ŞTİ. 0,00 354,00 0,00 354,00

320.01.589 PRINTER OFSET MATBAACILIK A.Ş. 16.368,00 16.368,00 0,00 0,00

320.01.590 ÖZMECAN MATBAAÇILIK 4.720,00 4.720,00 0,00 0,00

320.01.592 HALİT VAROL SERVİS 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00

320.01.593 NİLÜFER YIRTIMCI / FIRIN 58.380,50 58.380,50 0,00 0,00

320.01.594 MEHMET KASAB 1.900,80 1.900,80 0,00 0,00

320.01.595 OZAN OĞUZ 1.088,64 1.088,64 0,00 0,00

320.01.596 ÖLÇER LPG LTD. ŞTİ. 480,04 480,04 0,00 0,00

320.01.597 ALTINÇAM GIDA SAN. LTD. ŞTİ. 801,90 801,90 0,00 0,00
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320.01.598 KGB GIDA ET VE TAVUK ÜRÜNLERİ 
LTD. ŞTİ.

6.725,38 6.725,38 0,00 0,00

320.01.599 İZMİR DİŞ DEPOSU / SABRİ 
EFEZEYBEK

1.575,30 1.575,30 0,00 0,00

320.01.600 DEDEKSAN EKMEK LTD. ŞTİ. 1.772,05 1.772,05 0,00 0,00

320.01.601 KORKMAZ TAŞIMACILIK 600,00 600,00 0,00 0,00

320.01.602 AV. MEHMET BÜLENT ÖTKÜN 555,10 555,10 0,00 0,00

320.01.603 KÖSELECİLER DİJİTAL LTD. ŞTİ. 56.611,78 56.611,78 0,00 0,00

320.01.604 SEVEN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ  
A.Ş.

220,00 220,00 0,00 0,00

320.01.605 DENİZ ŞENLİ LTD. ŞTİ. 300,12 300,12 0,00 0,00

320.01.606 MUSTAFA DUVARCI 20.561,00 20.561,00 0,00 0,00

320.01.607 GRAND AMİSOS KİRAZLIK İNŞAAT 
SAN. TİC. A.Ş.

400,00 400,00 0,00 0,00

320.01.609 RÖNESANS LTD. ŞTİ. 151.720,36 151.720,36 0,00 0,00

320.01.610 NEVALİ OTEL 330,00 330,00 0,00 0,00

320.01.611 TEKNOSAY TEKNİK SERVİS HİZ. 
BÜRO MAK.

2.360,00 2.360,00 0,00 0,00

320.01.612 MESUT AĞIRBAŞLI 1.468,80 1.468,80 0,00 0,00

320.01.613 MUĞLA ÇİÇEKÇİLİK 350,00 350,00 0,00 0,00

320.01.614 SUPERONLINE İLETİŞİ HİZMETLERİ 
A.Ş.

41.614,66 41.614,66 0,00 0,00

320.01.615 İBİS OTEL 378,00 378,00 0,00 0,00

320.01.616 DOĞA PEN SAN TİC. LTD.ŞTİ. 10.295,50 10.295,50 0,00 0,00

320.01.618 BÜLBÜLOĞLU KONGRE TURİZMİ 
A.Ş.

12.862,80 12.862,80 0,00 0,00
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320.01.619 KIRÇİÇEĞİ TURİZM A.Ş. 369,50 369,50 0,00 0,00

320.01.620 EGELİ OTOMASYON 3.038,50 3.038,50 0,00 0,00

320.01.621 ÜRETEN DEBTAL DİŞ HEK. LTD. 
ŞTİ.

3.363,62 3.363,62 0,00 0,00

320.01.622 YOL İŞ HOLİDAY 540,00 540,00 0,00 0,00

320.01.623 GÖKSEL GÖRMEZ 1.000,64 1.000,64 0,00 0,00

320.01.624 ALNİKA İNAAT MİMARLIK LTD. ŞTİ. 25.370,00 25.370,00 0,00 0,00

320.01.625 CENGİZ ADAŞ / LASTİK 13.900,00 13.900,00 0,00 0,00

320.01.626 DOĞU KALE İNŞAAT TURİZM LTD.
ŞTİ.

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

320.01.627 ESERCAN VARLI 8.304,25 8.490,69 0,00 186,44

320.01.628 AKTİF OFSET 12.980,00 13.062,60 0,00 82,60

320.01.629 AFA TENTE LTD. ŞTİ. 4.425,00 4.425,00 0,00 0,00

320.01.630 AV. ARB. PINAR DİNDAR KÖKEMİR 71.200,00 71.200,00 0,00 0,00

320.01.631 TÜRKSİT BÜRO MOB. A.Ş. 3.402,00 3.402,00 0,00 0,00

320.01.632 UĞUR ÖNEY TİCARET 468,46 468,46 0,00 0,00

320.01.633 LİON CAFE / HAKAN DOĞRUSÖZ 300,00 300,00 0,00 0,00

320.01.634 EGE PLAKET 849,60 849,60 0,00 0,00

320.01.635 FUNDA ÇİÇEKÇİLİK 300,00 300,00 0,00 0,00

320.01.636 EGEUS/HAYDAR ÖZBEK MATBAA-
CILIK

649,00 649,00 0,00 0,00

320.01.637 MURAT YAY - BATUMAY BİLİŞİM 
VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ

4.966,56 4.966,56 0,00 0,00
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320.01.638 İBRAHİM CUMHUR OLCAY 
ALDEMİR METAL

1.557,60 1.557,60 0,00 0,00

320.01.639 KARADENİZ ÖRME SANAYİ DIŞ 
TİCARET A.Ş.

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

320.01.641 THE ERZURUM TURİZM İNŞ. 
TAAH. OTO. GIDA

800,00 800,00 0,00 0,00

320.01.642 AL-Fİ TEMİZLİK LTD. ŞTİ. 33.202,98 42.780,94 0,00 9.577,96

320.01.643 LALEZAR ÇİÇEKÇİLİK UĞUR BAHÇE 300,00 300,00 0,00 0,00

320.01.644 MUSTAFA KÖSE 530,00 530,00 0,00 0,00

320.01.645 HAKAN DOĞRUSÖZ 236,00 236,00 0,00 0,00

320.01.646 ARICAN İNŞAAT ELEKTRİK 0,00 250,16 0,00 250,16

33 DİĞER BORÇLAR 4.300.526,80 6.601.080,34 0,00 2.300.553,54

335 PERSONEL BORÇLARI 2.812.294,69 3.177.138,47 0,00 364.843,78

335.01 PERSONELE BORÇLAR 2.812.294,69 3.177.138,47 0,00 364.843,78

335.01.001 PERSONELE BORÇLAR 2.812.294,69 3.177.138,47 0,00 364.843,78

336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 1.488.232,11 3.423.941,87 0,00 1.935.709,76

336.01 DİĞER İŞTİRAKLERE BORÇLAR 1.015.168,54 2.026.224,71 0,00 1.011.056,17

336.01.001 CMK BORÇLARI 1.014.658,54 1.463.836,11 0,00 449.177,57

336.01.002 ADLİ YARDIM BORÇLARI 510,00 546.934,47 0,00 546.424,47

336.01.004 HAKEM KURULU BORÇLARI 0,00 15.454,13 0,00 15.454,13

336.02 BAROKART YÜKLEMELERİ 61.504,49 61.504,49 0,00 0,00

336.02.001 BAROKART YÜKLEME 32.970,09 32.970,09 0,00 0,00
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336.02.002 BAROKART YÜKLEME İKİ 28.534,40 28.534,40 0,00 0,00

336.03 BAROKART POSLARI 21.140,00 21.140,00 0,00 0,00

336.03.005 BAROKART YÜKLEME KARŞIYAKA 
BARO ODASI

21.140,00 21.140,00 0,00 0,00

336.04 BAROKART KREDİ DEVİR 
BORÇLARI

60.159,15 798.468,87 0,00 738.309,72

336.04.001 TBB KREDİ DEVİR BORÇLARI 0,00 738.309,72 0,00 738.309,72

336.04.004 MANİSA BAROSU KREDİ DEVİR 
BORÇLARI

60.070,85 60.070,85 0,00 0,00

336.04.005 AYDIN BAROSU KREDİ DEVİR 
BORÇLARI

52,00 52,00 0,00 0,00

336.04.006 BALIKESİR BAROSU KREDİ DEVİR 
BORÇLARI

11,30 11,30 0,00 0,00

336.04.007 BURSA BAROSU KREDİ DEVİR 
BORÇLARI

25,00 25,00 0,00 0,00

336.05 TBB DEN GELEN SOSYAL YARDIM-
LAR

314.870,19 399.914,79 0,00 85.044,60

336.05.001 ÖLÜM YARDIMI 123.593,75 134.800,10 0,00 11.206,35

336.05.002 CENAZE YARDIMI 35.025,00 58.424,99 0,00 23.399,99

336.05.003 SAĞLIK YARDIMI 68.661,44 89.328,77 0,00 20.667,33

336.05.004 DOĞUM YARDIMI 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00

336.05.005 DİĞER YARDIMLAR 73.990,00 88.760,93 0,00 14.770,93

336.05.006 HASAR DEPREM YARDIMI 10.000,00 25.000,00 0,00 15.000,00

336.06 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 15.389,74 116.689,01 0,00 101.299,27

336.06.001 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 2.473,02 77.271,27 0,00 74.798,25

336.06.002 BAROKART BORÇLARI 0,00 23.690,51 0,00 23.690,51
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336.06.009 KÜLTÜREL ETKİNLİK EĞİTMEN 
ÜCRETLERİ

2.246,11 0,00 2.246,11 0,00

336.06.014 MUHATAP OLUNAN DAVALARDAN 
GELEN KARŞI VEKALAET ÜCRETİ

10.670,61 15.727,23 0,00 5.056,62

36 ÖDENECEK VERGİ VE 
YÜKÜMLÜLÜKLER

1.831.226,48 2.243.214,95 0,00 411.988,47

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 584.830,25 712.406,05 0,00 127.575,80

360.01 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 465.878,39 532.712,36 0,00 66.833,97

360.01.001 ÜCRET ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİ 448.160,96 509.592,03 0,00 61.431,07

360.01.002 ÜCRET ÖDEMELERİ DAMGA 
VERGİSİ

17.717,43 23.120,33 0,00 5.402,90

360.02 SERBEST MESLEK ÖDEMELERİ 
GELİR VERGİSİ

1.272,74 21.555,26 0,00 20.282,52

360.02.001 SERBEST MESLEK ÖDEMELERİ 
GELİR VERGİSİ

1.272,74 21.555,26 0,00 20.282,52

360.03 ÖDENECEK SENDİKA AİDATI 54.412,83 61.112,60 0,00 6.699,77

360.03.001 ÖDENECEK SENDİKA AİDATI 54.412,83 61.112,60 0,00 6.699,77

360.04 KDV TEVKİFATI 62.871,87 92.946,60 0,00 30.074,73

360.04.001 KDV TEVKİFATI 62.871,87 92.946,60 0,00 30.074,73

360.05 DİĞER HİZMET ALIMLARI GELİR 
VERGİSİ

394,42 4.079,23 0,00 3.684,81

360.05.001 DİĞER HİZMET ALIMLARI GELİR 
VERGİSİ

394,42 4.079,23 0,00 3.684,81

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK 
KESİNTİLERİ

1.246.396,23 1.530.808,90 0,00 284.412,67

361.01 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK 
KESİNTİLERİ

1.246.396,23 1.530.808,90 0,00 284.412,67

361.01.001 ÖDENECEK SGK PRİMLERİ 1.242.687,41 1.527.100,08 0,00 284.412,67

361.01.003 SGDP PRİMİ 3.708,82 3.708,82 0,00 0,00
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39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAY-
NAKLAR

10.835,42 10.835,42 0,00 0,00

397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 10.835,42 10.835,42 0,00 0,00

397.01.001 KASA SAYIM FAZLASI 10.835,42 10.835,42 0,00 0,00

5 ÖZKAYNAKLAR 1.769.877,46 16.881.539,85 0,00 15.111.662,39

50 ÖDENMİŞ SERMAYE 0,00 3.785.875,12 0,00 3.785.875,12

500 ÖZKAYNAK 0,00 3.785.875,12 0,00 3.785.875,12

500.01 ÖZKAYNAK 0,00 3.785.875,12 0,00 3.785.875,12

500.01.001 ÖZKAYNAK 0,00 3.785.875,12 0,00 3.785.875,12

54 KAR YEDEKLERİ 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00

549 ÖZEL FONLAR 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00

549.01 ÖZEL FONLAR 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00

549.01.001 ÖZEL LOKAL FONU 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00

57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0,00 5.354.103,77 0,00 5.354.103,77

570 GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK ARTIŞI 0,00 5.354.103,77 0,00 5.354.103,77

570.01 GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK ARTIŞI 0,00 5.354.103,77 0,00 5.354.103,77

570.01.001 GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK ARTIŞI 0,00 5.354.103,77 0,00 5.354.103,77

58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 172.460,79 0,00 172.460,79 0,00

580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-) 172.460,79 0,00 172.460,79 0,00

580.01 GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK 
AZALIŞI

172.460,79 0,00 172.460,79 0,00
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580.01.001 GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK 
AZALIŞI

172.460,79 0,00 172.460,79 0,00

59 DÖNEM NET KARI(ZARARI) 1.597.416,67 7.611.560,96 0,00 6.014.144,29

590 DÖNEM NET ÖZKAYNAK ARTIŞI 1.597.416,67 7.611.560,96 0,00 6.014.144,29

590.01 DÖNEM NET ÖZKAYNAK ARTIŞI 1.597.416,67 7.611.560,96 0,00 6.014.144,29

590.01.001 DÖNEM NET ÖZKAYNAK ARTIŞI 1.597.416,67 7.611.560,96 0,00 6.014.144,29

6 GELİR TABLOSU HESAPLARI 6.171.665,47 17.136.760,94 0,00 10.965.095,47

60 BRÜT SATIŞLAR 5.039,32 12.030.124,37 0,00 12.025.085,05

602 DİĞER GELİRLER 4.243,82 6.004.669,00 0,00 6.000.425,18

602.01 DİĞER GELİRLER 4.243,82 3.066.184,01 0,00 3.061.940,19

602.01.001 GİRİŞ KESENEKLERİ 0,00 2.217.316,17 0,00 2.217.316,17

602.01.002 KİMLİK GELİRLERİ 0,00 935,00 0,00 935,00

602.01.004 ŞİKAYET GELİRLERİ 0,00 122.724,94 0,00 122.724,94

602.01.005 EMANET GELİRLERİ 0,00 24.159,89 0,00 24.159,89

602.01.007 5 NİSAN ETKİNLİK GELİRLERİ 4.243,82 70.290,00 0,00 66.046,18

602.01.008 AJANDA GELİRİ 0,00 67,72 0,00 67,72

602.01.013 KİRA GELİRLERİ 0,00 268.156,04 0,00 268.156,04

602.01.014 DİŞ HEKİMLİĞİ GELİRLERİ 0,00 3.720,00 0,00 3.720,00

602.01.015 DİĞER GELİRLER 0,00 60.944,93 0,00 60.944,93

602.01.016 DİSİPLİN CEZA GELİRLERİ 0,00 23.219,75 0,00 23.219,75
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602.01.020 GENEL KURUL CEZA GELİRLERİ 0,00 33.227,48 0,00 33.227,48

602.01.022 İŞVEREN TEŞVİĞİ % 5 0,00 17.848,34 0,00 17.848,34

602.01.023 LİSE STAJER ÖĞRENCİ TEŞVİĞİ 0,00 24.390,52 0,00 24.390,52

602.01.024 5510 İŞVEREN SGK TEŞVİĞİ 0,00 191.447,28 0,00 191.447,28

602.01.025 GERİ DÖNÜŞÜM GELİRİ (ATIK) 0,00 1.462,00 0,00 1.462,00

602.01.026 BARO FOTOKOPİ GELİRİ 0,00 113,75 0,00 113,75

602.01.027 SGK ASGARİ DESTEK TUTARI 0,00 6.160,20 0,00 6.160,20

602.02 KIRTASİYE GELİRLERİ 0,00 19.913,69 0,00 19.913,69

602.02.004 KARŞIYAKA BARO ODASI KIRTASİ-
YE GELİRLERİ

0,00 503,14 0,00 503,14

602.02.005 ÖDEMİŞ BARO ODASI KIRTASİYE 
GELİRLERİ

0,00 947,00 0,00 947,00

602.02.007 MENDERES BARO ODASI KIRTASİ-
YE GELİRLERİ

0,00 46,50 0,00 46,50

602.02.008 TORBALI BARO ODASI KIRTASİYE 
GELİRLERİ

0,00 777,25 0,00 777,25

602.02.010 SEFERİHİSAR BARO ODASI KIRTA-
SİYE GELİRLERİ

0,00 4,00 0,00 4,00

602.02.011 MENEMEN BARO ODASI KIRTASİ-
YE GELİRLERİ

0,00 95,50 0,00 95,50

602.02.013 URLA BARO ODASI KIRTASİYE 
GELİRİ

0,00 50,00 0,00 50,00

602.02.015 FOÇA BARO ODASI KIRTASİYE 
GELİRLERİ

0,00 888,25 0,00 888,25

602.02.017 KEMALPAŞA BARO ODASI KIRTASİ-
YE GELİRLERİ

0,00 166,55 0,00 166,55

602.02.018 SELÇUK BARO ODASI KIRTASİYE 
GELİRLERİ

0,00 189,00 0,00 189,00

602.02.020 BAM ZEMİN KAT BÜLENT YALÇIN 
KIRTASİYE

0,00 4.197,00 0,00 4.197,00



645

602.02.021 BAYRAKLI 4. KAT BİLGİSAYAR ODA-
SI KIRTASİYE

0,00 12.049,50 0,00 12.049,50

602.03 FOTOKOPİ GELİRLERİ 0,00 370.732,25 0,00 370.732,25

602.03.005 ÖDEMİŞ BARO ODASI FOTOKOPİ 
GELİRLERİ

0,00 287,50 0,00 287,50

602.03.006 BERGAMA BARO ODASI FOTOKOPİ 
GELİRLERİ

0,00 1.328,50 0,00 1.328,50

602.03.007 MENDERES BARO ODASI FOTOKO-
Pİ GELİRLERİ

0,00 30.998,50 0,00 30.998,50

602.03.008 TORBALI BARO ODASI FOTOKOPİ 
GELİRLERİ

0,00 6.977,50 0,00 6.977,50

602.03.009 ALİAĞA BARO ODASI FOTOKOPİ 
GELİRLERİ

0,00 6.226,50 0,00 6.226,50

602.03.011 MENEMEN BARO ODASI FOTOKO-
Pİ GELİRLERİ

0,00 16.446,00 0,00 16.446,00

602.03.013 URLA BARO ODASI FOTOKOPİ 
GELİRLERİ

0,00 13.775,25 0,00 13.775,25

602.03.014 TİRE BARO ODASI FOTOKOPİ GE-
LİRLERİ

0,00 8.882,50 0,00 8.882,50

602.03.016 FOÇA BARO ODASI FOTOKOPİ 
GELİRLERİ

0,00 17.445,00 0,00 17.445,00

602.03.017 KEMALPAŞA BARO ODASI FO-
TOKOPİ GELİRLERİ

0,00 10.997,00 0,00 10.997,00

602.03.018 SELÇUK BARO ODASI FOTOKOPİ 
GELİRLERİ

0,00 6.679,00 0,00 6.679,00

602.03.020 BAYINDIR BARO ODASI FOTOKOPİ 
GELİRLERİ

0,00 6.578,80 0,00 6.578,80

602.03.021 DİKİLİ BARO ODASI FOTOKOPİ 
GELİRLERİ

0,00 30.150,50 0,00 30.150,50

602.03.022 BÖLGE ADLİYE  5.KAT BARO ODASI 
GELİRLERİ

0,00 4.269,00 0,00 4.269,00

602.03.023 BÖLGE ADLİYE  BİNASI ZEMİN KAT 
BARO ODASI GELİRLERİ

0,00 110.789,20 0,00 110.789,20

602.03.024 EK-BİNA AİLE MAH.  FOTOKOPİ 
GELİRİ

0,00 89.432,50 0,00 89.432,50

602.03.025 ÇİĞLİ BARO ODASI FOTOKOPİ 
GELİRİ

0,00 9.469,00 0,00 9.469,00
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602.04 TELEFON GELİRLERİ 0,00 722,15 0,00 722,15

602.04.004 KARŞIYAKA BARO ODASI TELEFON 
GELİRLERİ

0,00 524,15 0,00 524,15

602.04.005 ÖDEMİŞ BARO ODASI TELEFON 
GELİRLERİ

0,00 28,00 0,00 28,00

602.04.008 TORBALI BARO ODASI TELEFON 
GELİRLERİ

0,00 30,00 0,00 30,00

602.04.010 SEFERİHİSAR BARO ODASI TELE-
FON GELİRLERİ

0,00 24,00 0,00 24,00

602.04.011 MENEMEN BARO ODASI TELEFON 
GELİRLERİ

0,00 46,00 0,00 46,00

602.04.015 FOÇA BARO ODASI TELEFON GE-
LİRLERİ

0,00 70,00 0,00 70,00

602.05 ADLİYE 4. KAT GELİRLERİ 0,00 145,00 0,00 145,00

602.05.003 FAKS GELİRLERİ 0,00 145,00 0,00 145,00

602.06 TBB DEN GELEN GELİRLER 0,00 2.546.971,90 0,00 2.546.971,90

602.06.001 TBB DEN GELEN GELİRLER 0,00 2.546.971,90 0,00 2.546.971,90

603 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 0,00 26.800,00 0,00 26.800,00

603.01 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 0,00 26.800,00 0,00 26.800,00

603.01.001 STAND GELİRLERİ 0,00 26.800,00 0,00 26.800,00

604 PRİM VE AİDATLAR 795,50 5.998.655,37 0,00 5.997.859,87

604.01 AİDAT GELİRLERİ 795,50 5.998.655,37 0,00 5.997.859,87

604.01.001 AİDAT GELİRLERİ 795,50 5.998.655,37 0,00 5.997.859,87

61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 62.884,91 0,00 62.884,91 0,00

610 SATIŞTAN İADELER(-) 62.884,91 0,00 62.884,91 0,00
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610.01 SATIŞTAN İADELER(-) 16.653,80 0,00 16.653,80 0,00

610.01.001 AİDAT İADELERİ (-) 16.653,80 0,00 16.653,80 0,00

610.02 DİĞER İADELER (-) 46.231,11 0,00 46.231,11 0,00

610.02.001 ŞİKAYET ÜCRETİ İADELERİ 290,00 0,00 290,00 0,00

610.02.003 KİMLİK ÜCRETİ İADELERİ 130,00 0,00 130,00 0,00

610.02.004 CÜPPE ÜCRETİ İADELERİ 60,00 0,00 60,00 0,00

610.02.006 GİRİŞ KESENEĞİ İADELERİ 45.620,31 0,00 45.620,31 0,00

610.02.007 TAKBAS SORGULAMA İADELELERİ 130,80 0,00 130,80 0,00

64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 
GELİR VE KARLAR

21,83 4.035.449,90 0,00 4.035.428,07

642 FAİZ GELİRLERİ 0,00 535.444,10 0,00 535.444,10

642.01 FAİZ GELİRLERİ 0,00 535.444,10 0,00 535.444,10

642.01.001 GECİKME FAİZ GELİRLERİ 0,00 355.855,37 0,00 355.855,37

642.01.002 FAİZ GELİRLERİ 0,00 179.588,73 0,00 179.588,73

649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLARI 21,83 3.500.005,80 0,00 3.499.983,97

649.01.001 PROMOSYON GELİRİ 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

649.01.003 TÜRKPARA KOMİSYON GELİRLERİ 21,83 5,80 16,03 0,00

65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN 
GİDER VE ZARARLAR(-)

15.672,11 21,83 15.650,28 0,00

653 KOMİSYON GİDERLERİ(-) 15.582,95 0,00 15.582,95 0,00

653.01.001 POS KOMİSYON GİDERLERİ 15.582,95 0,00 15.582,95 0,00
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659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARAR-
LAR(-)

89,16 21,83 67,33 0,00

659.01.002 TÜRKPARA KOMİSYON GİDERLERİ 89,16 21,83 67,33 0,00

67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 0,00 1.071.164,84 0,00 1.071.164,84

671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE 
KARLARI

0,00 10.892,09 0,00 10.892,09

671.01.001 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE 
KARLARI

0,00 10.892,09 0,00 10.892,09

679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE 
KARLAR

0,00 1.060.272,75 0,00 1.060.272,75

679.01 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE 
KARLAR

0,00 1.060.272,75 0,00 1.060.272,75

679.01.001 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE 
KARLAR

0,00 1.060.083,75 0,00 1.060.083,75

679.01.002 SİNEBARO GELİRLERİ 0,00 189,00 0,00 189,00

68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR-
LAR(-)

73.903,01 0,00 73.903,01 0,00

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE 
ZARARLARI(-)

73.903,01 0,00 73.903,01 0,00

689.01 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE 
ZARARLAR(-)

1.201,05 0,00 1.201,05 0,00

689.01.001 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE 
ZARARLAR(-)

65.682,58 0,00 65.682,58 0,00

689.01.001 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE 
ZARARLAR

1.097,00 0,00 1.097,00 0,00

689.01.002 7326 SAYILI YAPILANDIRMA 
K.K..E.G

7.019,38 0,00 7.019,38 0,00

689.01.002 SİNEBARO GİDERLERİ 104,05 0,00 104,05 0,00

69 DÖNEM NET KARI(ZARARI) 6.014.144,29 0,00 6.014.144,29 0,00

690 DÖNEM ÖZKAYNAK ARTIŞI VE 
AZALIŞI

6.014.144,29 0,00 6.014.144,29 0,00

690.01 DÖNEM ÖZKAYNAK ARTIŞI VE 
AZALIŞI

6.014.144,29 0,00 6.014.144,29 0,00
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690.01.001 DÖNEM ÖZKAYNAK ARTIŞI VE 
AZALIŞI

6.014.144,29 0,00 6.014.144,29 0,00

7 FİNANSMAN GİDERLERİ 10.965.095,47 0,00 10.965.095,47 0,00

74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 5.519.945,16 0,00 5.519.945,16 0,00

740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 5.519.945,16 0,00 5.519.945,16 0,00

740.01 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 5.519.945,16 0,00 5.519.945,16 0,00

740.01.001 PERSONEL BRÜT ÜCRET 2.493.396,58 0,00 2.493.396,58 0,00

740.01.002 SGK İŞVEREN PAYI 841.579,58 0,00 841.579,58 0,00

740.01.003 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 78.951,83 0,00 78.951,83 0,00

740.01.006 STAJYER ÜCRET ÖDEMELERİ 213.237,67 0,00 213.237,67 0,00

740.01.007 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ 92.662,51 0,00 92.662,51 0,00

740.01.008 İKRAMİYELER 1.021.530,16 0,00 1.021.530,16 0,00

740.01.009 SOSYAL YARDIMLAR 155.226,94 0,00 155.226,94 0,00

740.01.010 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ HAFTA 
SONU

87.666,69 0,00 87.666,69 0,00

740.01.011 YOL GİDERLERİ 174.659,61 0,00 174.659,61 0,00

740.01.012 EK KAZANÇLAR 361.033,59 0,00 361.033,59 0,00

77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 5.440.437,98 0,00 5.440.437,98 0,00

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 5.440.437,98 0,00 5.440.437,98 0,00

770.01 TBB GİDERLERİ 120,00 0,00 120,00 0,00

770.01.003 KİMLİK YAPIM GİDERLERİ 120,00 0,00 120,00 0,00
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770.02 ARAÇ GİDERLERİ 189.973,42 0,00 189.973,42 0,00

770.02.02 ARAÇ YAKIT GİDERLERİ 69.857,27 0,00 69.857,27 0,00

770.02.02.001 35 BRB 40 YAKIT GİDERLERİ 16.447,36 0,00 16.447,36 0,00

770.02.02.002 35 BRB 98 YAKIT GİDERLERİ 41.737,20 0,00 41.737,20 0,00

770.02.02.003 35 BRB 60 YAKIT GİDERLERİ 11.672,71 0,00 11.672,71 0,00

770.02.03 ARAÇ SERVİS GİDERLERİ 107.888,54 0,00 107.888,54 0,00

770.02.03.001 35 BRB 40 SERVİS GİDERLERİ 22.067,10 0,00 22.067,10 0,00

770.02.03.002 35 BRB 60 SERVİS GİDERLERİ 23.581,64 0,00 23.581,64 0,00

770.02.03.003 35 BRB 98 SERVİS GİDERLERİ 62.149,80 0,00 62.149,80 0,00

770.02.03.004 35 BRB 29 SERVİS GİDERLERİ 90,00 0,00 90,00 0,00

770.02.04 ARAÇ MTV  GİDERLERİ 5.949,25 0,00 5.949,25 0,00

770.02.04.001 35 BRB 40 MTV GİDERLERİ 2.629,82 0,00 2.629,82 0,00

770.02.04.002 35 BRB 60 MTV GİDERLERİ 1.847,55 0,00 1.847,55 0,00

770.02.04.003 35 BRB 98 MTV GİDERLERİ 1.471,88 0,00 1.471,88 0,00

770.02.05 ARAÇ VİZE GİDERLERİ 1.142,94 0,00 1.142,94 0,00

770.02.05.002 35 BRB 60 VİZE GİDERLERİ 1.142,94 0,00 1.142,94 0,00

770.02.06 ARAÇ HGS-OGS   GİDERLERİ 5.100,42 0,00 5.100,42 0,00

770.02.06.001 35 BRB 40 ARAÇ HGS GİDERLERİ 1.363,98 0,00 1.363,98 0,00

770.02.06.002 35 BRB 60 ARAÇ HGS GİDERLERİ 1.168,98 0,00 1.168,98 0,00
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770.02.06.003 35 BRB 98 ARAÇ HGS GİDERLERİ 2.294,48 0,00 2.294,48 0,00

770.02.06.004 35 BRB 29 ARAÇ HGS GİDERLERİ 272,98 0,00 272,98 0,00

770.02.07 ARAÇ MUHTELİF GİDERLER 35,00 0,00 35,00 0,00

770.02.07.001 ARAÇ YIKAMA GİDERLERİ 35,00 0,00 35,00 0,00

770.03 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE 
HİZMETLER

1.005.481,54 0,00 1.005.481,54 0,00

770.03.01 ELEKTRİK GİDERLERİ 304.135,98 0,00 304.135,98 0,00

770.03.01.001 MERKEZ BARO ELEKTRİK GİDER-
LERİ

216.322,26 0,00 216.322,26 0,00

770.03.01.002 BAROHAN ELEKTRİK GİDERLERİ 87.813,72 0,00 87.813,72 0,00

770.03.02 SU GİDERLERİ 25.435,61 0,00 25.435,61 0,00

770.03.02.001 MERKEZ BARO SU GİDERLERİ 15.771,78 0,00 15.771,78 0,00

770.03.02.002 BAROHAN SU GİDERLERİ 9.663,83 0,00 9.663,83 0,00

770.03.03 ADSL GİDERLERİ 160.192,50 0,00 160.192,50 0,00

770.03.03.022 ADSL GİDERLERİ 160.192,50 0,00 160.192,50 0,00

770.03.04 TELEFON GİDERLERİ 70.325,52 0,00 70.325,52 0,00

770.03.04.001 TELEFON GİDERLERİ 65.890,02 0,00 65.890,02 0,00

770.03.04.021 BAYINDIR BARO ODASI TELEFON 
GİDERLERİ

4.435,50 0,00 4.435,50 0,00

770.03.05 DAĞITIM HİZMET GİDERLERİ 19.092,03 0,00 19.092,03 0,00

770.03.05.001 DERGİ DAĞITIM GİDERLERİ 7.319,31 0,00 7.319,31 0,00

770.03.05.002 BÜLTEN DAĞITIM GİDERLERİ 7.643,66 0,00 7.643,66 0,00
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770.03.05.004 DAĞITIM HİZMET GİDERLERİ 4.129,06 0,00 4.129,06 0,00

770.03.06 BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ 195.340,33 0,00 195.340,33 0,00

770.03.06.001 BİLGİ İŞLEM SARF GİDERLERİ 40.438,49 0,00 40.438,49 0,00

770.03.06.004 DONANIM BAKIM ANLAŞMASI 
GİDERLERİ

6.345,12 0,00 6.345,12 0,00

770.03.06.005 WEB SİTESİ GİDERLERİ 26.706,74 0,00 26.706,74 0,00

770.03.06.006 HOSTING GİDERLERİ 32.756,28 0,00 32.756,28 0,00

770.03.06.007 YAZILIM GİDERLERİ 89.093,70 0,00 89.093,70 0,00

770.03.07 ARAÇ SİGORTA GİDERLERİ 2.514,21 0,00 2.514,21 0,00

770.03.07.003 35 BRB 60 TRAFİK SİGORTASI 
GİDERLERİ

1.308,07 0,00 1.308,07 0,00

770.03.07.004 35 BRB 29 TRAFİK SİGORTASI 
GİDERLERİ

1.206,14 0,00 1.206,14 0,00

770.03.09 POSTA VE KARGO GİDERLERİ 179.857,99 0,00 179.857,99 0,00

770.03.09.001 POSTA GİDERLERİ 95.502,60 0,00 95.502,60 0,00

770.03.09.002 KARGO GİDERLERİ 58.355,39 0,00 58.355,39 0,00

770.03.09.003 E-TEBLİGAT GİDERLERİ UETS 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00

770.03.14 SİGORTA GİDERLERİ 17.087,37 0,00 17.087,37 0,00

770.03.18 KEP ADRES GİDERLERİ 31.500,00 0,00 31.500,00 0,00

770.04 ÇEŞİTLİ GİDERLER 3.036.612,75 0,00 3.036.612,75 0,00

770.04.01 KIRTASİYE GİDERLERİ 83.400,41 0,00 83.400,41 0,00

770.04.01.001 KIRTASİYE SARF GİDERLERİ 21.545,02 0,00 21.545,02 0,00
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770.04.01.002 TONER VE KARTUŞ GİDERLERİ 12.190,39 0,00 12.190,39 0,00

770.04.01.003 KAĞIT GİDERLERİ 49.665,00 0,00 49.665,00 0,00

770.04.02 FOTOKOPİ GİDERLERİ 151.193,61 0,00 151.193,61 0,00

770.04.02.001 FOTOKOPİ GİDERLERİ 151.193,61 0,00 151.193,61 0,00

770.04.03 İKRAM GİDERLERİ 149.992,62 0,00 149.992,62 0,00

770.04.03.001 İKRAM MALZEMESİ ALIMLARI 120,00 0,00 120,00 0,00

770.04.03.002 YEMEK BEDELLERİ 31.978,65 0,00 31.978,65 0,00

770.04.03.004 SU BARDAK POŞET VE KAŞIK 
ALIMLARI

59.848,12 0,00 59.848,12 0,00

770.04.03.005 PERSONEL DIŞ HİZMET HAR-
CAMALARI

3.706,50 0,00 3.706,50 0,00

770.04.03.006 İKRAM GİDERLERİ 54.339,35 0,00 54.339,35 0,00

770.04.04 YOL GİDERLERİ 368.600,41 0,00 368.600,41 0,00

770.04.04.001 ŞEHİRİÇİ YOL GİDERLERİ 5.654,91 0,00 5.654,91 0,00

770.04.04.003 SERVİS GİDERLERİ 362.945,50 0,00 362.945,50 0,00

770.04.05 TEMİZLİK GİDERLERİ 76.711,43 0,00 76.711,43 0,00

770.04.05.001 MUTFAK TEMİZLİK MALZEMESİ 
ALIMLARI

4.837,12 0,00 4.837,12 0,00

770.04.05.002 BÖLGE ADLİYE  BİNASI TEMİZLİK 
GİDERİ

5.476,80 0,00 5.476,80 0,00

770.04.05.003 MERKEZ TEMİZLİK GİDERLERİ 56.976,51 0,00 56.976,51 0,00

770.04.05.004 BAYRAKLI ADLİYESİ TEMİZLİK 
HİZMET GİDERLERİ

666,66 0,00 666,66 0,00

770.04.05.005 SALİHAĞA TEMİZLİK GİDERLERİ 498,41 0,00 498,41 0,00
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770.04.05.006 EK-BİNA AİLE MAH. TEMİZLİK 
GİDERLERİ

8.255,93 0,00 8.255,93 0,00

770.04.06 İŞYERİ HEKİMLİĞİ GİDERLERİ 44.663,15 0,00 44.663,15 0,00

770.04.06.001 DİŞ HEKİMLİĞİ MALZEME ALIM-
LARI

4.938,92 0,00 4.938,92 0,00

770.04.06.002 MUAYENEHANE MALZEME ALIM-
LARI

5.597,13 0,00 5.597,13 0,00

770.04.06.003 DİŞ HEKİMİ ÜCRET ÖDEMELERİ 21.354,54 0,00 21.354,54 0,00

770.04.06.005 İŞYERİ HEKİMLİĞİ TEFRİŞAT 
GİDERLERİ

455,60 0,00 455,60 0,00

770.04.06.006 İŞYERİ HEKİMİ ÜCRET ÖDEMESİ 
GV DV GİDERİ

12.316,96 0,00 12.316,96 0,00

770.04.07 KOMİSYON GİDERLERİ 150.810,92 0,00 150.810,92 0,00

770.04.07.001 KADIN HAKLARI KOMİSYONU 
GİDERLERİ

84.299,71 0,00 84.299,71 0,00

770.04.07.003 HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU 
GİDERLERİ

16.013,88 0,00 16.013,88 0,00

770.04.07.005 ÇOCUK KOMİSYONU GİDERLERİ 36.229,47 0,00 36.229,47 0,00

770.04.07.008 İŞ HUKUKU KOMİSYONU 
GİDERLERİ

11.655,13 0,00 11.655,13 0,00

770.04.07.009 AVUKAT HAKLARI KOMİSYON 
GİDERLERİ

2.000,80 0,00 2.000,80 0,00

770.04.07.011 LGBTİ KOMİSYONU GİDERLERİ 611,93 0,00 611,93 0,00

770.04.08 TESİSAT VE BAKIM GİDERLERİ 67.958,18 0,00 67.958,18 0,00

770.04.08.001 ELEKTRİK TESİSAT MALZEME VE 
İŞÇİLİK GİDERLERİ

14.002,00 0,00 14.002,00 0,00

770.04.08.002 SIHHİ TESİSAT MALZEME VE İŞÇİ-
LİK GİDERLERİ

7.392,20 0,00 7.392,20 0,00

770.04.08.003 ASANSÖR BAKIM ONARIM VE 
MALZEME GİDERLERİ

4.792,38 0,00 4.792,38 0,00

770.04.08.004 KLİMA BAKIM ONARIM VE MAL-
ZEME GİDERLERİ

41.771,60 0,00 41.771,60 0,00
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770.04.09 BÜRO AİDAT GİDERLERİ 70.900,00 0,00 70.900,00 0,00

770.04.09.001 BAROHAN AİDAT GİDERİ 70.900,00 0,00 70.900,00 0,00

770.04.11 KÜLTÜREL ETKİNLİK GİDERLERİ 12.789,01 0,00 12.789,01 0,00

770.04.11.001 TSM KOROSU GİDERLERİ 703,85 0,00 703,85 0,00

770.04.11.002 THM KOROSU GİDERLERİ 535,00 0,00 535,00 0,00

770.04.11.003 RESİM KURSU GİDERLERİ 1.770,00 0,00 1.770,00 0,00

770.04.11.004 TİYATRO GRUBU GİDERLERİ 8.360,16 0,00 8.360,16 0,00

770.04.11.006 MÜZİK GRUBU GİDERLERİ 800,00 0,00 800,00 0,00

770.04.11.009 DİĞER KÜLTÜREL ETKİNLİK GİD-
ERLERİ

620,00 0,00 620,00 0,00

770.04.12 CÜPPE GİDERLERİ 1.577,18 0,00 1.577,18 0,00

770.04.12.002 CÜPPE TEMİZLİK GİDERLERİ 1.577,18 0,00 1.577,18 0,00

770.04.13 TEMSİL GİDERLERİ 148.831,00 0,00 148.831,00 0,00

770.04.13.001 KONAKLAMA GİDERLERİ 11.583,20 0,00 11.583,20 0,00

770.04.13.002 ŞEHİRDIŞI YOL GİDERLERİ 51.697,37 0,00 51.697,37 0,00

770.04.13.003 TEMSİL HARCAMALARI 85.290,43 0,00 85.290,43 0,00

770.04.13.005 İL DIŞI DURUŞMA TAKİBİ ÇEŞİTLİ 
GİDERLER

260,00 0,00 260,00 0,00

770.04.14 SOSYAL ETKİNLİK GİDERLERİ 84.996,92 0,00 84.996,92 0,00

770.04.14.001 KOKTEYL GİDERLERİ 84.771,92 0,00 84.771,92 0,00

770.04.14.002 MİTİNG GİDERLERİ 225,00 0,00 225,00 0,00
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770.04.15 KONFERANS VE SEMİNER GİDER-
LERİ

86.530,38 0,00 86.530,38 0,00

770.04.15.001 KONFERANS VE SEMİNER GİDER-
LERİ

50.140,29 0,00 50.140,29 0,00

770.04.15.002 KONUŞMACI KONAKLAMA GİD-
ERLERİ

14.700,62 0,00 14.700,62 0,00

770.04.15.003 KONUŞMACI YOL GİDERLERİ 21.689,47 0,00 21.689,47 0,00

770.04.16 SPOR ETKİNLİK GİDERLERİ 53.277,86 0,00 53.277,86 0,00

770.04.16.001 FUTBOL TAKIMI GİDERLERİ 20.085,00 0,00 20.085,00 0,00

770.04.16.002 BASKETBOL TAKIMI GİDERLERİ 12.457,06 0,00 12.457,06 0,00

770.04.16.003 VOLEYBOL TAKIMI GİDERLERİ 16.145,00 0,00 16.145,00 0,00

770.04.16.005 DİĞER SPORTİF ETKİNLİK GİDER-
LERİ

4.590,80 0,00 4.590,80 0,00

770.04.21 BARO ODALARI ÇEŞİTLİ GİDERLER 277.539,21 0,00 277.539,21 0,00

770.04.21.001 BAYRAKLI ZEMİN KAT ÇEŞİTLİ 
GİDERLERİ

300,00 0,00 300,00 0,00

770.04.21.002 BAYRAKLI D BLOK 1. KAT ÇEŞİTLİ 
GİDERLERİ

287,80 0,00 287,80 0,00

770.04.21.003 BAYRAKLI B BLOK 1. KAT ÇEŞİTLİ 
GİDERLERİ

290,00 0,00 290,00 0,00

770.04.21.004 KARŞIYAKA BARO ODASI ÇEŞİTLİ 
GİDERLERİ

14.098,54 0,00 14.098,54 0,00

770.04.21.005 ÖDEMİŞ BARO ODASI ÇEŞİTLİ 
GİDERLERİ

11.437,21 0,00 11.437,21 0,00

770.04.21.006 BERGAMA BARO ODASI ÇEŞİTLİ 
GİDERLERİ

5.336,99 0,00 5.336,99 0,00

770.04.21.007 MENEMEN BARO ODASI ÇEŞİTLİ 
GİDERLERİ

17.001,98 0,00 17.001,98 0,00

770.04.21.008 ALİAĞA BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİD-
ERLERİ

13.622,32 0,00 13.622,32 0,00

770.04.21.009 TORBALI BARO ODASI ÇEŞİTLİ 
GİDERLERİ

12.346,56 0,00 12.346,56 0,00
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770.04.21.010 SEFERİHİSAR BARO ODASI ÇEŞİTLİ 
GİDERLERİ

5.332,66 0,00 5.332,66 0,00

770.04.21.011 MENDERES BARO ODASI ÇEŞİTLİ 
GİDERLERİ

20.767,83 0,00 20.767,83 0,00

770.04.21.013 DİKİLİ BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİD-
ERLERİ

3.177,05 0,00 3.177,05 0,00

770.04.21.015 SELÇUK BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİD-
ERLERİ

1.538,00 0,00 1.538,00 0,00

770.04.21.016 URLA BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİD-
ERLERİ

15.765,57 0,00 15.765,57 0,00

770.04.21.017 ÇEŞME BARO ODASI ÇEŞİTLİ 
GİDERLERİ

4.773,88 0,00 4.773,88 0,00

770.04.21.018 FOÇA BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİD-
ERLERİ

10.343,78 0,00 10.343,78 0,00

770.04.21.019 TİRE BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDER-
LERİ

8.982,26 0,00 8.982,26 0,00

770.04.21.020 BAYINDIR BARO ODASI ÇEŞİTLİ 
GİDERLERİ

4.531,38 0,00 4.531,38 0,00

770.04.21.021 KARABURUN BARO ODASI ÇEŞİTLİ 
GİDERLERİ

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

770.04.21.023 KEMALPAŞA BARO ODASI ÇEŞİTLİ 
GİDERLERİ

7.335,91 0,00 7.335,91 0,00

770.04.21.024 KİRAZ BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİD-
ERLERİ

2.219,75 0,00 2.219,75 0,00

770.04.21.025 RODKAR İŞMERKEZİ GİDERLERİ 
(GENÇ AVUKATLAR ÇALIŞMA 
OFİSİ)

145,25 0,00 145,25 0,00

770.04.21.029 BÖLGE ADLİYE  BİNASI ÇEŞİTLİ 
GİDERLER

5.637,43 0,00 5.637,43 0,00

770.04.21.030 BÖLGE ADLİYE  BİNASI TEMİZLİK 
GİDERİ

9.859,78 0,00 9.859,78 0,00

770.04.21.031 İLÇE BARO ODALARI  ÇEŞİTLİ 
GİDERLER

26.186,85 0,00 26.186,85 0,00

770.04.21.032 EK BİNA -AİLE MAH.- BARO ODASI 
ÇEŞTİLİ GİDERLER

20.158,62 0,00 20.158,62 0,00

770.04.21.033 ÇİĞLİ BARO ODASI ÇEŞİTLİ 
GİDERLER

13.460,51 0,00 13.460,51 0,00

770.04.21.034 BÖLGE ADLİYE MUTFAK GİDER-
LERİ

31.536,30 0,00 31.536,30 0,00
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770.04.21.035 BAYRAKLI ADLİYESİ KAFETERYA 5.065,00 0,00 5.065,00 0,00

770.04.22 BARO BÜNYESİNDEKİ DİĞER 
BİRİMLER

14.631,94 0,00 14.631,94 0,00

770.04.22.001 İNSAN HAKLARI MERKEZİ 
GİDERLERİ

9.530,28 0,00 9.530,28 0,00

770.04.22.002 AVUKAT HAKLARI MERKEZİ GİD-
ERLERİ

335,87 0,00 335,87 0,00

770.04.22.003 KADIN DANIŞMA MERKEZİ GİD-
ERLERİ

4.765,79 0,00 4.765,79 0,00

770.04.23 5 NİSAN ETKİNLİK GİDERLERİ 155.080,78 0,00 155.080,78 0,00

770.04.23.001 5 NİSAN GECESİ SALON KİRALAMA 
GİDERİ

105.100,00 0,00 105.100,00 0,00

770.04.23.002 5 NİSAN HAFTASI ÇEŞİTLİ GİDER-
LER

49.980,78 0,00 49.980,78 0,00

770.04.25 ÇEŞİTLİ GİDERLER 884.497,59 0,00 884.497,59 0,00

770.04.25.003 MUTFAK GİDERLERİ 150.548,11 0,00 150.548,11 0,00

770.04.25.004 MEDYA TAKİP GİDERLERİ 14.991,86 0,00 14.991,86 0,00

770.04.25.005 KİMLİK SORGULAMA GİDERLERİ 317,58 0,00 317,58 0,00

770.04.25.007 UYAP GİDERLERİ 7.646,40 0,00 7.646,40 0,00

770.04.25.007 UBAP GİDERLERİ 7.646,40 0,00 7.646,40 0,00

770.04.25.010 OGS GİDERLERİ 95,50 0,00 95,50 0,00

770.04.25.013 OTOPARK GİDERLERİ 1.982,00 0,00 1.982,00 0,00

770.04.25.015 SANTRAL GİDERLERİ 58.127,11 0,00 58.127,11 0,00

770.04.25.016 GÜVENLİK GİDERLERİ 1.652,00 0,00 1.652,00 0,00

770.04.25.017 GAZETE GİDERLERİ 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00
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770.04.25.024 PLAKET GİDERLERİ 65.175,40 0,00 65.175,40 0,00

770.04.25.025 GENEL KURUL GİDERLERİ 232.684,81 0,00 232.684,81 0,00

770.04.25.026 MUHTELİF GİDERLER 2.903,00 0,00 2.903,00 0,00

770.04.25.027 AFİŞ SERTİFİKA YAKA KARTI STİCK-
ER BASKI VE  YAPIM GİDERLERİ

44.107,14 0,00 44.107,14 0,00

770.04.25.028 DAVA GİDERLERİ 58.091,37 0,00 58.091,37 0,00

770.04.25.029 KABLOLU TV GİDERLERİ 620,40 0,00 620,40 0,00

770.04.25.030 BAROHAN 6. KAT GİDERLERİ 3.682,76 0,00 3.682,76 0,00

770.04.25.032 OTO YIKAMA GİDERLERİ 990,00 0,00 990,00 0,00

770.04.25.033 NAKLİYE GİDERLERİ 9.914,37 0,00 9.914,37 0,00

770.04.25.035 DANIŞMANLIK VE ARAŞTIRMA 
GİDERLERİ

94.400,00 0,00 94.400,00 0,00

770.04.25.036 SALİHAĞA ÇEŞİTLİ GİDERLERİ 11.023,75 0,00 11.023,75 0,00

770.04.25.037 TÖREN CENAZE DÜĞÜN KUTLA-
MA GİDERLERİ

23.802,40 0,00 23.802,40 0,00

770.04.25.038 MERKEZ BARO TEMİZLİK MALZ. 56.666,48 0,00 56.666,48 0,00

770.04.25.039 TAKBAS SORGULAMA GİDERLERİ 50,00 0,00 50,00 0,00

770.04.25.040 TBB GENEL KURUL DELEGE GİD-
ERLERİ

13.553,43 0,00 13.553,43 0,00

770.04.25.041 DAYANIŞMA OFİSİ 3.646,06 0,00 3.646,06 0,00

770.04.25.042 KURU TEMİZLEME 10.009,83 0,00 10.009,83 0,00

770.04.25.043 MÜDAHİL OLUNAN DAVALARLA 
İLGİLİ GİDERLER

9.315,83 0,00 9.315,83 0,00

770.04.27 NOTERLİK HİZMET GİDERLERİ 225,95 0,00 225,95 0,00
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770.04.28 MUHTELİF GİDERLER 3.414,60 0,00 3.414,60 0,00

770.04.29 BAKIM ONARIM GİDERLERİ 87.836,81 0,00 87.836,81 0,00

770.04.30 SALİHAĞA İŞHANI AİDATI 15.075,00 0,00 15.075,00 0,00

770.04.33 KÜÇÜK DEMİRBAŞLAR 29.071,76 0,00 29.071,76 0,00

770.04.34 BARO BAHÇE GİDERLERİ 12.738,36 0,00 12.738,36 0,00

770.04.35 PANDEMİ  GİDERLERİ 4.267,67 0,00 4.267,67 0,00

770.05 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 79.274,42 0,00 79.274,42 0,00

770.05.01 DAMGA VERGİLERİ 35.117,10 0,00 35.117,10 0,00

770.05.01.001 BEYANNAME DAMGA VERGİLERİ 278,10 0,00 278,10 0,00

770.05.01.002 DİĞER DAMGA VERGİLERİ 34.839,00 0,00 34.839,00 0,00

770.05.02 EMLAK VE ÇTV 44.157,32 0,00 44.157,32 0,00

770.05.02.001 MERKEZ BİNA EMLAK VE ÇTV 26.498,06 0,00 26.498,06 0,00

770.05.02.003 BAROHAN 6.KAT EMLAK VE ÇTV 13.352,78 0,00 13.352,78 0,00

770.05.02.004 VAKIF BİNASI EMLAK VE ÇTV 4.306,48 0,00 4.306,48 0,00

770.06 BASIM YAYIN GİDERLERİ 509.975,06 0,00 509.975,06 0,00

770.06.01 DERGİ BASIM GİDERLERİ 208.639,34 0,00 208.639,34 0,00

770.06.02 BÜLTEN BASIM GİDERLERİ 78.626,94 0,00 78.626,94 0,00

770.06.05 BROŞÜR VE EL KİTAPCIĞI BASIM 
GİDERLERİ

13.711,60 0,00 13.711,60 0,00

770.06.06 MATBU EVRAK BASIM GİDERLERİ 14.455,30 0,00 14.455,30 0,00
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770.06.08 AJANDA BASIM GİDERLERİ 70.335,08 0,00 70.335,08 0,00

770.06.09 ÇALIŞMA RAPORU BASIM GİDERİ 28.851,00 0,00 28.851,00 0,00

770.06.10 ÇANTA BASIM GİDERİ 17.582,00 0,00 17.582,00 0,00

770.06.11 MASA TAKVİMİ BASIM GİDERLERİ 77.773,80 0,00 77.773,80 0,00

770.07 SEM GİDERLERİ 120.300,60 0,00 120.300,60 0,00

770.07.001 SEM STAJYER AVUKATLARI YOL 
GİDERLERİ

50,00 0,00 50,00 0,00

770.07.002 SEM AİDAT GİDERİ (SALİHAĞA 
İŞHANI)

1.125,00 0,00 1.125,00 0,00

770.07.003 SEM ELEKTRİK GİDERLERİ 13.381,82 0,00 13.381,82 0,00

770.07.004 SEM SU GİDERLERİ 2.845,00 0,00 2.845,00 0,00

770.07.006 SEM İKRAM GİDERLERİ 65.198,54 0,00 65.198,54 0,00

770.07.007 SEM ÇEŞİTLİ GİDERLERİ 37.700,24 0,00 37.700,24 0,00

770.08 BAYRAKLI ADLİYESİ 4.KAT  GİD-
ERLERİ

433.576,29 0,00 433.576,29 0,00

770.08.001 BAYRAKLI 4.KAT MUTFAK GİDER-
LERİ

199.717,48 0,00 199.717,48 0,00

770.08.002 BAYRAKLI 4.KAT TEMİZLİK GİD-
ERLERİ

134.880,42 0,00 134.880,42 0,00

770.08.003 BAYRAKLI 4.KAT SIHHI TESİSAT 
MALZEME VE İŞÇİLİK GİDERLERİ

13.501,40 0,00 13.501,40 0,00

770.08.004 BAYRAKLI 4.KAT ELEKTRİK TESİSAT 
MALZEME VE İŞÇİLİK GİDERLERİ

7.180,18 0,00 7.180,18 0,00

770.08.005 BAYRAKLI 4.KAT ÇEŞİTLİ GİDERLERİ 7.569,48 0,00 7.569,48 0,00

770.08.006 BAYRAKLI 4.KAT TEMİZLİK MALZ. 
ALIMI

70.727,33 0,00 70.727,33 0,00

770.09 DİĞER GİDERLER 65.123,90 0,00 65.123,90 0,00
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770.09.001 YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 63.472,28 0,00 63.472,28 0,00

770.09.002 TRAFİK CEZA GİDERLERİ 1.651,62 0,00 1.651,62 0,00

78 FİNANSMAN GİDERLERİ 4.712,33 0,00 4.712,33 0,00

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 4.712,33 0,00 4.712,33 0,00

780.01.001 BANKA MASRAFLARI 4.712,33 0,00 4.712,33 0,00
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İZMİR BAROSU   
GELİR TABLOSU  

24/06/2021-30/09/2022
A- BRÜT SATIŞLAR 12.025.085,05

 AİDAT GELİRLERİ 5.997.859,87  

 GİRİŞ KESENEĞİ GELİRLERİ 2.217.316,17  

 GENEL KURUL CEZA GELİRLERİ 33.227,48  

 DİĞER GELİRLER 1.229.709,63  

TBB ÖDENEKLERİ 2.546.971,90  

B- SATIŞ İNDİRİMLERİ 62.884,91

    

 SATIŞTAN İADELER (-)(GİRİŞ KESENEĞİ İADELERİ ) 62.884,91  

 DİĞER İADELER   

C- NET SATIŞLAR 11.962.200,14

 

D- HİZMETLERİN MALİYETİ 5.519.945,16

 

 SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) PERSONEL 5.519.945,16  

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 6.442.254,98

        

E-FAALİYET GİDERLERİ 5.440.437,98

                                        

 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 5.440.437,98  

 

FAALİYET KARI ZARARI      1.001.817,00

  
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 535.444,10

 

 FAİZ GELİRLERİ 179.588,73  

 AİDAT GECİKME FAİZLERİ 355.855,37  

    

OLAĞAN KAR VEYA 
ZARAR       1.537.261,10

        

OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 4.476.883,19

 
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR BANKA PROMO-
SYON     3.500.000,00  

 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 5510 SGK TEŞVİĞİ 1.071.164,84  

 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR     73.903,01  

 KOMİSYON GİDERLERİ     20.378,64  

DÖNEM NET KARI / ZARARI (-)21593,53 6.014.144,29
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İZMİR BAROSU  
2022-2024 DÖNEM  

GERÇEKLEŞEN VE TAHMİNİ BARO BÜTÇESİ 

 

2021-2022 

TAHMİNİ  
BÜTÇE 

2021-2022  
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇE 

2022-2024 
TAHMİNİ  

BÜTÇE  
A. GELİRLER    

BARO AİDATI 9.012.591,17 5.997.859,87 11.096.040,76

FOTOKOPİ GELİRLERİ 460.000,00 357.757,25 661.850,91

BANKA FAİZ VE KAMBİYO GELİRİ 50.000,00 536.659,01 992.819,17

SAİR GELİRLER 6.000.000,00 9.661.114,43 17.873.061,70

TOPLAM 15.522.591,17 16.553.390,56 30.623.772,54

B. GİDERLER    

PERSONEL GİDERLERİ 5.162.130,72 5.519.945,16 10.211.898,55

SU-TELEFON-AYDINLATMA GİDER-
LERİ 422.081,63

560.089,61

1.036.165,78

KIRTASİYE -FOTOKOPİ GİDERLERİ 414.112,14 466.154,04 862.384,97

SOSYAL ETKİNLİKLER 341.772,48 53.277,86 98.564,04

YAYIN VE POSTA VE DAĞITIMI GİDER-
LERİ 879.515,12 529.067,09 978.774,12

TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ 776.122,89 148.831,50 275.338,28

TEMİZLİK GİDERLERİ 441.464,82 221.451,63 409.685,52

ARAÇ GİDERLERİ 110.305,15 192.487,63 356.102,12

KOMİSYON GİDERLERİ 103.174,98 150.810,92 279.000,20

BARO TADİLAT GİDERLERİ 67.060,00 87.836,81 162.498,10

SAİR GİDERLER 2.933.819,63 2.988.862,76 5.529.396,11

TOPLAM 11.275.000,00 10.918.815,01 20.199.807,77
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MİZAN 
ADLİ YARDIM SERVİSİ 

24/06/2021-30/09/2022

Hesap Kodu Hesap Adı Borç Bakiye Alacak Bakiye

102.01 BANKALAR 25.663,96 0,00

102.01.002 İŞBANKASI YENİLİMAN ŞB. 355653 HS. 2.430,17 0,00

102.01.004 ZİRAAT BANKASI KIBRIS ŞEHİTLERİ HS. ZORUNLU BES HS. 6.264,67 0,00

102.01.005 TEB ALSANCAK ŞB 73341593 16.969,12 0,00

 ALACAKLAR   

136.01.001 BARO DAN ALACAKLAR 544.320,47 0,00

136.02.002 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 130.206,84 0,00

136.02.005 MEGA OFFICE BOX-ERSİN ALTINSOY KAĞIT ALACAKLARI 4.369,59 0,00

 TEDARİKÇİ AVANSLARI 10.729,00  

252.01.001 BİNALAR 1.282.000,00 0,00

255.01 DEMİRBAŞLAR 122.959,84 0,00

255.01.001 EK-BİNA AİLE MAHKEMELERİ  OTOMATİK KAPI 2.927,60 0,00

255.01.001 DEMİRBAŞLAR 43.216,79 0,00

255.01.002 HP A10 20 63 BİLGİSAYAR 10 ADET 33.453,00 0,00

255.01.003 KLİMA 26.973,00 0,00

255.01.004 MOBİLYA / DOLAP 7.128,00 0,00

255.01.005 KAMERA 2.383,60 0,00

255.01.006 EK BİNA ADLİ YARDIMHARİCİ DİSK 5.138,90 0,00

255.01.007 MAGIC PASS 20656 PARMAK İZİ OKUYUCU 2.601,55 0,00

255.01.008 KADIN VE ÇOCUK HAKLARI BİRİMİ JALUZİ YAPIMI 2.065,00 0,00

320.01 SATICILAR 6.392,23 0,00

320.01.003 TEKNOLOJİK BİLGİSAYAR 0,00 3.301,40

320.01.031 YALILİFT ASANSÖR LTD. ŞTİ. 0,00 1.010,00

320.01.050 SEMAK LTD. ŞTİ. 0,00 25,12

320.02.001 GÖREVLİ AVUKATLAR CARİ HS. 0,00 85,55

335.01.001 PERSONELE BORÇLAR 0,00 262.931,29

336.01.001 BARO BORÇLARI 0,00 455.526,52

336.03.001 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 0,00 2.386,46

36 ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00 200.243,85

360.01.001 ÜCRET ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİ 0,00 49.041,35

360.01.002 ÜCRET ÖDEMELERİ DAMGA VERGİSİ 0,00 2.077,51

360.03.001 ÖDENECEK SENDİKA AİDATI 0,00 3.724,36

360.04 KDV TEVKİFATI 0,00 36.968,63

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 0,00 108.432,00

361.01.001 ÖDENECEK SGK PRİMLERİ 0,00 108.432,00

500.01.001 ÖZKAYNAK 0,00 1.472.448,48

570.01.001 GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK ARTIŞI 0,00 1.091.495,22

580.01.001 GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK AZALIŞI (-) 775.997,60  

591.01.001 DÖNEM NET GİDER FAZLASI  (-) 590.203,20  

6 GELİR TABLOSU HESAPLARI  9.982.359,55

602.01.001 TBB DEN GELEN ÖDENEK  8.622.968,77

602.01.002 AVUKATLARDAN SAĞLANAN GELİRLER  573.384,04

602.01.003 ÖDEMELERDEN SAĞLANAN GELİRLER  661,00
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602.01.005 5510 SGK %5 İŞVEREN PRM TEŞVİĞİ  134.674,67

642.01.001 FAİZ GELİRLERİ  60.467,87

660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ(-) 562,66  

690.01.001 DÖNEM ÖZKAYNAK ARTIŞI VE AZALIŞI  590.203,20

740.01 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 3.581.289,05  

740.01.001 PERSONEL BRÜT ÜCRET 1.700.017,89  

740.01.002 SGK İŞVEREN PAYI 552.166,24  

740.01.003 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 53.869,97  

740.01.004 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ 154.704,91  

740.01.005 İKRAMİYELER 653.200,07  

740.01.006 SOSYAL YARDIMLAR 69.922,26  

740.01.007 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ HAFTA SONU 79.033,36  

740.01.008 YOL GİDERLERİ 94.272,17  

740.01.010 EK KAZANÇLAR 224.102,18  

770.01.004 PERSONEL İAŞE GİDERLERİ 8.750,00  

770.03.01.001 ELEKTİRK GİDERLERİ 108.336,77  

770.03.02.001 SU GİDERLERİ 19.998,26  

770.03.05.001 BİLGİ İŞLEM SARF GİDERLERİ 3.499,41  

770.03.05.003 DONANIM BAKIM ANLAŞMASI GİDERLERİ 1.966,66  

770.03.06.001 POSTA GİDERLERİ 781,73  

770.03.06.002 KARGO GİDERLERİ 12.075,04  

770.03.06.003 UHTS-ETEBLİGAT 3.000,00  

770.03.07.001 GÖREVLİ AVUKATLARA ÖDENEN ÜCRETLER 5.695.669,67  

770.03.07.002 GÖREVLİ AVUKATLAR YOL GİDERLERİ 219.525,00  

770.03.10 YAZILIM GİDERLERİ 54.529,97  

770.04.01.001 KIRTASİYE SARF GİDERLERİ 15.006,53  

770.04.01.003 KAĞIT GİDERLERİ 50.525,00  

770.04.02.001 FOTOKOPİ GİDERLERİ 37.069,15  

770.04.04.001 ELEKTRİK TESİSAT MALZEME VE İŞÇİLİK GİDERLERİ 365,00  

770.04.04.003 KLİMA BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDERLERİ 6.112,40  

770.04.06.002 KİRA GİDERLERİ 65.000,00  

770.04.11 İKRAM GİDERLERİ 1.563,90  

770.04.12 BROŞÜR MATBU EVRAK BASIM GİDERLERİ 7.410,40  

770.04.13 SANTRAL GİDERLERİ 49.405,04  

770.04.14 TEMİZLİK GİDERİ 15.717,60  

770.06.001 BAKIM ONARIM GİDERİ 4.114,44  

770.06.002 STJ.AV.ÖN BÜRO NÖBET GİDERİ 20.085,87  

780.01.001 BANKA MASRAFLARI 562,66  
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ADLİ YARDIM GELİR TABLOSU  24.06.2021-30.09.2022
A- BRÜT SATIŞLAR (TBB’DEN GELEN ÖDENEK) 9.197.013,81

 

   

 DİĞER GELİRLER 8.622.968,77  

 DİĞER GELİRLER    574045,04  

C- NET SATIŞLAR 9.197.013,81

 

D- HİZMETLERİN MALİYETİ (PERSONEL GİDERLERİ) 3.590.039,05

 

 SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) 3.590.039,05  

 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 5.606.974,76

 

E- FAALİYET GİDERLERİ (AVUKATLARA YAPILAN ÖDEMELER) 6.392.320,50

 

 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 477.125,83  

GÖREVLİ AVUKATLARA ÖDENEN 
ÜCRETLER 5.915.194,67

 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI -785.345,74

 

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR (BANKA FAİZ GE-
LİRLERİ) 60.467,87

 

 FAİZ GELİRLERİ 60.467,87  

  

G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 0,00

        

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -590.203,20

 %5 SGK İŞVEREN TEŞVİĞİ   134.674,67  

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 0,00

 

 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 0,00  

 

J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 0,27

 

 
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 
(-) 0,27  

 

DÖNEM KARI / ZARARI -590.203,47

 

DÖNEM NET KARI / ZARARI -590.203,47
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ADLİ YARDIM BÜTÇESİ

 
2020-2021 
TAHMİNİ 

BÜTÇE

2021-2022 
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇE

2022-2024 
TAHMİNİ 

BÜTÇE
A. GELİRLER    
TBB’DEN GELEN ÖDENEK 8.000.000,00 8.622.968,77 15.952.492,22
AVUKATLARDAN SAĞLANAN GELİRLER 400.000,00 573.384,04 1.060.760,47
DİĞER GELİRLER 50.000,00 786.006,74 1.454.112,47
TOPLAM 8.450.000,00 9.982.359,55 18.467.365,17
   
B. GİDERLER    
GÖREVLİ AVUKATLARA ÖDENEN ÜCRET-
LER 5.000.000,00

5.695.669,67

10.536.988,89
PERSONEL GİDERLERİ 2.500.000,00 3.581.289,05 6.625.384,74
SU-TELEFON-AYDINLATMA GİDERLERİ 50.000,00 143.341,56 265.181,89
KIRTASİYE -FOTOKOPİ GİDERLERİ 50.000,00 102.660,68 189.922,26
YAYIN VE POSTA GİDERLERİ 100.000,00 65.261,81 120.734,35
KİRA GİDERLERİ  ,  
SAİR GİDERLER 750.000,00 394.136,78 729.153,04
TOPLAM 8.450.000,00 9.982.359,55 18.467.365,17
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MİZAN  
CMK SERVİSİ 

24.06.2021-30.09.2022
 Hesap Adı   
 BANKALAR 161.919,50  
 İŞBANKASI YENİLİMAN ŞB. 355640 HS. 4.651,07  
 TEB ALSANCAK ŞB. 73341581 HS. 157.268,43  
 BARO DAN ALACAKLAR 449.775,29  
 TEDARİKÇİLERE VERİLEN İŞ AVANSLARI 1.935,69  
 PERSONEL AVANSLARI HS. 16.730,00  
 TAŞITLAR 59.250,00  
 DEMİRBAŞLAR 1.184.586,09  
 DEMİRBAŞLAR 2021--2022 300.457,54  
 MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR 2 ADET 11.333,88  
 HP A10 20063 BİLGİSAYAR 10 ADET 33.453,00  
 CÜPPE 68.899,68  
 SES SİSTEMİ VE GÖRSEL SİSTEM 108.633,10  
 KLİMA 111.471,04  
 FOTOSELLİ KAPI SİSTEMİ 15.930,00  
 HP AMD RYZEN 3 3200 U 15,5” EKRAN 38.391,71  
 PROJEKSİYON CİHAZI PERDESİ 50.695,52  
 MS OFFİCE HOME AND BUSINESS 18.354,31  
 KARŞIYAK ADLİYESİ CEZA MAHKEMELERİ BARO ODASI 36.504,00  
 ACER ASPİRE INTEL CORE 8 GB 3 ADET OFİS 43.865,00  
 BANKET MASA 65.880,00  
 HİLTON SANDALYE 45.279,00  
 MAGIC PASS 20656 PARMAKİZİ OKUYUCU 2.601,55  
 PORTATİF PODYUM SAHNE 83.336,76  
 ACER C24 - 1650 8GB 10 ADET 149.500,00  
 ÖZEL MALİYETLER 107.285,20  
 SATICILAR 0,00 52.687,31
 TEKNOLOJİK BİLGİSAYAR 0,00 2.265,37
 YURTİÇİ KARGO 0,00 194,86
 ARD GRUP LTD.ŞTİ. 0,00 4.750,00
 TURUNCU HOLDİNG A.Ş. 0,00 1.832,82
 MEGA OFFICE BOX- ERSİN ALTINSOY 0,00 10.459,64
 ULTEKEGE LTD.ŞTİ. 944,00 0,00
 ZÜLFİKAR ŞİMŞEK LTD.ŞTİ. 0,00 22.990,00
 UMUT İNALTEKİN-VECTO DİJİTAL BASKI 0,00 7.080,00
 GÜNEY BİLİŞİM LTD. ŞTİ. 10,00 0,00
 YALI LİFT ASANSÖR LTD. ŞTİ. 330,00 0,00
 KARE PEYZAJ LTD. ŞTİ. 0,00 1.800,00
 İKTİSADİ İŞLETME 0,00 2.599,33
 TEYZEM UNLU MAMÜLLERİ LTD. ŞTİ. 0,71 0,00
 PERSONELE BORÇLAR 0,00 256.620,42
 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 0,00 153.223,20
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 ÜCRET ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİ 0,00 132.463,29
 ÜCRET ÖDEMELERİ DAMGA VERGİSİ 0,00 2.485,13
 ÖDENECEK SENDİKA AİDATI 0,00 4.375,35
 KDV TEVKİFATI 0,00 13.899,43
 ÖDENECEK SGK PRİMLERİ 0,00 107.935,10
 ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ 0,00 7.993,65
 ÖZKAYNAKLAR 0,00 14.595,94
 GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK ARTIŞI 0,00 3.081.979,60
 GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK AZALIŞI 820.902,23  
 DÖNEM NET GİDER FAZLASI 0,00 872.651,22
 TBB DEN GELEN ÖDENEK 0,00 4.161.484,41
 5510 SGK İŞVEREN TEŞVİĞİ 0,00 158.570,80
 FAİZ GELİRLERİ 0,00 177.785,39
 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 0,00 5.000,00
 TRAFİK CEZALARI 2.654,97 0,00
 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 3.510.499,53 0,00
 PERSONEL BRÜT ÜCRET 1.521.185,39 0,00
 SGK İŞVEREN PAYI 558.174,73 0,00
 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 54.932,44 0,00
 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ 217.025,80 0,00
 İKRAMİYELER 503.740,73 0,00
 SOSYAL YARDIMLAR 307.183,92 0,00
 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ HAFTA SONU 61.381,39 0,00
 YOL GİDERLERİ 94.477,80 0,00
 PERSONEL EK KAZANÇLAR 185.814,33 0,00
 STAJYER ÜCRET ÖDEMELERİ 6.583,00 0,00
 PERSONEL İAŞE GİDERLERİ 15.667,33 0,00
 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 293.386,86 0,00
 ELEKTRİK GİDERLERİ 108.161,25 0,00
 SU GİDERLERİ 56.640,07 0,00
 BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ 64.292,77 0,00
 BİLGİ İŞLEM SARF GİDERLERİ 4.633,62 0,00
 DONANIM BAKIM ANLAŞMASI GİDERLERİ 5.816,65 0,00
 OCAS YAZILIM GİDERLERİ 27.000,00 0,00
 SİMETRİK İNTERNET HİZMETİ 26.842,50 0,00
 POSTA VE KARGO GİDERLERİ 14.571,86 0,00
 POSTA GİDERLERİ 553,26 0,00
 KARGO GİDERLERİ 10.018,60 0,00
 E-TEBLİGAT GÖNDERİ GİDERLERİ 4.000,00 0,00
 ÇEŞİTLİ GİDERLER   
 SİGORTA GİDERLERİ 27.157,07 0,00
 YAZILIM GİDERLERİ 64.881,29 0,00
 CÜPPE TEMİZLİK GİDERLERİ 2.767,52 0,00
 MASA ÖRTÜSÜ TEMİZLİK GİD. 3.094,72 0,00
 KIRTASİYE GİDERLERİ 185.573,63 0,00
 KIRTASİYE SARF GİDERLERİ 112.881,30 0,00
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 TONER VE KARTUŞ GİDERLERİ 19.372,33 0,00
 KAĞIT GİDERLERİ 53.320,00 0,00
 FOTOKOPİ GİDERLERİ 32.612,47 0,00
 FOTOKOPİ GİDERLERİ 32.612,47 0,00
 TESİSAT VE BAKIM GİDERLERİ 8.010,60 0,00
 ELEKTRİK TESİSAT MALZEME VE İŞÇİLİK GİDERLERİ 6.923,80 0,00
 SIHHİ TESİSAT MALZEME VE İŞÇİLİK GİDERLERİ 190,00 0,00
 KLİMA BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDERLERİ 896,80 0,00
 TEFRİŞAT GİDERLERİ 10.497,00 0,00
 TEFRİŞAT GİDERLERİ 10.497,00 0,00
 ÇEŞİTLİ GİDERLER 841.671,52 0,00
 KİRA GİDERLERİ 180.000,00 0,00
 KONFERANS VE SEMİNER GİDERLERİ 306.454,18 0,00
 OTO YIKAMA 220,00 0,00
 OTOPARK 198,00 0,00
 NAKLİYE 1.895,32 0,00
 İKRAM GİDERLERİ 64.449,59 0,00
 TEMİZLİK GİDERLERİ 57.721,14 0,00
 BAKIM ONARIM GİDERLERİ 9.920,47 0,00
 MATBU EVRAK BASIM GİDERLERİ 168.718,92 0,00
 PANDEMİ GİDERLERİ 3.888,00 0,00
 KÜÇÜK DEMİRBAŞLAR 5.457,73 0,00
 SANTRAL GİDERLERİ 42.748,17 0,00
 ARAÇ GİDERLERİ 174.749,51 0,00
 35 BRB 23 YAKIT GİDERLERİ 19.950,14 0,00
 35 BRB 23 SERVİS GİDERLERİ 18.469,10 0,00
 35 BRB 23 MTV GİDERLERİ 837,50 0,00
 35 BRB 23 TRAFİK SİGORTA GİDERLERİ 1.930,00 0,00
 35 BRB 23 HGS GİDERLERİ 9.070,48 0,00
 35 BRB 23 VİZE 480,21 0,00
 35 BRB 29 ÇEŞİTLİ GİDERLERİ 62.006,04 0,00
 35 BRB 29 YAKIT GİDERLERİ 5.360,23 0,00
 35 BRB 29 TAMİR BAKIM SERVİS  GİDERLERİ 52.806,60 0,00
 35 BRB 29 MTV GİDERLERİ 2.222,00 0,00
 35 BRB 29 HGS 670,00 0,00
 35 BRB 29 VİZE 947,21 0,00
 GECE GÖREVLİ AVUKATLAR SERVİS GİDERİ 313.994,75 0,00
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CMK  GELİR TABLOSU  24.06.2021-30.09.2022
A- BRÜT SATIŞLAR (TBB’DEN GELEN ÖDENEK) 4.325.055,21

 

 DİĞER GELİRLER 4.325.055,21  

 

C- NET SATIŞLAR 4.325.055,21

 

D- HİZMETLERİN MALİYETİ (PERSONEL GİDERLERİ) 3.510.499,53

 

 SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) 3.510.499,53  

 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 814.555,68

 

E- FAALİYET GİDERLERİ (AVUKATLARA YAPILAN ÖDEMELER) 1.862.337,32

 

 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 1.862.337,32  

 

FAALİYET KARI VEYA ZARARI -1.047.781,64

 

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR (BANKA FAİZ GE-
LİRLERİ) 177.785,39

 

 FAİZ GELİRLERİ 177.785,39  

  

G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR  

        

 DİĞER    

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -869.996,25

 

I- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 2.654,79

 

 
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE 
ZARARLAR 2.654,79  

 

DÖNEM KARI / ZARARI 872.651,22

 

DÖNEM NET KARI / ZARARI 872.651,22

Mali Tablolar
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CMK TAHMİNİ  BÜTÇE   2020-2022 

 2020-2022 TAHMİNİ 
BÜTÇE

2020-2022  
GERÇEKLEŞEN 

BÜTÇE

2022-2024 TAH-
MİNİ BÜTÇE

A. GELİRLER    

TBB’DEN GELEN ÖDENEK 5.517.087,60 4.161.484,41 7.698.746,16
FAİZ GELİRLERİ 207.220,60 177.785,39 328.902,97
DİĞER GELİRLER 68.772,51 163.570,80 302.605,98
TOPLAM 5.793.080,71 4.502.840,06 8.330.254,11
   
B. GİDERLER    
PERSONEL GİDERLERİ 2.975.000,00 3.510.499,53 5.980.000,00
SU TELEFON AYDINLATMA 48.000,00 191.643,82 354.541,07
KIRTASİYE -FOTOKOPİ GİDER-
LERİ 112.500,00 218.186,00 325.000,00

KİRA GİDERLERİ 154.560,00 180.000,00 285.000,00
SAİR GİDERLER 775.000,00 1.272.507,50 165.000,00
TOPLAM 4.065.060,00 5.372.836,85 7.109.541,07



677

CM
K 

Bİ
LA

N
ÇO

 2
4.

06
.2

02
1-

30
.0

9.
20

22

AK
Tİ

F
 

PA
Sİ

F

1-
 D

Ö
N

EN
 V

AR
LI

KL
AR

63
0.

36
0,

53
 

3-
 K

IS
A 

VA
DE

Lİ
 Y

AB
AN

CI
 K

AY
N

AK
LA

R
57

8.
45

9,
73

10
- H

AZ
IR

 D
EĞ

ER
LE

R
 

 
32

- T
İC

AR
İ B

O
RÇ

LA
R

 

10
2 

BA
N

KA
LA

R
16

1.
91

9,
50

 
32

0 
SA

TI
CI

LA
R

52
.6

87
,3

1

13
- D

İĞ
ER

 A
LA

CA
KL

AR
 

 
33

- D
İĞ

ER
 B

O
RÇ

LA
R

 

13
6 

Dİ
ĞE

R 
ÇE

Şİ
TL

İ A
LA

CA
KL

AR
 H

S.
44

9.
77

5,
29

 
33

5-
PE

RS
O

N
EL

E 
BO

RÇ
LA

R 
 

25
6.

62
0,

42

15
9-

VE
Rİ

LE
N

 S
İP

AR
İŞ

 A
VA

N
SL

AR
I 

1.
93

5,
74

 

19
-D

İĞ
ER

 D
Ö

N
EN

 V
AR

LI
KL

AR
 

 
36

- Ö
DE

N
EC

EK
 V

ER
G

İ V
E 

Dİ
Ğ

ER
 Y

Ü
KÜ

M
LÜ

LÜ
KL

ER
 

19
3-

PE
Şİ

N
 Ö

DE
N

EN
 V

ER
G

İ V
E 

FO
N

LA
R

 
 

 
 

19
5-

İŞ
. A

VA
N

SL
AR

I
 

 
36

0 
Ö

DE
N

EC
EK

 V
ER

Gİ
 V

E 
FO

N
LA

R
14

8.
84

7,
90

19
6-

PE
RS

O
N

EL
E 

VE
Rİ

LE
N

 A
VA

N
SL

AR
16

.7
30

,0
0

 
36

1 
Ö

DE
N

EC
EK

 S
O

S.
GÜ

V.
KE

Sİ
N

Tİ
LE

Rİ
11

5.
92

8,
75

 
 

 
36

9-
Ö

DE
N

EC
EK

 D
İĞ

ER
 Y

Ü
KÜ

M
LÜ

LÜ
KL

ER
4.

37
5,

35

2-
 D

U
RA

N
 V

AR
LI

KL
AR

1.
35

1.
12

1,
29

 
5-

 Ö
Z 

KA
YN

AK
LA

R
1.

40
3.

02
2,

09

25
- M

AD
Dİ

 D
U

RA
N

 V
AR

LI
KL

AR
 

 
50

- Ö
DE

N
M

İŞ
 S

ER
M

AY
E

 

 
 

 
50

0 
Ö

ZK
AY

N
AK

14
.5

95
,9

4

25
4-

TA
ŞI

TL
AR

59
.2

50
,0

0
 

57
0-

GE
ÇM

İŞ
 Y

IL
LA

R 
KA

RL
AR

I
3.

08
1.

97
9,

60

25
5 

DE
M

İR
BA

ŞL
AR

1.
18

4.
58

6,
09

 
58

-Ö
N

CE
Kİ

 D
Ö

N
EM

 Z
AR

AR
LA

RI
 

 
 

 
58

0 
Ö

N
CE

Kİ
 D

Ö
N

EM
 Z

AR
AR

LA
RI

82
0.

90
2,

23

26
4-

Ö
ZE

L 
M

AL
İY

ET
LE

R
10

7.
28

5,
20

 5
90

 D
Ö

N
EM

 N
ET

 Ö
ZK

AY
N

AK
 A

RT
IŞ

I
 

 
 

 5
9-

 D
Ö

N
EM

 N
ET

 K
AR

I (
ZA

RA
RI

)
 

 
 

 5
91

 D
Ö

N
EM

 N
ET

 G
İD

ER
 FA

ZL
AS

I 
87

2.
65

1,
22

AK
Tİ

F 
TO

PL
AM

1.
98

1.
48

1,
82

 
PA

Sİ
F 

TO
PL

AM
1.

98
1.

48
1,

82

Mali Tablolar



YÖNETİM YERİ
İZMİR BAROSU

1456 Sokak No:14 Alsancak İzmir
Tel.: 0 232 463 00 14
Faks: 0 232 463 66 74

e-posta:info@izmirbarosu.org.tr
www.izmirbarosu.org.tr


