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Bu yıl kuruluşunun 111. yılını kutladığımız baromuz, 84 yıldır İzmir Barosu 

Dergisi’ni yayımlamaktadır.  

 

Dergimiz yıl içinde 3 sayı olarak periyodik şekilde yayınlanmakta ve baromuz üyesi yaklaşık 

dokuz bin avukata, barolara, hukuk fakültelerine elektronik ortamda ve basılı olarak 

ulaştırılmaktadır.  

 

Dergimiz, 2015/1 sayısından itibaren, TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi 

Merkezi) Ulusal Veritabanı’nda taranmaya başlamıştır. 

 

Dergimizin önemli bir referans kaynağı olması için 41 üniversitede görev yapan 138 

Danışma Kurulu üyesi akademisyenler ile birlikte İzmir Barosu Yayın Kurulu özel bir çaba 

göstermektedir. Dergi içeriğinde hakemli ve hakemsiz makaleler, karar incelemeleri ve güncel 

içtihatlar yer almakta olup, hukukçu akademisyenlerin, uygulayıcıların ve 

araştırmacıların kamu hukuku ve özel hukuk alanlarındaki çalışmaları kabul edilmektedir. 

 

İzmir Barosu Yönetim Kurulu, dergimizin bir sayısını, baromuzun insan hakları ve 

özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi ile tarafsız ve bağımsız bir yargı için geleneksel 

olarak yürüttüğü mücadelesini, tutumunu ve tavrını en iyi şekilde temsil etmiş olan, önceki 

başkanlarımızdan merhum Avukat Güney Dinç anısına, armağan olarak çıkarma kararı 

almıştır. 

 

Av. Güney Dinç, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 1981 yılında İzmir Baro Başkanı olarak 

seçilmiş ve iki yıl boyunca bu görevi sürdürmüştür. 1984 – 1989 yılları arasında Türkiye 

Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyeliği yapan Dinç, 1983 yılından itibaren, darbe 

yönetiminden demokratik hukuk düzenine geçişi amaçlayan Anayasa ve Demokrasi 

Kurultayları gibi bir dizi etkinliğe aktif olarak katılmıştır. Aydınlar Dilekçesi sanıklarından 

birisi olarak Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi’nde yargılanmıştır. Türkiye Barolar Birliği 

bünyesinde 2002 yılında kurulan İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama 

Merkezi’nde, kuruluşundan itibaren Yürütme Kurulu üyeliği ve   Bilim ve Danışma 

Kurulu üyeliklerinde bulunmuş ve bu görevlerini TBB'nin 2013 yılında yapılan Genel 

Kurulu'na kadar sürdürmüştür. 

 
 

Av. Güney Dinç, Türkiye’nin Avrupa Konseyi tarafından sağlanan insan hakları koruma 

mekanizmasına katılması için çalışmalar yapmıştır. 1988 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 

Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’nun (AİHK) yetkisinin benimsenmesinden sonra da, 

AİHK’na Türkiye’den gönderilen ilk bireysel başvuruların avukatlığını üstlenmiştir. Bu 

bireysel başvurular nedeniyle, hukuka aykırı gözaltı, haksız tutuklama, 1402′likler sorunu, 

düşünceyi açıklama ve örgütlenme özgürlüğüne aykırı uygulamalar, işkence, makul süreyi 

aşan tutukluluk ve ceza davaları, siyasal partilerin kapatılması, kamulaştırma bedelinin 

zamanında ödenmemesi, kamu personeline getirilen siyasal ve sendikal yasaklar, Devlet 

Güvenlik Mahkemeleri’nin yapılanması ve yargılama faaliyeti, faili meçhul cinayetler gibi  
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önem arz eden belli başlı konularda yürüttüğü avukatlık faaliyetleri kaynaklı Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi’nce verilen kararlar, adı geçen insan hakları ihlallerine dayanak teşkil 

eden ulusal mevzuatın ilgili hükümlerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi standartlarıyla 

uyumlu hale getirilmesine vesile olmuştur.  

 

Merhum başkanımız anısına yayınlayarak, 2019 yılı Aralık ayı içinde İnsan Hakları 

Haftası’nda dağıtımını planladığımız bu yayına, insan hak ve özgürlüklerinin önemi ve 

korunması ile hukuk devleti ilkesinin önemi, korunması ve güçlendirilmesi alanlarında 

hazırlayacağınız bir çalışma ile katılmanız İzmir Barosu için çok değerli olacaktır.  

 

İzmir Barosu Dergisi, hakemli dergi statüsünde ise de yayınlanacak olan Armağana hakemsiz 

makale de kabul edileceği için, gönderilen makalelerin “hakemli” ya da “hakemsiz” olup 

olmadığının belirtilmesini rica ederiz.  

 

Armağana yazı vermek suretiyle katkıda bulunacakların, yazılarını Times New Roman 

karakteriyle, 1.5 satır aralığıyla, 50 sayfayı aşmayacak  şekilde; metni 12 punto, dipnotları ise 

10 punto şeklinde yazmalarını, metni e‐mail [Windows/word 6.0 veya daha yüksek bir 

formatta] yoluyla göndermelerini, armağanda bir örnekliğin sağlanabilmesi için, dipnotlarda 

yer verilen yazar isimlerinin küçük harflerle ve bold (koyu siyah) karakter olarak yazılmasını, 

dergimize gönderilen makalelerde, hem  İngilizce hem de Türkçe olmak üzere makale başlığı 

(title), öz (abstract) ve anahtar kelimelerin (keywords) belirtilmiş olmasını istirham ederiz.  

 

Yazıların son kabul tarihi 15 Ağustos 2019 olarak belirlenmiştir. 

 

Katkılarınızdan onur duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar dileriz. 

 

Saygılarımla. 

 

                                                                                                Avukat Özkan Yücel 

                                                                                                 İzmir Barosu Başkanı 
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