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KAYBETTİKLERİMİZ
Av. Şeref Örs (3811)
Av. Sıtkı Yılmaz Taşkan (902)
Av. Süleyman Çorap (1800)
Av. Azra İnmeler (1918)
Av. Esen Meray Tümer (4919)
Av. Bahri Aykın (1098)
Av. Mahmut Yılmaz (6116)
Av. Yaşar Bülend Kaçar (1900)
Av. Ali Türkhaz (3171)
Av. Nail Tursun (4035)
Av. Mustafa Kavlağan (5127)
Av. Güneş Atabay (870)
Av. Yener Baylan (6305)
Av. Miray Tavukçu (1324 )
Av. Osman Yıldızer (3145)
Av. Ekrem Karakaşlıoğlu (5468)
Av. Hasan Köklü (5286)
Av. Mesut Kazım Çömek (1215)
Av. Namık Gezer (1346)
Av. Feyzi Oylupınar (8638)
Av. İsmet Tufanyazıcı (12327)
Av. Sırma Kurpınar (Kaynak) (3824)
Av. Sami Mutlu Sözer (3953)
Av. Çetin Çiçekdağ (2443)
Av. Nedim Ataay (1973)
Av. Erdinç Ertem (2006)
Av. Murat Kornoşor (8343)
Av. Mehmet Ali Altın (2426)
Av. Mehmet Arif Delice (3743)
Av. Yaşar Rüçhan Göksel (1777)
Av. Salih Özer Kayı (566)

21.11.2018
30.11.2018
22.12.2018
18.01.2019
26.03.2019
15.04.2019
26.04.2019
13.05.2019
14.06.2019
01.07.2019
07.07.2019
02.08.2019
07.09.2019
09.09.2019
24.09.2019
12.10.2019
15.10.2019
30.11.2019
04.12.2019
27.12.2019
13.01.2020
26.01.2020
27.01.2020
03.02.2020
26.02.2020
03.03.2020
26.03.2020
27.06.2020
09.07.2020
09.07.2020
10.07.2020
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Av. Erkan Güzgülü (5537)
Av. Zikri Sever (2779)
Av. Yusuf Ali Karaman (2881)
Av. Dinnur Başkalfa (1347)
Av. İlhan Erkul (2819)
Av. İbrahim Kaynar (2079)
Av. Sümer Büyüktosun (829)
Av. H. Garip Garibağaoğlu (5260)
Av. Erdoğan Bulur (1485)
Av. Abdülkadir Korkmaz (8681)
Av. Ferda Murat Duman (3036)
Av. Birgül Pandal (3289)
Av. Ekrem Özgür Duman (10786)
Av. Fazıl Burucu (6268)
Av. Yakup Alkan (2334)
Av. Ahmet Şükrü Atlı (1458)
Av. Ayda Sönmez (3267)
Av. Ulaş Özgür Barut (10071)
Av. Turgut Aydın (5948)
Av. Kadir Canbeldek (2471)
Av. Cengiz Akyüz (637)
Av. Tahsin Bilici (2519)
Av. Ahmet Yurdaer Yerce (10782)
Av. Haydar Gültekin (6128)
Av. Gani Engin Ulusoy (3369)
Av. Fuat Ateşoğlu (1452)
Av. Kemal Şen (1377)
Av. Erdoğan Haznedaroğlu (709)
Av. Gültekin Köktürksuvarlı (1097)

24.07.2020
16.08.2020
18.08.2020
13.09.2020
18.09.2020
27.09.2020
12.10.2020
21.10.2020
23.10.2020
26.10.2020
30.10.2020
30.10.2020
30.10.2020
30.11.2020
07.12.2020
16.12.2020
04.01.2021
09.01.2021
19.01.2021
01.02.2021
15.02.2021
16.03.2021
17.03.2021
17.03.2021
22.03.2021
29.03.2021
31.03.2021
12.04.2021
26.04.2021

Kaybettiğimiz önceki dönem Baro Başkanlarımızdan
Av. Güneş ATABAY ve tüm meslektaşlarımızı saygıyla
anıyoruz.
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SUNUŞ
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“Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek,
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!”
Adnan YÜCEL
İzmir Barosu’nun onurlu avukatları; yol arkadaşlarım, sevgili meslektaşlarım,
Bu faaliyet raporu, yalnızca İzmir Barosu Yönetim Kurulu’nun değil,
sizlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz iki yıllık onurlu duruşun, üretimin ve
İzmir Barosu’nu yeniden hak ettiği yere, sözü dinlenir, saygınlığı olan ve
ülke gündemini belirleyen noktaya taşıyan mücadelenin bir özetidir.
2018 yılı Genel Kurulundan bu yana iki yıldan fazla bir süre geçivermiş bir çırpıda…Günlük yaşamın koşuşturmasında, mücadelenin sıcaklığında bazılarını unuttuğum birçok şeyi şimdi bu faaliyet raporunu
hazırlarken yeniden ve gururla fark ettim.
Seçim sonuçları açıklandığında bazı yandaş gazeteler, “ İzmir Barosu’nu Barikatçılar Kazandı” diyerek manşet atmışlardı. Daha o gün gülerek söyledik. Evet, İzmir Barosu’nda Cumhuriyet değerleri ve laiklikten,
insan haklarından, demokrasiden, hukuk devletinden ve en önemlisi
avukatlıktan, avukatlardan, barolardan yana bir barikat kuracağız ve
tüm saldırıların karşısında, “Vazgeçmeden, Biat etmeden, Teslim olmadan mücadele edeceğiz” diyerek söz vermiştik meslektaşlarımıza.
Şimdi aradan geçen iki yılın sonunda, verdiğimiz sözü hayata geçirmenin, başka bir avukatlık, başka bir hukuk, başka bir ülke mücadelesinde hep en önde olmanın gururuyla karşınızdayız. Elbette ki; tek
başımıza yaptık iddiasında değiliz. Tam aksine gurur duyduğumuz şey;
“Ver Elini” diyerek çıktığımız yolda daha önce farklı gruplara oy vermiş
olsa bile mücadelemizdeki sahiciliğin, içtenliğin, samimiyetin farkında
olan tüm meslektaşlarımızın görüş ayrımı gözetmeksizin desteğini kazanmış olmak ve birlikte mücadele ederek başarmaktı.
Bu sayede 29 Ekim’i 15 kişiyle değil 500’ün üzerinde meslektaşımızla kutlayabildik, okulları imam hatipleştirmeye çalışılan bir zihniyeti
engelleyebildik, yasaklara bu kadar güçlü karşı durabildik. Bu sayede;
200’ün üzerinde avukatla İstanbul’da sandıklara sahip çıkabildik. Ankara’da barolarımızı savunurken en güçlü katılımı gerçekleştirmek, alanda en kalabalık baro olabilmek, mücadeleden kaçmamak; hep bu sayede gerçekleşti.
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Yönetim Kurulu olarak kendimizi güçlü hissedebildiysek, arkamızda İzmir Barosu üyelerinin, sizlerin varlığınızı duymamız sayesindedir.
Yalnız alanlarda değil, hak ihlallerine karşı hukuksal süreçlerde, bilgi
güçtür diyerek çıktığımız yolda gerçekleştirdiğimiz eğitim çalışmalarında, her güzel işte ve mesleki dayanışmada hep birlikte olduk. İzmir Barosu’nun gücünün; nitelikli avukat kadrosundan, komisyonlarda canla
başla çalışan arkadaşlarımızdan geldiğini, asıl alkışı mutfakta çalışanların hak ettiğini söylerken de Yönetim Kurulunun yalnızca mutfakta
hazırlananları servis ettiğini söylerken de samimiydik.
Hep birlikte bir deprem ve pandemi süreci geçirdik. Pandemide yan
yana durmak, meslektaşları sahiplenmek ve onlara destek olabilmek
için gereken her şeyi yaptık. Vakıftaki parayı meslektaşlara faizsiz ve
belli süre geri ödemesiz olarak dağıtmaktan, büromu paylaşıyorum’a,
askıda faturadan, süreçte ofisini kapatmak zorunda kalan veya işini
kaybeden meslektaşlarımız için ücretsiz dayanışma ofislerine kadar bütün imkanlarımızı seferber ettik.
Yaşanan depremin hemen akabinde çalışma alanları için çadır ofisler ve sonrasında konteyner ofisler kurulmasından, depremde e-imzalarını alamamış meslektaşlarımız için Pazar günü ücretsiz e- imza dağıtılmasına, yaklaşık 1.400 meslektaşımız için hasar tespitleri yaparak
meslektaşlarımız bir de bununla uğraşmasın diyerek TBB SYDF başvurularının bizzat baromuz tarafından gerçekleştirilmesine, keza deprem
nedeniyle evi ve/veya ofisi yıkılan meslektaşlarımız için vakıf üzerinden
toplanan bağışların meslektaşlarımıza ulaştırılmasına kadar yaptıklarımızı boynumuzun borcu, görev anlayışımızın bir gereği olarak gerçekleştirdik. 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.
Susurluktan bu yana aşina olduğumuz ve mücadele ettiğimiz çeteleşmiş düzene ve bu düzenin içinde yer alanlara karşı kimse ses çıkaramazken biz geri durmadık, seyretmedik, suç duyurularında bulunarak
İzmir Barosu’nu olması gerektiği yere; çeteleşmiş düzenin getirdiği çürümüşlüğün yani hukuksuzluğun tam karşısına taşıdık.
Ertelenen genel kurul süreçlerinde demokrasiyi askıya almanın
provasını yapıyorlar diyerek hem fiili hem de hukuki mücadeleyi asla
bırakmadık. Kararlılığımızın bir göstergesi olarak her hukuka aykırı iptal
kararından sonra dava açtık ve yeni bir tarih belirleyerek demokrasiye
sahip çıkma irademizi defalarca ortaya koyduk.
12

Ve nihayet 6. başvurumuz sonrasında yeni bir genel kurulun eşiğine
gelmişken, açıkça söyleyebilirim ki; hangi siyasi görüşten olursa olsun,
Cumhuriyet değerleri ve laiklikten yana tavır koyan, demokrasiye sahip
çıkan, hak ve özgürlüklerden yana taraf tutan, ülkenin neresinde olursa olsun; kadın, çocuk, LGBTİ+ ve özel ihtiyaç sahibi bireylere yönelik
hak ihlallerine karşı birlikte mücadele edebilen, doğa talanına en sert
biçimde karşı çıkabilen, hayvanlar yaşadığımız dünyanın bir parçasıdır
ve haklara sahiptir diyebilen, Türkiye’nin en köklü, en güçlü, en saygın
hukuk kurumlarından biri olan 113 yıllık İzmir Barosu’nda korkmadan,
çekinmeden, sözünü sakınmadan başkanlık yapmış olmanın, Yönetim
Kurulu üyeliği görevinde bulunmanın onurunu yaşıyoruz.
dir.

Bilmelisiniz ki; bu onur, diğer tüm görevlerin üstünde ve ötesinde-

Sizinle birlikte yol yürümek, sizinle birlikte mücadele etmek onuruna erişebildiğimiz için çok mutluyum. Desteğiniz ve varlığınız için şükranla, sevgiyle, dostlukla ve sağlıkla…
Avukat Özkan YÜCEL
İzmir Barosu Başkanı
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BÖLÜM 2:
BARO ORGANLARI
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BARONUN KURUMSAL YAPILANMASI
İÇİNDE YER ALAN ORGANLAR
İzmir Barosu Ekim 2018 - Ekim 2020

İZMİR BAROSU BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MESLEKTAŞLARIMIZ

AV. ÖZKAN YÜCEL
BAŞKAN

AV. ÖZGÜR YILMAZER
BAŞKAN YRD.

AV. AFHAN TOPEL
ÜYE

AV. PERİHAN ÇAĞRIŞIM
KAYADELEN
GENEL SEKRETER

AV. SİNAN BALCILAR
ÜYE

AV. MEHMET BARAN
SELANİK
ÜYE

AV. HÜSEYİN YILDIZ
SAYMAN

AV. BURCU ECE GÜLER
ÜYE

AV. GAMZE KARAOĞLU
ÜYE

AV. ALİ DEMAN GÜLER
ÜYE

AV. CANSU BİLDİRİCİ
ÜYE
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DENETLEME KURULU’NDA GÖREV ALAN
MESLEKTAŞLARIMIZ

AV. BERRİN ESİN KAYA

AV. ELÇİN KILINÇER OT

AV. ZÖHRE DALKIRAN

DİSİPLİN KURULU’NDA GÖREV ALAN
MESLEKTAŞLARIMIZ

AV. CENK DİLMEN
BAŞKAN

AV. GAMZE ŞİMŞEK
KATİP ÜYE
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AV. CANAN ARICI
ÜYE

AV. MEHMET ÖZER
ŞENTÜRK
ÜYE

AV. NİLÜFER ÇETİN BALKU
ÜYE

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DELEGELERİ
AV. DOĞAN EVRİM
AV. AHMET YILMAZ
AV. EROL ÖZCAN
AV. İSMET KÖYMEN
AV. HÜSEYİN ÖZGÜR
AV. MERİÇ KAPTAN
AV. ÖZCAN ÇİNE
AV. MEHMET KANTARCIOĞLU
AV. AYŞEN ERDOĞAN
AV. FİLİZ KUNT
AV. ÜMİT İZMİRLİ
AV. KEMAL ESKİER
AV. SEFA YILMAZ
AV. İSMAİL HANOĞLU
AV. YÜCELAY SAL
AV. BİLAL KORALAY
AV. MEHMET ERDEK
AV. ARİF ALİ CANGI
AV. NURSEN AKSU
AV. HALİL ÇAĞLAR AKBULUT
AV. ERDAL YAĞÇEKEN
AV. TÜRKAN KARAKOÇ
AV. YAKUP GÜL
AV. ÜMİT GÖRGÜLÜ SEVİL
AV. HATİCE ASLAN ATABAY
AV. SERKAN CENGİZ
AV. ERKAN GÖBEKÇİN
AV. VEYSEL GÜL
AV. ÇAĞLA DENİZ FELAMUR
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İLÇE BARO TEMSİLCİLERİ
ALİAĞA

AV. HİLAL ÇELİK

BAYINDIR

AV. KANŞAT ÖRÜN

BERGAMA

AV. SUBUTAY ÜNVER

ÇEŞME

AV. GÜL SARIGÜL

DİKİLİ

AV. HAKAN YILDIRIM DEMİR

FOÇA

AV. OKŞAN YILMAZ

KARABURUN

AV. ASLI KILIÇ

KARŞIYAKA

AV. MAHMUT MAVİGÜL

KEMALPAŞA

AV. MEHMET UYAR

KINIK

AV. ORHAN TAPARLI

KİRAZ

AV. NECATİ EFE

MENDERES

AV. OZAN BALIM

MENEMEN

AV.KORAY YÜCEL

ÖDEMİŞ

AV. MİNE DONDURAN

SEFERİHİSAR

AV. IRMAK DEĞERLİ

SELÇUK

AV. CEMAL ÇELİKEL

TİRE

AV. SAMİ GÖRÜŞÜK

TORBALI

AV. AHMET DOĞAN TURAN

URLA

AV. UĞUR KELEŞ

20

İZMİR BAROSU DİVAN, MERKEZLER VE
KOMİSYONLARDAN
SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Görev Paylaşımı
İki yıllık çalışma dönemi için 25 Ekim 2018 tarihli Yönetim Kurulunun
ilk toplantısında yaptığı görev paylaşımında; Başkanlık Divanı
oluşturulmuş, Av. Özgür Yılmazer Başkan Yardımcısı, Av. Perihan
Çağrışım Kayadelen Genel Sekreter, Av. Hüseyin Yıldız Saymanlığa oy
birliği ile seçilmiştir.
MERKEZLER
Adli Yardım
Av. Burcu Ece Güler				
Av. Mehmet Baran Selanik				
Atatürk Araştırma Merkezi
Av. Burcu Ece Güler			
Av. Sinan Balcılar					
Av. Afhan Topel				
Avukat Hakları Merkezi
Av. Hüseyin Yıldız			
Av. Burcu Ece Güler			
Av. Perihan Çağrışım Kayadelen		
Av. Sinan Balcılar			
CMK
Av. Mehmet Baran Selanik		
Av. Sinan Balcılar			
Çocuk Hakları Merkezi
Av. Gamze Karaoğlu			
Av. Cansu Bildirici			
İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi
Av. Ali Deman Güler			
Av. Özgür Yılmazer			
Av. Sinan Balcılar			
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İşçi Avukatlar Merkezi
Av. Mehmet Baran Selanik		
Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi
Av. Perihan Çağrışım Kayadelen		
Av. Gamze Karaoğlu			
Staj Eğitim Merkezi
Av. Afhan Topel				
Av. Özgür Yılmazer			
KOMİSYONLAR
Arabuluculuk Komisyonu
Av. Afhan Topel				
Av. Burcu Ece Güler			
Av. Perihan Çağrışım Kayadelen		
Cezaevi Komisyonu
Av. Cansu Bildirici			
Av. Özgür Yılmazer			
Enerji Hukuku Komisyonu
Av. Burcu Ece Güler			
Av. Gamze Karaoğlu			
Engelli Hakları Komisyonu
Av. Hüseyin Yıldız			
Av. Cansu Bildirici			
Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu
Av. Afhan Topel				
Av. Gamze Karaoğlu			
Genç Avukatlar Meclisi
Av. Mehmet Baran Selanik		
Av. Cansu Bildirici			
Av. Hüseyin Yıldız			
Göç ve İltica Komisyonu
Av. Ali Deman Güler			
Av. Sinan Balcılar			
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Hayvan Hakları Komisyonu
Av. Özgür Yılmazer			
Av. Gamze Karaoğlu			
İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu
Av. Hüseyin Yıldız			
Av. Afhan Topel				
Bilişim Hukuku Komisyonu
Av. Mehmet Baran Selanik		
Av. Hüseyin Yıldız			
Av. Burcu Ece Güler			
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu
Av. Özgür Yılmazer			
Av. Sinan Balcılar			
Av. Cansu Bildirici			
Kamu Avukatları Komisyonu
Av. Hüseyin Yıldız			
Av. Afhan Topel				
Kent ve Çevre Komisyonu
Av. Hüseyin Yıldız			
Av. Sinan Balcılar			
Av. Afhan Topel				
Kültür ve Sanat Komisyonu
Av. Afhan Topel				
Av. Gamze Karaoğlu
			
LGBTİ + Hakları Komisyonu
Av. Mehmet Baran Selanik		
Av. Gamze Karaoğlu			
Sağlık Hukuku Komisyonu
Av. Burcu Ece Güler			
Av. Afhan Topel				
Spor Komisyonu
Av. Mehmet Baran Selanik		
Av. Afhan Topel				
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Stajyer Avukatlar Komisyonu
Av. Mehmet Baran Selanik		
Av. Gamze Karaoğlu			
Tüketici Hakları Komisyonu
Av. Burcu Ece Güler			
Av. Hüseyin Yıldız			
Uluslararası ilişkiler Komisyonu
Av. Sinan Balcılar			
Av. Ali Deman Güler			
Uzlaşma Komisyonu
Av. Mehmet Baran Selanik		
Av. Cansu Bildirici			
Ücretli Çalışan Avukatlar Komisyonu
Av. Mehmet Baran Selanik		
Av. Özgür Yılmazer			
Yasa Komisyonu
Av. Ali Deman Güler			
Av. Hüseyin Yıldız			
Av. Afhan Topel				
Yayın Kurulu
Av. Gamze Karaoğlu			
Av. Burcu Ece Güler			
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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
Abdullah BAŞ
Aysel AK
Asya DOĞAN
Aylin VATAN
Aylin ÖZSOY
Aydin SEVER
Ayşe Menekşe TEKİN
Baran ÇELİKDEMİR
Betül SARI
Buse ÇANGIR
Buse UTKU
Bülent YALÇIN
Celil TÜZ
Deniz DURAN ÇOLAK
Dilek ÖNVURAL
Duygu TEKİN
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
Öznur USANMAZ
Özgün YILDIRIM
Özlem ŞENER YENİYURT
Petek MURATSU
Pinar YILDIRIM
Sedef ERKİLMEN
Sezen ŞAHİN
Süleyman SUBAŞILI
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Şeyda GÖRGÜLÜ
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

Sağlık Ekibi
Dr. Saim NARİN
Dt. Esin BAYCAN
Hemşire Aysel YORULMAZ
TBB Sosyal Yardımlaşma Fonu Yetkilisi
Minay ATAK
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BÖLÜM 3:
YÖNETİM KURULU KARARLARI
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2018-2020 YILI ÇALIŞMA RAPORU:

İZMİR BAROSU YÖNETİM KURULU 2018-2020 DÖNEMİ
İzmir Barosu 2018-2020 dönemi ilk toplantısı, İzmir Barosu Olağan
Genel Kurulu sonrasında 25.10.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
2018-2020 döneminde, toplam 12581 gündem maddesi ile 106
Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır.

						
2018
Yönetim Kurulu Gündem Gelen Evrak Sayısı: 439

2019
2056

2020
963

İZMİR BAROSU BAŞKANLIK DİVANI 2018-2020 DÖNEMİ:
2018-2020 döneminde, toplam 3453 gündem maddesi ile 104 Başkanlık Divanı toplantısı yapılmıştır.
Başkanlık Divanı Gündem Gelen Evrak Sayısı :		2018 2019

2020

1- Dava Açma Duyuruları		 :
Vasi,Kayyım,Tereke Temsilcisi Talebi		 :
Başkanlık Divanı Gelen Dilekçe Sayısı		 :

120
150
185

305
639
1051

82
363
558

TOPLAM		 :

455

1995

1003
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31
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37
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(Karar aslının aynıdır)

(Karar aslının aynıdır)
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2020-2021 YILI EK ÇALIŞMA RAPORU:
İZMİR BAROSU YÖNETİM KURULU 2020-2021 DÖNEMİ
02.09.2020-2021 döneminde 44 Yönetim Kurulu toplantısı yapmış
ve toplam 5160 gündem maddesi ile toplanmıştır.
						
Eylül 2020
Yönetim Kurulu Gündem Gelen Evrak Sayısı:
459

2021
845

İZMİR BAROSU BAŞKANLIK DİVANI 2020-2021 DÖNEMİ:
02.09.2020-2021 döneminde 41 Başkanlık Divanı toplantısı yapmış
ve toplam 1610 gündem maddesi ile toplanmıştır.
Başkanlık Divanı Gündem
Gelen Evrak Sayısı

Eylül 2020

2021

1- Dava Açma Duyuruları
:
2- Vasi, Kayyım, Tereke Temsilcisi Talebi :
3- Başkanlık Divanı Gelen Dilekçe Sayısı :

51
330
298

118
574
239

TOPLAM :

679

931
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BÖLÜM 4:
FAALİYETLER
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CUMHURİYET DEĞERLERİ VE
LAİKLİK KONULARINDAKİ
ÇALIŞMALAR
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GERİCİLİĞE VE EMPERYALİZME KARŞI 110 YIL!
İZMİR BAROSU
CUMHURİYETİN KURUCU DEĞERLERİNİN YÜCELTİLDİĞİ
ÖZEL GÜNLERE İLGİNİN TÜRLÜ BAHANELERLE AZALTILMAK
İSTENMESİNİ KABUL ETMİYORUZ!
Valilik tarafından Cumhuriyet’in kuruluşunun 95. yılı tören geçişi
için yapılan resmi davette, katılımın 20 kişiyle sınırlandığı bildirilmiştir.
İzmir Barosu olarak, Cumhuriyetin kurucu değerlerinin yüceltildiği özel
günlere ilginin türlü bahanelerle azaltılmak istenmesini kabul etmiyoruz. Bu konudaki cevabi yazımız İzmir Valiliği ile paylaşılmış ve alana baromuz mensubu bütün meslektaşlarımızla beraber gideceğimiz
kendilerine iletilmiştir. Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşamak için
29 Ekim sabahı saat 09.00’da İzmir Barosu önünden Cumhuriyet Meydanı’na yapacağımız yürüyüşe tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz.
Saygılarımızla.
İzmir Barosu Yönetim Kurulu Adına
Başkan Av. Özkan YÜCEL
Valiliğe verdiğimiz cevabi yazı, arka sayfadadır.
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TÜM HALKIMIZIN CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN!
Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. kuruluş yıldönümünde; büyük yokluklar ve ihanetler içinde, işbirlikçi iktidara karşı Kurtuluş Savaşımıza
önderlik etmiş Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, en içten
minnet duygularımızla anıyoruz.
Cumhuriyet, canları pahasına ülkemizi korumak için savaş vermiş
yoksul ama bir o kadar da büyük halkımızın eseridir.
Cumhuriyetin son kalelerinden olan İzmir Barosu, tarihsel misyonunun farkındadır. Söz veriyoruz: Cumhuriyet devrimlerini koruyacağız
ve onları en ileriye bizler taşıyacağız!
“Onlar ki toprakta karınca,
suda balık,
havada kuş kadar çokturlar;
korkak,
cesur,
câhil,
hakîm
ve çocukturlar
ve kahreden,
yaratan ki onlardır,
destânımızda yalnız onların mâceraları vardır.”
Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!
İzmir Barosu Yönetim Kurulu Adına
Başkan Av. Özkan Yücel

CUMHURİYET BAYRAMINI COŞKUYLA KUTLADIK
İzmir Barosu, Cumhuriyetimizin 95. yıldönümünü coşkuyla kutladı.
Başkan Av. Özkan Yücel, Yönetim Kurulu Üyeleri ve yüzlerce meslektaşımızdan oluşan büyük bir kalabalıkla Cumhuriyet Bayramı kortejine
katılan İzmir Barosu, halk tarafından coşkulu alkışlarla karşılandı.
İzmir Barosu›nun «Gericiliğe ve Emperyalizme Karşı 110 Yıl!»,
«Cumhuriyet İçin Bağımsız Yargı, Bağımsız Yargı İçin Cumhuriyet» ve
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«Laik Cumhuriyetin Avukatıyız» pankartları ile gerçekleştirdiği geçiş
töreni sonrası bir açıklama yapan Baro Başkanı Av. Özkan Yücel, Valiliğin “Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına sadece yirmi kişi ile katılabilirsiniz” şeklindeki yazısını hayretle karşıladıklarını söyleyerek, İzmir
Barosu’nun ve İzmir Barosu üyesi avukatların Cumhuriyetin kurucu değerlerinin yüceltildiği özel günlere ilginin türlü bahanelerle azaltılmak
istenmesini kabul etmelerinin mümkün olamayacağını vurguladı. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar sonrası baroya getirilmek istenen 20
kişilik sınırı yüzlerce avukatın katılımı ile aştıklarını belirten Av. Özkan
Yücel, sözlerini “Bizde bu dayanışma varken, İzmir Barosu hiçbir güç
önünde eğilmeyecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Bugün bir kere daha
Cumhuriyet’in bütün değerlerine sahip çıktığımızı, onları daha ileri taşıma azminde olduğumuzu gösterdik. Katılımınız ve desteğiniz için çok
teşekkür ederim” şeklinde tamamladı.

54

CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü SAYGIYLA ANIYORUZ
Cumhuriyetimizin kurucu lideri, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin önderi, büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 80.
yılında saygıyla anıyor, kaybının acısını ilk günkü gibi içimizde hissediyoruz. Mirasını korumaya, Cumhuriyet kazanımlarını savunmaya ve onları
daha da ileri taşımaya söz veriyoruz.

İZMİR BAROSU 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA BURSU
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İZMİR BAROSU 10 KASIM’DA BÜYÜK LİDERİ ANDI
İzmir Barosu üyesi meslektaşlarımız, Cumhuriyetimizin kurucu lideri, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin önderi, büyük devrimci
Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 80. yılında anmak üzere kıymetli
annesi Zübeyde Hanım’ın Karşıyaka’da bulunan anıt mezarında bir araya geldiler.
Çok sayıda meslektaşımız ve vatandaşın katıldığı törende, büyük
lideri kaybettiğimiz saat olan 09.05’de anısı önünde saygı duruşu gerçekleştirildi.

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA BURSU
Törende bir konuşma yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel,
“Dogmalara karşı çıkan bir büyük liderin anısı önünde saygımızı sunmak
üzere buradayız. Akla, bilime uygun bir ülke yaratabilmek için mücadele eden, bunun temellerini atan bir büyük liderin anısı önünde saygımızı
göstermek için buradayız” dedi. Bu düşünceyle İzmir Barosu olarak O’na
yakışır bir biçimde akla ve bilime hizmet etmek için üç hukuk fakültesi
öğrencisine “10 Kasım Atatürk’ü Anma Bursu” verme kararı aldıklarını
ifade eden Av. Özkan Yücel bursiyer öğrencilerinin seçimi konusunda
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden yardım alacaklarını söyledi.
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Baro Başkanı Av. Özkan Yücel, daha çok üniversite gencinin akla, bilime, aydınlığa ulaşabilmesi ve bu ülkenin aydınlık yarınlarında söz sahibi olabilmesi için burs verilen öğrenci sayısını artırmak istediklerini, bu
kapsamda da İzmir Barosu üyesi avukatlar arasında da bir kampanya
hazırlığı içinde olduklarını dile getirdi.

110 YILDIR GERİCİLİĞE VE EMPERYALİZME KARŞI
MÜCADELE VERİYORUZ
İzmir Barosu olarak 110 yıldır gericiliğe ve emperyalizme karşı
çıktıklarını dile getiren Av. Özkan Yücel, “Gerçek anlamıyla mücadele
edebilmek için uğraş veriyoruz. Tam da bu nedenle aslında herkesin
unuttuğu, laik eğitimi dinci eğitime çevirmeyi amaçlayan, Anadolu liselerinin açılmasını öğrenci sayısına bağlayıp imam hatip liselerinde öğrenci sayısını sıfırlayan, on öğrenci bile olsa okul açılmasına izin veren,
hatta öğrenci sayısının belli bir rakamın altına düşmesi halinde Anadolu liselerinin imam hatip liselerine dönüşmesine olanak tanıyan yönetmelik değişikliğinin iptali için geçtiğimiz gün dava açtık. Hem yasal hem
de toplumsal alanda Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gidebilmek için
elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu mücadelemiz bitmeyecek, mirasını korumaya, Cumhuriyet kazanımlarını savunmaya ve onları daha
da ileri taşımaya söz veriyoruz” dedi.
Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan anmaya da İzmir Barosu Başkan
Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer katılarak Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

CUMHURİYETİN TÜM KAZANIMLARINI KORUMAK
İÇİN YORULMADAN MÜCADELE EDECEĞİZ
İzmir Barosu üyesi meslektaşlarımız, 23 Aralık 1930 tarihinde gericiler tarafından katledilen devrim şehitleri Asteğmen Mustafa Fehmi
Kubilay, bekçiler Hasan ve Şevki’yi anma törenlerine, cübbeleriyle katıldılar.
İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer, İzmir Barosu
yönetim kurulu üyeleri Av. Burcu Ece Güler, Av. Sinan Balcılar, Menemen Baro Temsilcisi Av. Koray Yücel ile İzmir Barosu mensubu avukatların katıldığı anma töreninde bir konuşma yapan İzmir Barosu Başkan
Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer ; Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk “ Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyh57

ler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.” demişti. İnandılar, dövüştüler, öldüler.
Bıraktıkları emanetin bekçisiyiz” dedi. Av. Özgür Yılmazer ;Mustafa Kemal Atatürk’ün “Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye
Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz.
En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır” sözünü hatırlatarak,
“Bu sözün yolunda giderek bu uğurda canını veren Devrim Şehidi Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Şevki’yi saygıyla anıyoruz. İzmir Barosu olarak Cumhuriyetin tüm kazanımlarını korumak için yorulmadan
mücadele edeceğiz. Geçmişte ve günümüzde karanlığa direnenlere selam olsun” dedi.

UĞUR MUMCU İZMİR BAROSU’NDA ANILDI
24 Ocak 1993 tarihinde uğradığı bombalı saldırıda yaşamını yitiren
gazeteci yazar Uğur Mumcu ölüm yıldönümünde İzmir Barosu’nda şiirler ve şarkılarla anıldı.
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Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada Türkiye’de çok sayıda aydın, demokrat, gazeteci ve yazarın faili
meçhul cinayetlerde katledildiğini belirterek “Biz yıllardır bu cinayetlerin faillerini bulmak için, onların faillerinin yargı önüne çıkarılması için
çaba harcıyoruz” dedi. Başka bir dünya, başka bir ülke, başka bir toplum
mümkün diyerek yola çıktıklarını söyleyen Baro Başkanımız Av. Özkan
Yücel “Biz bu uğurda mücadele etmeyi hiçbir zaman bırakmayacağız.
Türkiye’nin aydınlık geleceği için söz söylemiş, bu uğurda canını vermiş
bütün şehitlerimiz için, tüm yurttaşlar adına gayretleri ve bize bıraktıkları miras için teşekkür ediyoruz. Bugün Uğur Mumcu için buradayız ama sadece Uğur Mumcu değil, bu uğurda kaybettiğimiz çok sayıda
devrim şehidimiz, çok sayıda demokrasi şehidimiz var. Bu cinayetlerin
her birinin aydınlanması için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Bu
hepimizin boynunun borcudur” dedi.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ, İNSANLIK TARİHİNDE
GÖRÜLMÜŞ TOPYEKÜN SAVUNMALARIN EN
BÜYÜKLERİNDEN BİRİDİR
Dünyanın sahipliğine yeltenen emperyalist güçlere ve sömürüye
karşı, zekayı fedakarlıkla birleştirerek, aidiyet gözetmeksizin gerçekleştirilen bu savunma, inançlı insanların bütün yokluklara rağmen kazandıkları bir zaferin simgesidir.
Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi ve bu
topraklarda filizlenecek daha iyi bir dünya ümidi ile bugünler için, bizler için hiçbir karşılık beklemeksizin yaşamlarını feda eden şehitlerimizi
sonsuz bir şükran ve saygı ile anıyoruz.

İZMİR BAROSU OLARAK, “18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ
VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ”NE KATILDIK
İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer, Kadifekale Şehitliği’nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin
104’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.
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Av. Özgür Yılmazer, “Emperyalizme ve emperyalist güçlere karşı
dünya üzerinde eşine benzerine rastlanılmamış destansı bir mücadele
örneği veren başta Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve gazilerimiz ile bu topraklarda filizlenecek daha iyi bir dünya ümidi için yaşamlarını hiç düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi sonsuz bir şükran ve
saygıyla anıyoruz” dedi.

DÜNYADAKİ BÜTÜN ÇOCUKLARIMIZIN BAYRAMINI
KUTLUYORUZ
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir basın açıklaması düzenlendi.
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi önünde yapılan ve İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Cansu
Seçgin tarafından okunan açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz:
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin önsözünde
denilir ki; “Bu sözleşmeye taraf devletler…Dünyadaki ülkelerin tümünde çok güç koşullar altında yaşayan ve bu nedenle özel bir ilgiye gereksinimi olan çocukların bulunduğu bilinci içinde olarak,… Bundan sonraki sayfalarda bulunan kurallar üzerinde anlaşmaya varmışlardır…”
Dünyadaki ülkelerin tümünde…
Çok güç koşullar altında yaşayan
Ve özel bir ilgiye gereksinimi olan çocuklar….
Durumun tespit ve yazım tarihi 1989 …
Çocuk bayramını kutladığımız bugünün tarihi 2019…
Bu metin yazıldığında çocuk olanlar şimdi yetişkin oldu. Peki sözleşme ile söz verilenlerin hangisi yerine getirildi?
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak, yetişkin olmadan önce
çocuk olan toplumun tüm bireylerine bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Çocuklarımıza bildirgede yer alan hakları sağlamak tartışmasız
herkesin görevidir.
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Bugün kız çocuklarının yarısı, erkek çocuklarının dörtte biri zorunlu
ilköğretim sonrasında eğitimlerine devam edememektedir.
Küçük yaşta çalışma yaşamına katılan çocuklarımızın büyük bir kısmı tarım işçiliğinde ucuz işgücü ihtiyacının karşılayacısı konumuna gelmiştir.
Çocuğun fiziksel, sözel ve cinsel istismarına yönelik çalışmalar sizlerin de basından takip ettiği gibi yetersiz kalmaktadır ve engellenememektedir.
Çocuklarımızın bir kısmı halen sokakta çalıştırılmakta ve ekonomik
açıdan da sömürülmektedir.
Çocukların üzerinde baskı hissetmeden güvenle kendilerini ifade
edebilecekleri mahkemeler dahi çocuklara ilişkin yerel ve uluslararası
mevzuatı bilmemekte, bu mevzuatları yorumlamakta yetersiz kalmaktadır.
Acı ki çocuklarımız, basit velayet ve boşanma davalarında dahi hastane-adliye koridorlarında ziyan olmaktadır. Çocuklarımıza kendilerini
açıklama fırsatı verilmemektedir.
Engelli çocuklarımız için, ayrımcılık yapılmaksızın, temel hak ve özgürlüklerinin tam olarak hayata geçirilmesini sağlama ve güçlendirme
sorumluluğu açık ve gerekli iken bu çocuklarımız için yapılan yasal düzenlemelerin dahi gereğinin yerine getirilmediği ortadadır.
Merkezimize ulaşan ihbar ve gündem konuları yolumuzun uzun
olacağını göstermektedir. Ancak biz geleceğimiz olan çocuklarımız için,
bundan sonraki çocuk bayramlarında yalnızca güzel şeylerden bahsedebilelim diye tüm engelleri kaldırmaya söz verdik.
Çocuklara ulu önder Atatürk tarafından armağan edilmiş ve uluslararası çapta kutlanan bu günde çocuklarımızın bilmesini isteriz ki eğitim, sağlık, sosyal, adalet ve saymadığımız her sistem içinde onların yanında olmak ve haklarını korumak adına herşeyi yapıyoruz ve yapmaya
devam edeceğiz.
Dünyadaki ülkelerin tümünde bulunan, tüm çocukların çocuk bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
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ULUSAL EGEMENLİK VE KÖY ENSTİTÜLERİ
AYDINLANMASI BAŞLIKLI SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İzmir Barosu Atatürk Araştırma Merkezi tarafından Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
dolayısıyla “Ulusal Egemenlik ve Köy Enstitüleri Aydınlanması” başlıklı
bir söyleşi gerçekleştirildi.
Söyleşi öncesi bir konuşma yapan İzmir Barosu Atatürk Araştırma
Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Burcu Ece Güler, iki tarihi
olayı anmak üzere bu söyleşiyi düzenlediklerini söyleyerek “Ne yazık
ki bugün ülkemiz tek adam rejimine girmiş durumda. Burada 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Köy Enstitülerinin kuruluşunu
anmak ve kutlamaktan ziyade, tekrar dostlarımızla bir araya gelip onlardan güç alarak mücadeleye devam etmek istiyoruz” dedi. Milletimizin çağdaş ve demokratik bir yönetimi sonuna kadar hak ettiğini ifade eden Av. Burcu Ece Güler bunun bedellerini zamanında çok ağır bir
şekilde ödediğimizi ifade etti. Köy Enstitülerinin kapatılmış olmasının
büyük bir kayıp olduğunu söyleyen Av. Burcu Ece Güler: “Ama ne mutlu
ki, onun mücadeleci ruhunu hiç yitirmemişiz. Hala onun anısını yaşatan,
tekrar aynı nesiller yetiştirme hedefinde olan yurttaşlarımız var. Yaşları
ne olursa olsun hiç yorulmuyorlar. O yüzden bizim de yorulmak gibi bir
lüksümüz yok” dedi.
Ahmet Gürel tarafından hazırlanan Ulusal Egemenlik ve Köy Enstitülerini anlatan belgesellerin izlenmesinin ardından, Yeni Kuşak Köy
Enstitüleri İzmir Şubesi 2. Başkanı Av. Şahap Cesur Köy Enstitüleri ile
ilgili sunumunu gerçekleştirdi.
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HASAN TAHSİN ANILDI
İzmir’in işgal girişimine karşı gazeteci Hasan Tahsin tarafından atılan ilk kurşunun 100. Yıldönümünde; İzmir Barosu yönetimi adına Av.
Afhan Topel ve meslektaşlarımız İzmir Gazeteciler Cemiyeti öncülüğünde Konak Meydanı’nda Hasan Tahsin Anıtı önünde düzenlenen anmaya
katıldı.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen tarafında yapılan konuşmadan sonra tüm katılımcılar Cumhuriyet Meydanı’na kadar kortej
oluşturarak yüründü ve Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından
tören sona erdi.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
Emperyalizmin en vahşi yüzüne karşı, milletin içinde bulunduğu
yoksulluk ve ümitsizliğe rağmen yılmayan, halkımızın özgür bir dünyada yaşama inancını yine halkla birlikte yeşerten Mustafa Kemal Atatürk
nezdinde Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşu mücadelesi veren tüm insanlarımızı minnet ile anıyoruz.
Dünyanın ezilen halklarının, emperyalist güçlerle savaşında başarıya
ulaşmış ve diğer mücadelelere örnek olmuş Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarının ateşini yaktığı bağımsızlık mücadelemizin 100. yılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin emperyalizmle savaşı ara vermeksizin sürmektedir.
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Uygar medeniyetler seviyesine ulaşmada bilimi ve laikliği kendine
rehber edinmiş, Mustafa Kemal’in, geleceğin teminatı olarak gördüğü
gençlerimizle, kapitalizmin ve sömürü düzeninin yıkılacağından hiç şüphemiz yoktur.
100. yılını geride bıraktığımız ulusal kurtuluş savaşımızın birliktelik
ve bağımsızlık ruhuna dayanarak, eşit ve özgür bir dünyanın mümkün
olduğuna inançla,
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

YAŞADIĞIMIZ ACI DENEYİM ÜLKEMİZİN “ŞEYHLER,
DERVİŞLER, MÜRİTLER, MENSUPLAR MEMLEKETİ”
OLAMAYACAĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR
Tarihimizin en acı olaylarından biri olan 15 Temmuz askeri darbe
teşebbüsü, tüm erken uyarılara rağmen, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam
bağımsız, laik ve sosyal bir hukuk devleti olması hedefinden sapılarak,
başta yargı organları ve güvenlik güçleri olmak üzere kamu kurumlarının hemen tamamının bilerek ve isteyerek liyakat sahiplerine değil,
yobaz ve işbirlikçi yandaş bir kliğe teslim edilmesinin sonucudur.
15 Temmuz gerici kalkışmasına karşı başta parlamentoda temsil
edilen tüm partiler olmak üzere , bütün ulus bir arada ortak bir irade
sergilemiş ve ülke demokrasisine sahip çıkmıştır. Bu ortak irade, ülkenin kaderinin çoğulcu ve çağdaş bir hukuk devletine bağlı olduğunun
tescilidir.
Bu gerici kalkışmadan; halka kurşun sıkan caniler kadar , bu kişileri
belli mevkilere getirenler de sorumludur. Ve maalesef tüm sorumlular
yargı karşısına çıkarılmış ve cezalandırmış değildir.
Ülkemizde özellikle son yıllarda demokrasiden ve hukuktan hızla
uzaklaşılmasında; darbe teşebbüsüne kalkışan yobazlar kadar, bu vahim olayı ülkeyi OHAL KHK’ları ile dizayn etmek için “fırsata çeviren”
siyasilerin de sorumluluğu büyüktür. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü
takiben ilan edilen OHAL, ülkemizi ve demokrasimizi, milletin iradesinin yok sayıldığı, kanunların kararnamelerle değiştirildiği antidemokratik bir rejime evriltmiştir. Milletimizin, bu karanlıktan da yine çoğulcu
demokrasi ve demokratik bir hukuk devleti ideali için göstereceği mü64

cadele ile çıkacağına inancımız tamdır. Gerici ve yobazları devlet kademelerinde söz sahibi kılan ortakları da yargı önünde hesap verinceye
kadar; hak, hukuk ve adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.
Üç yıl önce yaşadığımız acı deneyim bizlere ülkemizin «Şeyhler,
dervişler, müritler, mensuplar memleketi» olamayacağını bir kez daha
göstermiştir.
Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz gerici ayaklanmasında yaşamlarını yitiren tüm yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz.
İzmir Barosu Başkanlığı

LOZAN ANTLAŞMASI’NIN 96. YILINDA ÜLKEMİZİ MUTLAK
BİR YOK OLUŞTAN KURTARAN; BAŞTA MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK OLMAK ÜZERE KURTULUŞ SAVAŞIMIZIN TÜM
KAHRAMANLARINI MİNNETLE ANIYORUZ
1919 Mayıs’ında başlayıp kişisel menfaatlerini ülkenin istikbaline
tercih ederek emperyalist işgalcilerin taşeronluğuna soyunan Saray iktidarına karşı, halkın kendi egemenliğine sahip çıkacağının ilan edildiği;
vatanın, milli sınırlar içerisinde bir bütün olduğu ve emperyalistlerin
himayesinin kabul edilemeyeceğinin dile getirildiği Erzurum Kongresi
ile devam eden Kurtuluş Savaşı mücadelesinin diplomatik anlamdaki
zaferi olan, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli Lozan Antlaşmasının 96. yılında, Mustafa Kemal Atatürk nezdinde mücadele eden tüm
insanlarımızı saygı ile selamlıyoruz.
Halkından kopuk, kendisini sarayına kapatıp ülkesinin parçalanmasına göz yuman monarşi sevdalılarının ve Anadolu’yu işgal eden
emperyalist güçlerin hegemonyasının sonlandırıldığı, dünyanın ezilen
ve sömürülen uluslarına umut ışığı olan İstiklal Mücadelemiz, Lozan
Antlaşması ile uluslararası arenada da meşruluğunu kazanmış, Türkiye
Cumhuriyeti, dünya devletleri sahnesinde yerini almıştır.
Bugün de halkından kopuk yaşayan siyasi iktidarın ülkemizi sürüklediği karanlıktan, milletimizi yine kendisinin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.
65

96 yıl önce verdikleri mücadele ve neticesinde imzaladıkları antlaşma
ile ülkemizi mutlak bir yok oluştan kurtaran Kurtuluş Savaşımızın tüm
kahramanlarını minnetle anıyoruz.
İzmir Barosu Başkanlığı

BU MEMLEKET BİZİM
Tam bağımsızlık için son dönemeç olan Büyük Taarruz’un 97. Yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
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MANDA VE HİMAYEYE KARŞI,
SİVAS KONGRESİ 100 YAŞINDA...
Manda ve himayenin reddedilip tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nden başka bir idealin mümkün olmayacağının kabul edildiği, uygar
medeniyetler arasında yerimizi almak adına ilk adımların atıldığı Sivas
Kongresi’nin 100. Yılını kutluyor, esaret altında yaşamaktansa milletin
bağımsızlığı için hayatlarını ortaya koyan Mustafa Kemal Atatürk ve
tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarını saygı ile anıyoruz.

İZMİR BAROSU, İZMİR’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN
KURTULUŞUNUN 97. YILDÖNÜMÜNÜ COŞKUYLA KUTLADI

İzmir Barosu pankartı altında Basmane Karakolu önünde buluşan
meslektaşlarımız, kortejle birlikte Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdüler. Ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi törene katılarak Büyük Önder Atatürk’ün heykeline İzmir Barosu’nun çelengini sundular.
Başkan Av. Özkan Yücel, Yönetim Kurulu Üyeleri ve meslektaşlarımızla
birlikte Zafer Yürüyüşü’ne katılan İzmir Barosu, halk tarafından coşkulu
alkışlarla karşılandı.
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CUMHURİYET BAYRAMI ŞENLİKLE KUTLANDI

Okullarının bir kısmının imam hatip ortaokuluna dönüştürülmesine
karşı çıkan ve bu uygulamadan geri dönülmesi için çeşitli kampanyalar
düzenleyen Milli İrade Ortaokulu velilerine destek veren İzmir Barosu
ve Öğrenci Velileri Derneği Karşıyaka Şubesi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okulun önünde bulunan eski pazaryerinde bir şenlik düzenledi.
Okulun öğrencilerinin katıldığı ve çeşitli etkinlik ve oyunların gerçekleştirildiği şenlikte bir konuşma yapan İzmir Barosu Başkanı Av.
Özkan Yücel, her zaman Cumhuriyet değerlerinin, hukuk devletinin
ve demokrasinin yanında olduklarını belirterek “Şu anda önünde bulunduğumuz Milli İrade Ortaokulu’nun bir bölümü yakın zamanda imam
hatibe çevrildi. Velilerin yüzde sekseni bu oldu bittiye karşı çıkarken,
böyle bir karar alındı. Laik eğitimin yok edilmesine yönelik bu tür baskılara, her zaman olduğu gibi yine açık bir biçimde karşı durduk. İzmir
Barosu, Cumhuriyetin kazanımları, laik, demokratik eğitim, hukuk devleti ve insan hakları mücadelesinde hep en önde olmuştur. Bugün burada bizi çocuklarımızla bir araya getiren Veli-der’e çok teşekkür ederiz.
Alışılmışın dışında bir kutlama gerçekleştirmeye çalıştık. Cumhuriyet
sevgisini içinde hissetmeyenlerin, göstermelik kutlamalarla bir kazanım elde etmesi mümkün değil. Bugün içinde yaşadığımız ülkede 29
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Ekim yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda bir mücadele günüdür.
Bizler Türkiye’nin aydınlık geleceğini inşa etmeye çalışan bir yaklaşımı
benimsiyoruz. Çocuklarımız bizim aydınlık geleceğimiz. Çocuklarımızla,
velilerimizle, avukatlarımızla, gençlerimizle birlikte mücadeleye devam
edecek ve güzel günler göreceğiz. Çocuklarımıza laik, demokratik, bilimsel eğitim verme konusundaki her çabanın içinde olacağız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!” dedi.
Karşıyaka Veli-Der Şube Başkanı Turgut Aydın ise, “Milli İrade Ortaokulu’nun imam hatibe dönüştürülmesi karşısında, okulun velileri bir
mücadele başlatmıştı. Bugün bu mücadeleyi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması ile sürdürüyoruz. Herkesin bayramını kutluyoruz. Biz,
çocuklarımızın geleceği için mücadele etmeye devam edeceğiz” diye
konuştu.

CUMHURİYET BAYRAMIMIZI KUTLUYORUZ
İzmir Barosu olarak Cumhuriyet Bayramımızı kutlamaya, Atatürk
Anıtı’na baromuzun çelengini sunarak başladık. İzmir Barosu Başkan
Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer, İzmir Barosu’nun çelengini minnet ve
şükranlarımızla Atatürk Anıtı’na bıraktı.

CUMHURİYETİMİZİN 96. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ
COŞKUYLA KUTLADIK
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İzmir Barosu, Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıldönümünü coşkuyla
kutladı. Çok sayıda meslektaşımız törene, yakalarında “Laik Cumhuriyetin Avukatlarıyız” yazılı kokartlarla katıldılar. Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel, “İçinde bulunduğumuz karanlığı, Cumhuriyetimizin temelini
oluşturan eşitlik ve özgürlük ilkelerinden asla taviz vermeden, birlikte
mücadele ederek yenebileceğimizi bizlere gösteren Mustafa Kemal
Atatürk ve arkadaşlarına şükranlarımı sunuyor, Cumhuriyetimizin 96.
yılını kutluyorum” dedi.

CUMHURİYET BAYRAMI’NI İZMİR ADLİYESİ’NDE
KUTLADIK
Bu yıl Cumhuriyet Bayramını üç güne yayılan etkinliklerle kutlayan
İzmir Barosu, bugün de İzmir Adliyesi Baro Birimi’nde Cumhuriyetimizin 96. Yılını meslektaşlarımızla birlikte kutladı.
Çok sayıda meslektaşımızın katıldığı coşkulu anmada söz alan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, İzmir Barosu olarak Cumhuriyet
Bayramı’nı sadece söz söyleyerek değil, Cumhuriyet değerlerine sahip
çıkmak üzere alanlara çıkarak, mücadele ederek kutladıklarını ifade
ederek, “Yakın zamanda, Milli İrade Ortaokulu’nu imam hatip yapamazsınız, burası laik milli eğitimin bir kalesidir diyerek, eğitimin gericileştirilmeye çalışılmasına karşı çıktık. Aynı nedenle Cumhuriyet Bayramı
kutlamalarımızı da Milli İrade Ortaokulu’ndan başlattık ve öğrencilerle
beraber Cumhuriyet Bayramı’nı kutladık” dedi. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Valiliğin İzmir Barosu’ndan on beş kişilik
katılımcı listesi istediğini, Baro’nun “Cumhuriyet Bayramı ise söz konusu olan biz yalnız on beş kişi ile değil, İzmir Barosu mensubu bütün avukatlarla orada olacağız ve isim vermeyi reddediyoruz” yanıtı üzerine bu
yıl diğer meslek odalarına aynı yazıyı göndermelerine karşın Baro’ya bu
şekilde bir yazı gönderme cüretinde bulunamadıklarını ifade eden Av.
Özkan Yücel “İstanbul seçimleri iptal edildiğinde demokrasi nöbetini
başlatıp 200’ün üzerinde avukatla sandıklara sahip çıkmak üzere İstanbul’a gitmenin de, kayyum atamaları gerçekleşip yurttaşın seçme iradesi yok sayıldığında buna tepki gösteren ilk baro olmanın da onurunu biz
yaşadık” dedi.
Yargı yılı açılışının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacağı duyurulduğunda yargıçlara seslendiklerini ve “Kendinizi özgürleştirin.
Bırakın idarenin esareti altıda yaşamayı. Cumhuriyet değerlerine sahip
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çıkın, demokrasiye sahip çıkın, insan haklarına sahip çıkın” dediklerini
ifade eden Av. Özkan Yücel “Peşimizden 54 baro geldi, külliyeye gitmeyen 67 baroydu” dedi. Yönetime gelirken “Söyleyecek bir söz varsa,
kurulması gereken bir cümle varsa ; bütün risklerine rağmen İzmir Barosu Başkanı ve yönetimi olarak biz bu riskleri almaya, biz bu riskleri
göğüslemeye hazırız” dediklerini söyleyen Av. Özkan Yücel, “Bugüne
kadar bütün davranışlarımızla bunu gerçekleştirdik. Bundan sonra da
size layık olmak için, İzmir Barosu’na layık olmak için, avukatlık mesleğine ve Türkiye’ye layık olmak için aynı kararlılıkla, aynı iradeyle, aynı
güçle mücadeleye devam edeceğiz. Buradaki en önemli desteğimiz, en
önemli gücümüz; meslektaşlarımız. Meslektaşlarımızın desteği, onların
varlığı olmadan İzmir Barosu olabilmek, bu kadar güçlü, bu kadar dirayetli, bu kadar sağlam ayakta kalabilmek mümkün değil. Burada olduğunuz için, bizimle bu bayram coşkusunu paylaştığınız için, Cumhuriyet değerlerine sahip çıktığınız için, demokrasiyi, insan haklarını, insan
onurunu ayaklar altına almak isteyenlere karşı mücadelede bizi yalnız
bırakmadığınız için her birinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

BASTIĞIMIZ HER KARIŞ TOPRAĞIN ATA’NIN MANEVİ
HUZURU OLDUĞU İNANCIYLA HAREKET EDİYORUZ

İzmir Barosu olarak; Milli Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, düzenlenen törenlerle bir kez daha saygıyla andık.
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Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi anma törenlerine Baro
Saymanımız Av. Hüseyin Yıldız katılıp Atatürk Anıtı’na çelenk sunarken,
aralarında İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer ve yönetim kurulu üyelerimiz Av. Gamze Karaoğlu ile Av. Sinan Balcılar’ın da bulunduğu meslektaşlarımız ,Atamızın ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’i
ziyaret ettiler.
Ayrıca Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel, Genel Sekreterimiz Av. Perihan Çağrışım Kayadelen ile Yönetim Kurulu üyelerimiz Av. Burcu Ece
Güler ve Av. Afhan Topel, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da meslektaşlarımızla birlikte Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde
Hanım’ın Karşıyaka’da bulunan anıt mezarında düzenlenen törene katılarak çelenk sundular.
Atatürk’ün vefatının yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, İzmir Barosu olarak bugün farklı
yerlerde Ata’nın huzurunda olmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade
ederek, “Bir yandan resmi törenlere katılırken, öte yandan geçen yıl olduğu gibi Zübeyde Hanım’ın mezarı başında Atamızı andık. Başkan Yardımcımızın ve yönetim kurulu üyelerimizin dahil olduğu bir başka grup
meslektaşımız ise Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktılar” dedi. Mustafa
Kemal Atatürk’ü anlamanın; onun inandıklarını, onun hedeflerini anlamaktan geçtiğini dile getiren Av. Özkan Yücel, “Biz, çağdaş bir ülke
için mücadele ederken; bulunduğumuz her yerin, bastığımız her karış
toprağın Ata’nın manevi huzuru olduğu düşüncesi ve inancıyla hareket
ediyoruz” dedi. Av. Özkan Yücel, Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş ülkeler
seviyesine çıkarmak, hak ettiği demokrasi, hukuk devleti ve çağdaşlığı
yakalayabilmek için İzmir Barosu’nun geçen yıl üç hukuk öğrencisine
vermeye başladığı “10 Kasım Atatürk’ü Anma Bursu”na bu yıl da devam
edeceklerini söyleyerek “Cumhuriyet, demokrasi ve özgürlük konusundaki mücadelemiz sonsuza dek Atamızın izinde sürecek” dedi.

UNUTMAYIN: “TÜRKİYE CUMHURİYETİ ŞEYHLER,
DERVİŞLER, MÜRİDLER VE MENSUPLAR MEMLEKETİ
DEĞİLDİR.” OLMAYACAKTIR DA...
14 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler için Kurallar‘a ilişkin karar, çok değil, bundan 3 hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6. Din şurasında yaptığı konuşmada
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dile getirdiği ‘İslam bize göre değil, biz İslam’a göre hareket edeceğiz.’
şeklindeki beyanının hayata geçirilmesidir.
Yürürlüğe konan bu kurallar, içeriginde yer alan “İnsanın yeryüzündeki Halife’si ilkesi, ihlas, takva, Allahu Teala korkusuyla davranma, Allahu Teala’ya hesap verme” gibi ifadelerle, bir din devleti düzenlemesini çağrıştırmaktadır.
Hukuki bir nitelik taşımaktan çok uzak olan bu metin ile ülkemizin
içine çekilmeye çalışıldığı dinci gerici anlayış, hukuk eliyle meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.
Laikliğin esas alındığı bir devlette herhangi bir dinin kurallarının
hukuksal metinlere referans alınması ve kural haline getirilmesi asla
kabul edilemez. Demokratik toplumun ve çoğulculuğun mayası olan
Laiklik ilkesinden hiçbir şekilde taviz verilemez. 1924 den bu yana en
gerici Anayasaların dahi demokratik ve uygar toplumların vazgeçilmezi
olan “laiklik” ilkesini yok sayamamasının temel nedeni de budur.
Şeri hukuk özleminin bir tür nabız yoklaması, provası olan bu metnin derhal ortadan kaldırılması ve Cumhuriyetin temel ilkelerine uygun
yeni bir düzenlemenin yapılması şarttır.
Saygılarımızla.

DEVRİM ŞEHİTLERİ ASTEĞMEN KUBİLAY İLE
BEKÇİLER HASAN VE ŞEVKİ ANILDI
Atatürk Devrimlerine ve Laik Cumhuriyete karşı olan şeriat yanlısı gericilerin 23 Aralık 1930’da vahşice şehit ettiği Asteğmen Mustafa
Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki, Menemen’de Kubilay Anıtı
önünde anıldı.
Anma törenine İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer,
yönetim kurulu üyeleri Av. Burcu Ece Güler ve Av. Cansu Bildirici ile baromuz üyesi avukatlar katıldı.
İzmir Barosu tarafından Atatürk ilkelerinin ve Cumhuriyet devrimlerinin sonuna kadar savunucusu ve koruyucusu olunacağı mesajının
iletildiği anma töreni, Kubilay Anıtına karanfil bırakılmasının ardından
sona erdi.
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UĞUR MUMCU’YU ÖZLEM VE SEVGİ İLE ANIYORUZ
Hukukçu, gazeteci, insan hakları savunucusu,büyük devrimci Uğur
Mumcu’yu karanlık ellerce katledilişinin 27. yılında özlem ve sevgi ile
anıyoruz.

PROF. DR. MUAMMER AKSOY’U KATLEDİLİŞİNİN 30.
YILINDA SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ
Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu, hukukçu, yazar ve
Ankara Barosu eski başkanlarından Prof.Dr. Muammer Aksoy’u, katledilişinin 30. Yılında saygı ve özlemle anıyoruz.

PANDEMİ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK
BAYRAMI’MIZI COŞKUYLA KUTLAMAMIZA ENGEL
OLMASIN!
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. Yılını, bu özel günün atfedildiği çocuklarımızla kutlamak için baromuz tarafından mes74

lektaşlarımızın çocuklarının fotoğraflarının da yer aldığı ozel bir kutlama videosu hazırladık.
Çocuklarının fotoğrafları ile bu değerli çalışmaya katkı koyan tüm
meslektaşlarımıza teşekkür eder, çocuklarımızın bayramını bir kez
daha kutlarız.
Hazırlanan videoyu karekodu okutarak izleyebilirsiniz

TÜM ÇOCUKLARIMIZIN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK
VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN
Bugüne dek okullarda, sokaklarda, parklarda coşkuyla kutlanan,
çocuklar için yılın en anlamlı günü olan, Ulu Önder Atatürk’ün armağanı 23 Nisan, ilk defa sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerde kutlanmaktadır. Ulusumuzu temsil eden, milli egemenliğimizin temellerinin
atıldığı TBMM’nin kuruluşunun 100.yılına denk gelen Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı’nı, bu nedenle tüm çocuklar gibi biz de buruk bir sevinçle karşıladık.
Dünya çapında etkili olan salgın hastalık nedeniyle çocukların içinde bulunduğu durum ve onlar adına yapılan yardım çağrıları göstermektedir ki; bugün eğitim, gıda, güvenlik alanında, çocuklar büyük risk
altındadır. Bu nedenle çocuğun üstün yararı ilkesinin, tesis edilen her
idari işlem ve yargı kararında gözetilmesi, çocuk hakları alanında büyük
önem taşımaktadır.
Yasak nedeniyle günlerdir evlerinden çıkamayan çocuklar, pandemi sebebiyle son dönemde hızla artan aile içi şiddet ve istismar vakalarında hem tanık hem mağdur olmaktadır. Çocukların savunmasız
kaldığı bu dönemde, çocuk istismarına af getirmeyi amaçlayan çağdışı,
evrensel hukuk ilkelerine aykırı düzenlemelerin kamuoyu gündemine
taşınması ise kabul edilemez niteliktedir.
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Herhangi bir denetime tabi tutmayan, ıslah ve sosyal hizmet politikası geliştirilmeksizin yürürlüğe sokulan İnfaz Kanunu değişikliği ile
serbest kalan bir şiddet failinin, bir çocuğun hayatına nasıl mal olduğunu ise, iki gün önce acı bir haber ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Her ne kadar sakıncalı sonuçlar doğuran düzenlemelere yer verilmiş olsa da, İnfaz Yasasında, hakkında tutukluluk tedbiri uygulanmış
suça sürüklenen çocuklar özelinde bir düzenleme yapılmamıştır. Hiçbir
sebep çocuğun yaşam hakkından daha değerli ve üstün değildir.
Bunun yanı sıra maalesef ki çocuklar özelinde, onların ihtiyaçlarının
tespitine ve giderilmesine yönelik olarak yapılmış tek bir eylem planı
bulunmamaktadır. Yirmi dört saat evin içinde bekleyen çocukların tek
ihtiyaçları, yirmi dakikalık matematik dersi değildir. Eğitim eşitsizliği
derinleşmiştir. Hastanelerin pandemi hastanesi olması nedeniyle diğer
sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen çocukların ihtiyaçlarına cevap verilmemektedir. Çocukların ve kamuoyunun beklentisi bir an önce
etkili koruma politikalarının geliştirilmesidir.
Bugün çocuklarımızın bayramını kutlarken, çocuklar adına hazırlanan hizmet politikalarının her durumda sürdürülebilir olmasının önemli
olduğunu vurguluyor, çocuğun üstün yararı ilkesinin her işlemde gözetilmesinin hukuki bir zorunluluk olduğunu hatırlatıyor, uçurtma uçuracağımız günleri iple çektiğimizi duyurmak istiyoruz.
Masumiyetleri, hayal gücü ve umutlarıyla yolumuza ışık olan tüm
çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun.

ŞEHİT GAZETECİ HASAN TAHSİN’İ ÖLÜMÜNÜN 101.
YILDÖNÜMÜNDE SAYGIYLA ANIYORUZ
15 Mayıs 1919’da işgalcilere Konak’ta ilk kurşunu atan ve Kurtuluş
Savaşı’nı başlatan şehit gazeteci Hasan Tahsin’i , ölümünün 101. yıldönümünde saygıyla anıyoruz.
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19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, emperyalizme karşı verilen ulusal Kurtuluş Savaşımızın ateşinin yakıldığı, çağdaşlaşma yolunda
ilk adımların atıldığı 19 Mayıs 1919 ruhunu bugün de taşıyor, 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyoruz.
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TEK YOL
DEMOKRATİK VE LAİK HUKUK DEVLETİ İDEALİDİR
15 Temmuz gerici darbe teşebbüsü sonrasında yaşanan süreç, ülkemizi refaha kavuşturacak tek yolun, demokratik ve laik hukuk devleti
ideali için çabalamak olduğunu ortaya koymuştur.
Oysa siyasi iktidar, aradan geçen 4 yılda, darbe teşebbüsünü baskıcı rejimini kalıcı hale getirmek için bir bahane olarak kullanmış, muhalefet kesimler ve basın üzerinde amansız bir baskı ve yıldırma politikası
sürdürülmüştür.
Bugün de hukuk devleti, demokrasi ve insan haklarının en önemli
savunucularından olan baroları ele geçirmeye ve susturmaya yönelik
çabanın varlığı malumdur. Baroların siyasi saiklerle bölünmesinin de
yargıya darbe olduğunu unutmamak gerekir.
Yasama ve yürütme erklerinin dengeleyicisi olan yargı erkinin bağımsızlığının garantörü, savunmadır. Yargı sistemi güçlü ve bağımsız olmayan bir devlet, birkaç kişinin kişisel emelleri uğruna karanlık günler
yaşamaya mahkumdur.
İzmir Barosu’nun 112 yıllık tarihi, temel hak ve özgürlükler ve demokrasi mücadelesinin tarihidir.
Büyük bir inanç ve kararlılıkla askeri, sivil ya da siyasi her türlü darbenin karşısında taraf olmak, geçmişimizden aldığımız ve geleceğe bırakacağımız en önemli mirastır.
15 Temmuz gerici darbe teşebbüsünde yaşamlarını yitiren tüm
yurttaşlarımızı saygı ile anıyor; bir kez daha aynı karanlıkları yaşamamak için mücadele kararlılığımızı tüm halkımızla paylaşıyoruz.

LOZAN ANTLAŞMASI’NIN 97. YILI KUTLU OLSUN
Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası platformda kabul edildiği Lozan Barış Antlaşması, 97 yıl önce bugün imzalandı.
Bugün yapılmak istenen yıldönümü kutlamalarını “Toplumsal ayrışma ve kargaşaya neden olabileceği” gerekçesiyle yasaklayan İzmir
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Valiliği’nin kararı, bağımsızlık savaşının halen devam ettiğinin en büyük
kanıtıdır. İzmir Barosu olarak, gericiliğe, baskıya ve emperyalist sistemin her türlü dayatmalarına karşı demokrasiyi ve Cumhuriyetin kazanımlarını koruma konusunda ilk günkü azimle mücadeleye kararlıyız.
Vatanı parçalanmaya terk eden Osmanlı Padişahına ve dönemin en
büyük emperyal güçlerine karşı halkla beraber verilen bağımsızlık mücadelesinin lideri Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşımızın tüm
kahramanlarını minnetle anıyoruz.

79

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINI HALKTAN KAÇIRMANIZA
İZİN VERMEYECEĞİZ!
Milyonlarca lise öğrencisini kapalı sınıflarda üniversite sınavına sokan, sermaye her şeyden önemlidir diyerek işçileri, memurları çalıştırıp AVM’leri açan; tatil beldelerinde oluşan kalabalıkta, 15 Temmuz kutlamalarında, Ayasofya’nın cami olarak
açılışında on binlerce insanın bir araya gelmesine hiçbir tedbir almayan
siyasal iktidar, konu 30 Ağustos Zafer Bayramı olunca bir anda pandemiyi hatırlamış ve ülke çapında yapılacak kutlamaları yasaklamıştır.
AKP iktidarının milli bayramlarımız olan 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs ve 30 Ağustos’ta bugüne dek takındığı tavır, milli günlerimizi halktan kaçırmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin onurlu kurtuluş mücadelesini
gençlerimizin ve tüm yurttaşlarımızın zihinlerinden silmeye çalışmaktır.
Emperyalist işgalin Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki milli
mücadelemizle sonlandırıldığı büyük zaferin anılmasını yasaklamak,
kimsenin haddi değildir.
Buradan açıklıyoruz, 30 Ağustos günü tüm gerekli sağlık önlemlerini
alarak baromuz üyesi avukatlarla birlikte İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda olacak ve 30 Ağustos zaferinin taçlandığı şehrimizde milli mücadelemizin zafer kutlamasının halkımızdan kaçırılmasına izin vermeyeceğiz.
Tüm kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

BÜYÜK TAARRUZ’UN YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN
Emperyalist güçlerin bu topraklardan atılması ve Türkiye’nin bağımsızlığı ile taçlanan Büyük Taarruz ’un yıldönümünde, başta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin istiklali için mücadele
eden tüm insanlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz.
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ANTİEMPERYALİST MİLLİ MÜCADELEMİZİN YILDÖNÜMÜ
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
Cumhuriyet değerlerimizi savunmak ve halkımızdan kaçırılmak istenen Zafer Bayramını hep beraber coşkuyla kutlamak üzere tüm meslektaşlarımızla beraber saat 14.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda olacağız.

CUMHURİYET DEĞERLERİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR!
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN
30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin pandemi bahane edilerek
kısıtlı bir şekilde kutlanmasına tepki gösteren İzmir Barosu, genelgenin
açıklandığı anda “Zafer Bayramının halktan kaçırılmasına izin vermeye81

ceğiz. Cumhuriyet değerlerimizi savunmak ve halkımızdan kaçırılmak
istenen Zafer Bayramını hep beraber coşkuyla kutlamak üzere tüm
meslektaşlarımızla beraber saat 14.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda
olacağız.” şeklinde açıklama yapmıştı.
Bu açıklama doğrultusunda İzmir Barosu üyesi avukatlar 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak üzere Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya
geldiler. İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel’in Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda
bulunan İzmir Barosu üyeleri, sonrasında hep birlikte İstiklal Marşımızı
okudular.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMASINDA
PANDEMİYİ HATIRLADILAR
Burada bir açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel,
uzun süredir Cumhuriyet değerlerine, ulusal mücadeleyi temsil eden
günlere yönelik yoğun bir saldırı olduğunu ifade ederek, “Plajları,
AVM’leri açık tutanlar, buradaki insan seline sessiz kalanlar, iş yerlerini yaş gözetmeksizin, pandemi kuralları dinlemeksizin yurttaşlara açık
tutanlar, Ayasofya Camii’nin açılışında yüzbinlerce insanın bir araya
gelmesine ses çıkarmayanlar, Malazgirt Zaferi’nin kutlamasını kısıtla82

ma gereği duymayanlar; söz konusu 30 Ağustos olduğunda, söz konusu
Zafer Bayramı olduğunda pandemiyi hatırladılar ve kısıtlamalar getirmeye kalktılar. Daha söylediklerinin mürekkebi kurumadan, İzmir Barosu olarak cevabımızı verdik. Biz o alanda olacağız ve Zafer Bayramını
halkımızdan kaçırmanıza izin vermeyeceğiz, dedik. Her birinize burada
olduğunuz için, bu mücadelede bize destek verdiğiniz için, Cumhuriyet
değerlerine, demokrasiye ve insan haklarına sahip çıktığınız için çok teşekkür ediyorum. İzmir Barosu bir kez daha farkını ortaya koydu. Her birinizle gurur duyuyorum, sizlerin arkadaşı olmaktan, sizlerin meslektaşı
olmaktan, sizlerle aynı baroyu paylaşıyor olmaktan gurur duyuyorum”
dedi.

SİVAS KONGRESİ’NİN 101. YILI KUTLU OLSUN
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, her türlü baskı, tehdit ve engele rağmen Anadolu’nun orta yerinde toplanarak, toplumun bütünlüğünün, milli istiklalimizin sağlanması,
milli iradenin hakim kılınması kararlarının alındığı; dört bir yanı işgal
edilmiş ülkemizin daha o gün bile teknik, sınai ve ekonomik olarak çağdaş dünya ile bütünleşmesi emelinin ilk kez açıkça dile getirildiği Sivas
Kongresi’nin 101. yılı kutlu olsun.

9 EYLÜL İZMİR’İN KURTULUŞU KUTLU OLSUN
Antiemperyalist kurtuluş mücadelemizin nihai zafere ulaştığı gün
olan 9 Eylül 1922’nin 98.yıl dönümünü kutluyor, bağımsız Türkiye özlemiyle çıktıkları yolda tüm engelleri aşarak bize bu eşsiz zaferi armağan
eden başta kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm
yurttaşlarımızı saygı ve büyük bir özlemle anıyoruz.
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CUMHURİYET BAYRAMIMIZI KUTLADIK
İzmir Barosu, Cumhuriyetimizin 97. yılını kutlamak üzere Baro Bahçe’de bir resepsiyon düzenledi. Açık alanda ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşen resepsiyonda bir konuşma yapan İzmir
Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “Cumhuriyet değerleri, demokrasi ve
laiklik; İzmir Barosu’nun asla taviz vermeyeceği ilkelerdendir” dedi.

ASLA TEK ADAM REJİMİNE TESLİM OLMAYACAĞIZ
Devlet kurumlarının pandemiyi yalnızca ulusal bağımsızlık savaşına özgü günlerde hatırladığını söyleyen Av. Özkan Yücel “Zihniyetlerini
biliyoruz. Cumhuriyet değerlerini halktan uzaklaştırmak , laik Cumhuriyet’in altını oymak, siyasal İslam’ı yerleştirmek için bir mücadele içindeler ve bütün yurttaşları, bütün meslek kuruluşlarını, bütün kurumları bu yaklaşıma esir etmeye çalışıyorlar” dedi. İzmir Barosu’nun 112
yıllık bir mücadele geleneğinden geldiğini ifade eden Av. Özkan Yücel
“Cumhuriyet değerleri, demokrasi ve laiklik, asla taviz vermeyeceğimiz
ilkelerdendir. O yüzden ne yaparsanız yapın; Cumhuriyet değerlerinin
ortadan kaldırılması çabanız, karşısında bizim mücadelemizi bulacak. ”
dedi. Halkın iradesini Meclis’e yansıtıp Meclis’in çalışmasını sağlayabil84

menin ancak Cumhuriyet değerleri ve demokrasiyle olanaklı olduğunu
vurgulayan Av. Özkan Yücel “O yüzden bugünkü siyasal İslam’a gidişin
karşısına Cumhuriyet değerlerini koymak ve Cumhuriyet değerlerine
sonuna kadar sahip çıkmak kaçınılmaz” dedi. “Biz asla tek adam rejimine teslim olmayacağız” diyen Av. Özkan Yücel sözlerine şöyle devam
etti: “Bunu isterseniz ülkenin en tepesine, isterseniz Ankara’da sırça
sarayında oturmakta olan Türkiye Barolar Birliği’ndeki küçük tek adama indirgeyin. Hiç fark etmeyecek. Tek adam anlayışı İzmir Barosu’nun
kitabında yazmaz ve bu bizim temel mücadele alanlarımızdan biridir”
dedi.

ÇELENK KOYMAK ÜZERE
CUMHURİYET MEYDANI’NDA OLACAĞIZ
Demokrasi olmazsa, Cumhuriyet olmazsa ; fikir özgürlüğünden, ifade özgürlüğünden, toplanma özgürlüğünden de söz etmenin mümkün
olmayacağını söyleyen Av. Özkan Yücel “İşte o zaman diledikleri zaman
sandıkları önümüze koyup diledikleri zaman kaldırma gibi bir seçeneğe
sahip olacaklar. İşte o zaman hukuk devleti değil, çadır devleti olduğumuzun resmi olacak. İzmir Barosu işte bütününde bu tabloya karşı çıkıyor ve bu tabloya teslim olmamak konusunda kararlı. Her zaman söyledik; teslim olmayacağız, vazgeçmeyeceğiz, biat etmeyeceğiz. Hele
de Cumhuriyet değerleri ve demokrasi söz konusuysa, laiklik söz konusuysa bizden vazgeçmemizi asla beklemeyin. Dediler ki çelenk koymak yasak. İzmir Barosu olarak çelengimizi koymak için yarın 14.30’da
Cumhuriyet Meydanı’nda olacağız. Bu ülkeyi özgür ve demokratik bir
ülke olarak bize bırakmaya çabalayan bütün devrim şehitlerine, bütün
Ulusal Kurtuluş Savaşı şehitlerine saygılarımızı sunmak için orada olacağız. Yarın bütün meslektaşlarımızı oraya bekliyoruz” dedi.

CUMHURİYETİMİZİN 97. YILINI COŞKUYLA KUTLUYORUZ
İzmir Barosu, milli bayramlarımıza getirilmek istenen her türlü yasaklama ve engelleme girişimlerine karşı alanlarda yer almaya ve Cumhuriyet değerlerini savunmaya devam ediyor.
Pandemi gerekçesiyle tıpkı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda olduğu
gibi Cumhuriyet Bayramı’nın da coşkuyla kutlanmasına engel olunmak
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istense de İzmir Barosu her zaman olduğu gibi yine alandaki yerini alarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarını sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan törende
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.
Burada kısa bir açıklama yapan Baro Başkanı Av. Özkan Yücel, “Bugün
bir yasağı daha ortadan kaldırmak için buradayız. Biliyorsunuz İçişleri
Bakanlığı, yayımladığı genelge ile Cumhuriyet Bayramı törenlerine kısıtlama getirdi. İzmir Barosu olarak daha önceki süreçlerde söylediğimiz gibi bu kez de bu yasağı tanımıyoruz dedik. Çünkü niyetinizi biliyoruz, çünkü gerici zihniyetinizi biliyoruz; çünkü Türkiye’yi Cumhuriyet
değerlerinden, Ulusal Kurtuluş Savaşı’na ilişkin bütün manevi unsurlardan uzak tutmaya çalıştığınızın, yurttaşları Cumhuriyet’ten koparma
çabanızın farkındayız” dedi. İzmir Barosu olarak buna izin vermeyeceklerini, yasaklar ne olursa olsun bu yasakları ortadan kaldırmak, Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet değerlerine yönelik bütün saldırıları boşa
çıkarmak için avukatlar ve özelde de İzmir Barosu olarak her zaman
dimdik ayakta olacaklarını söyleyen Av. Özkan Yücel, “Demokrasi için,
hukuk devleti için, insan hakları için, kadınlar için, çocuklar için, doğa
için var Cumhuriyet değerleri. Eğer özgür ve demokratik bir ülkede yaşamak istiyorsak, tek adam rejimine karşı çıkmak istiyorsak, bunun tek
ilacı Cumhuriyet değerlerine sıkı sıkı sahip çıkmak, onlara bağlı kalmak
ve onları sonuna kadar savunmak. Bu bilinçle hareket etmeye devam
edeceğiz” dedi.
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GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü
VEFATININ 82. YILINDA SAYGI VE ÖZLEMLE ANDIK

İzmir Barosu olarak milli mücadelemizin lideri, Cumhuriyetimizin
kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82. yılında bir kez daha saygı ve özlemle andık.
Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan resmi törenlere Baro Başkan Yardımcımız Av. Özgür Yılmazer katılırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
annesi Zübeyde Hanım’ın mezarı başında düzenlenen anmaya ise Baro
Başkanımız Av. Özkan Yücel, yönetim kurulu üyelerimiz Av. Afhan Topel, Av. Burcu Ece Güler, Av. Mehmet Baran Selanik ile meslektaşlarımız
katıldılar.
Anıta çelenk sunan Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel, şu ifadeleri
kullandı: “O’nun düşündüklerinin, O’nun hayata geçirmek istediklerinin
peşinden gidiyorsak, O’nun söylediklerini yapıyorsak, o mücadeleyi sürdürüyorsak bir anlamı var. Yoksa söz olarak söylemenin, yüksek yüksek
bağırmanın bir anlamı yok. Ne kadar iş, ne kadar hayatın içindesiniz, ne
kadar gerçekten bunun için koşturuyorsunuz o kısım önemli. O yüzden
çok önemsiyoruz. İlk geldiğimizde dedik ki, nerede olduğumuzun bir
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önemi yok, ayağımızı bastığımız her yer Atatürk’ün manevi huzurudur
ve bunu bilerek bu mücadeleyi sürdürüyoruz.”
Öğleden sonra ise Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel’in ve İzmir Barosu Yönetim Kurulu Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk
sundular.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIMIZ
KUTLU OLSUN
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“Bugün 23 Nisan, hep neşe doluyor insan” diyebilmeyi, “bayram
gibi bir bayram” kutlayabilmeyi, çocukların şen sesleri ve cıvıltılarının
okul bahçelerini, sınıfları doldurabilmesini ne çok isterdik…
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği, dünyada
da çocuklara armağan edilen tek bayram olan “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” bu yıl da pandeminin “maskesi” altında kaldı…
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin dört temel ilkesinden biri olan ve
madde 3’te “Çocuğu etkileyen tüm eylem ve kararlarda çocuk için en
iyi olan, temel düşünce olmalıdır” şeklinde tanımlanan çocuğun üstün
yararı ilkesi, Covid-19 sürecinde de karar alıcılara yol gösterici olmadı
ne yazık ki…
Kriz, afet, salgın gibi olaylardan en çok ve en uzun süreli etkilenenlerin yine çocuklar olduğu ; pandeminin başladığı 11 Mart 2020’den
bu yana geçen 13 aylık sürede çocuk alanında ve sahada çalışan birçok
bilim insanının, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, derneklerin,
merkezlerin, platformların hazırladıkları raporlara ve yaptıkları çalışmalara bakıldığında net olarak görülmektedir. Verilerinin her biri tartışma konusu haline gelmiş olan TÜİK bile 20 Nisan 2021’ de yayınladığı
“İstatistiklerle Çocuk” bülteninde, toplam nüfusun 22 milyon 750 bin
657’sini çocukların oluşturduğu ülkemizde, çocuk işçilik oranının yüzde
16.2 gibi trajik bir boyutta devam ettiğini ortaya koydu. Bunun yanında, Türkiye’de geçici koruma statüsü altında yaşamlarını sürdürmeye
çalışan 1 milyon 737 bin 502 (0-18 yaş arası) Suriyeli çocuğun büyük
kısmının da çalıştırıldığı bilinmektedir. Türkiye, Kosta Rika ve Güney Afrika’dan sonra %25 ile çocuk yoksulluk oranın en yüksek olduğu OECD
ülkelerinden biridir. Pandemi nedeniyle gelir kaybı yaşanan ailelerin çocuklarının çalışma alanına daha çok yönlendirilecekleri düşünüldüğünde, “çocuk işçiliği”nin geleceği boyut daha da trajik olacaktır kuşkusuz.
Ülkenin geleceğini şekillendirmenin en önemli yollarından biri olan
“eğitim” e pandemi sürecinde açıkça “değersizlik” atfedilmiştir. Bir çocuğu yaşama hazırlamanın vazgeçilemez değeri olan ve öncelikli olması
gereken eğitim, ne yazık ki ilk feda edilenlerin başında gelmiştir. Okulların değeri ne acıdır ki avm ler düzeyine çekilmiştir. Kuzey yarıkürede
bulunan OECD ülkeleri arasında pandemi nedeniyle ilk ve orta düzeydeki okulları en uzun süre kapalı tutan ülke Türkiye olmuştur. İlk ve orta
okul düzeyinde eğitim alan çocukların, yaş itibariyle salgının bulaş hızı89

nın düşürülmesinde anlamlı bir katkısı olmadığı ve bulaştırıcılıklarının
yetişkinlere göre çok düşük oranlarda olduğu, geçen 13 aylık sürede
bilim insanlarının yaptıkları araştırmalarla ortaya konmuştur. Ayrıca
Dünya Sağlık Örgütü daha hızlı bulaşan varyantların varlığında dahi
okulların toplumdaki bulaşmaya belirgin etkisi olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını açıklamıştır.
Bu anlamda da başta öğretmenlerin aşılanması olmak üzere her
türlü önlem alınarak okulların açılması gerekirken; EBA veçevrim içi
eğitim kanallarına erişmede yaşanan zorluklar ve bazı bölgelerdeki olanaksızlıklar, zaten var olan eşitsizlikleri iyice derinleştirmiş ve uzaktan
eğitime erişim oranı %15-20 seviyesinde kalmışken, Milli Eğitim Bakanı’nın online eğitime salgın sonrasında da devam edilebileceği açıklaması, derin bir kaygı yaratmaktadır. Oysa okul, çocuklar için eğitim ve
öğretimden önce bir gelişim merkezidir. Sosyallik, yüz yüzelik, fırsat
eşitliği, aktif katılım, araç-gereç kullanımı içermeyen pasif bir eğitim
süreci kaçınılmaz olarak sınıfsal eşitsizlikleri derinleştirecektir. Ayrıca
fiziksel aktivitenin azalması, vücut ağırlığının artması, davranışsal bağımlılık, güneş ışığına yetersiz maruz kalma ve sosyal izolasyon gibi risk
faktörlerinin yol açacağı sağlık sorunları da zamanla halk sağlığı sorununa dönüşecektir. 4+4+4 sistemiyle eğitimden koparılarak evlere çekilen ve/veya çalışmaya yönlendirilen çocukların sayıları hızla artacak
ve her alanda çocukların maruz kaldığı ihmal ve istismar telafi edilemeyecek boyutlara erişebilecektir.
Bu dönemde, Covid-19 yayılımında bir odak olmamasına karşın
okulların çok uzun süre kapanması ve sokağa çıkma kısıtlamalarının
da etkisiyle çocuklar; duygusal, sosyal, gelişimsel, fiziksel, davranışsal
gereksinmelerini bağımsız olarak karşılayabilecekleri kaynaklar ve olanaklardan mahrum bırakılmışlardır. Dünya Sağlık Örgütü›nün “küresel
bir halk sağlığı sorunu” olarak belirlediği fiziksel, duygusal, cinsel ve
ekonomik “şiddet”, hane içlerinde artış göstermiş ve en başta çocuklar olmak üzere şiddet failleriyle evde kalmak zorunda olan mağdurlar, başvuru ve koruma mekanizmalarına çoğunlukla ulaşamamışlardır.
Okullarda şiddeti izleme ve takipte önemli rolleri olan psikolojik danışmanlık birimleri ve rehber öğretmenler, sanal ortam üzerinden bu
izlemelerini sağlıklı olarak gerçekleştirememişlerdir. Kadın Hakları ve
Çocuk Hakları Merkezlerimize başvurularda da ciddi düşüşler meydana
gelmiştir.
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Sonuç olarak çocuklar, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan
haklardan; çocuğun üstün yararı başta olmak üzere, yaşama ve gelişme
hakkı, bilgi edinme ve medyaya erişim hakkı, sağlık hakkı, yeterli yaşam
koşulları için desteklenme hakkı, eğitim hakkı, dinlenme, boş zamanlarını değerlendirme, oyun oynama, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma haklarını büyük ölçüde kullanamamışlardır.
Devlet, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ’nde söz verdiği için çocukların bu haklarını kullanamamalarından sorumludur. Çocukların bu hakları kullanmaları hiçbir bahaneyle esnetilemez ve ötelenemez.
Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl 23 Nisan haftasının temasını “çocukların iyi olma hali ve mutluluğu” olarak belirlediğini duyurmuştur.
Biz EBA’ya girebilmek için çatıya çıkan ve düşerek yaşamını yitiren 8 yaşındaki Çınar Mert’i, Urfa’da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki “tarım işçisi” Ayşe’yi, Nusaybin’de bir
sitenin bahçesinde oyun oynadıkları için havaya ateş açılarak kovalanan
çocukları, Şırnak’ta uzman çavuşun cinsel saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuğu, hapishanelerdeki çocukları, çocuk yaşta zorla evlendirilen
çocukları, 30 Ekim’de İzmir depreminde kaybettiğimiz çocukları ve enkazdan kurtarılan çocukların fotoğrafları üzerinden yapılan istismarları da unutmadık. İyi olma ve mutlu olma hali elbette ki çocukların en
doğal, en vazgeçilmez hakkıdır ancak ülkemiz gerçeğinde, yaşadıkları
değil; uzaklarında olan bir “tema” olmaktan öteye gidememektedir…
İstanbul’da yapılan bir saha çalışmasında çocuklara salgın döneminde kendilerini nasıl hissettikleri sorulduğunda çocuklar soruya ;
“Kozasının içinden çıkamayan bir tırtıl gibiyim. Kelebeğe dönüşemedim.”
“Koalaya benziyorum. Çünkü çok hareket edemiyorum. Koala nasıl
bir ağaca tutunuyorsa, ben de ağaca tutunur gibi evime tutundum.”
“Kendimi kabuğuna çekilmiş, dışarı çıkmaya korkan bir kaplumbağaya benzetiyorum.”
“Kendimi kırık kalp, üzgün surat emojisine benzetiyorum.”
gibi cevaplar vermişlerdir. Bunların, iyi ve mutlu olma halinden oldukça
uzak cevaplar olduğu açıktır.
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İsterdik ki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yaptığımız bu açıklamamız çocukların yaşadıkları hak ihlallerine ilişkin olmasın, yüreklerimizi şenlendirsin, baharın güzelliğince esintiler, kokular,
cıvıltılar getirsin…
Ancak ahdımız olsun ki neşe dolacağımız, bayram gibi bayram yaşayacağımız, evlerimizin, okullarımızın, sınıflarımızın, sokaklarımızın o güzel seslerinizle, bahar gülüşlerinizle şenleneceği 23 Nisan’lar gelecek
çocuklar.
Biz inanıyoruz ve vazgeçmiyoruz…
İzmir Barosu Başkanlığı
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İZMİR BAROSU,
ATATÜRK’E ZALİM VE KÂFİR DEME CÜRETİNİ GÖSTEREN
ŞAHIS İLE DEVRİM KANUNU’NU İHLAL EDENLER
HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
28 Mayıs günü Ayasofya’da düzenlenen törenle, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un torunlarının da aralarında olduğu çocuklara, hafızlıklarını tamamladıkları için
icazet töreni düzenlenmiştir. Söz konusu törene, Cumhurbaşkanı ve
TBMM Başkanı da bizzat katılmışlardır.
Törene katılan çocuklara 430 Sayılı Öğretim Birliği Yasası (Tevhidi
Tedrisat Kanunu) çiğnenmek suretiyle uygulamaya konulan Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında hafızlık icazeti verilmiş, yine
2596 Sayılı Kanuna aykırı olarak, ruhani kıyafetler giydirilmiştir.
Cüretlerini Kindar ve Dindar Nesil Yetiştirmek İsteyenlerden
Alıyorlar
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı olarak gerçekleştirilen bu
törende, Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii eski imam hatibi Mustafa Demirkan isimli zat, kimden alındığı belli olmayan bir yetkiyle yaptığı konuşmasında “bu ve bu gibi mabedler, mabet olarak devam edilmesi için
inşa edilmiş, hediye edilmiş. Öyle bir zaman geldi ki, bir asır gibi bir zaman
içinde bu mabed-i şeriften Ezan-ı Muhammediye ve namaz her şey yasak
olarak müze haline çevrildi. Onlardan daha zalim ve kafir kim olabilir...
Ya Rabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder
buyurma...” ifadelerini kullanarak doğrudan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk›e hakaret etmiş ve bu hakaretler kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine emanet edilen
koltukları işgal eden şahıslar tarafından sessizce dinlenilmiştir.
Atatürk’e yönelik olarak kullanılan “zalim ve kafir” sözcüklerini
seslendirmeye cesaret edebilen bu kişinin söz konusu gücü aldığı yer
bellidir. Kindar ve dindar nesil yetiştirmek isteyen zihniyet ile başta
Öğretim Birliği Yasası olmak üzere devrim yasalarını çiğneyen zihniyet,
gücünü aynı odaklardan almaktadır.
Ayasofya, 916 yıl kilise, 482 yıl boyunca cami olarak hizmet vermiş
bir dinsel mabettir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
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tarafından dinler arası bir barış anıtı olarak 1935 yılında müzeye çevrilmiştir.
İşgal Gemilerine Selam Duranlarla Aynı Fikriyattalar
Bugün, kurucu önderimizin barış siyasetini anlamaktan aciz kişilerin 1918 yılında İstanbul’u işgal eden İngiliz gemilerine selam duran kişilerle aynı fikriyatı taşıdıklarını biliyoruz. Özgürce ibadet edebildikleri
ülkeyi kuran devrimci iradeye zalim ve kafir diyebilecek kadar küçülmüş
bu fikriyat ve onun destekçisi siyasi zihniyete, tarih gereken cevabı en
sert biçimde verecektir.
İzmir Barosu, devrim kanunlarını çiğneyenler ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden kişi hakkında yasanın kendisine tanıdığı yetkileri
kullanarak suç duyurusunda bulunmuştur. Ülkemizin aydınlık geleceği
kindar ve dindarlarda değil; fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesillerdedir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
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HUKUK DEVLETİ VE DEMOKRASİ
KONULARINDAKİ ÇALIŞMALAR
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Adalet insanımızın temel ihtiyaçlarından, adalet bir ülkenin olmazsa olmazlarından. Bugün ise ülkemiz herkesin adaleti aradığı bir yargı cangılına dönmüş durumda. Doğa tehdit altında, kadın cinayetleri
artarak sürüyor, 40-50 yıllık yatırımlar için binlerce yıllık tarih sular altında bırakılıyor, çocuk istismarı bitmiyor. Yargı bağımsızlığını tümden
yitirmiş, avukatlar tehdit ve tehlike altında yaşıyor. Bu koşullar altında
Türkiye’nin dört bir yanında hukuksuzluklara dikkat çekmek amacıyla
sürdürülen adalet nöbetleri herkes için adalet arayışının bir sembolu
haline geldi. İzmir Barosu tüm bu süreçlerin içinde, mücadelenin tam
ortasındaydı.
Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel, 82. Haftasında Olan Adalet Nöbetine Katıldı

TUTUKLU MESLEKTAŞLARIMIZIN SERBEST BIRAKILMASI
AMACIYLA BAŞLAYAN ADALET NÖBETİ, 82’NCİ
HAFTASINDA DEVAM ETTİ. BARO BAŞKANIMIZ
AV. ÖZKAN YÜCEL’İN YANI SIRA; İSTANBUL, ANKARA VE
URFA BARO BAŞKANLARI DA NÖBETE KATILDI
Tutuklu meslektaşlarımızın serbest bırakılması amacıyla başlayan
Adalet Nöbeti, 82’nci haftasında devam etti. Adliye’nin Atrium alanında bulunan Themis Heykeli önünde başlayan nöbet, C kapısında yapılan
açıklamayla devam etti. ‘Herkes için adalet’ pankartı açılan açıklamaya,
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Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel’in yanı sıra ; İstanbul, Ankara ve Urfa
Baro başkanları da katıldı.
İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. Perihan Çağrışım Kayadelen’in de
katıldığı nöbette bir konuşma yapan Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel,
ülkede korku iklimi yaratılarak tüm yurttaşların esir alınmaya çalışıldığını belirtti. Türkiye’nin açık bir cezaevine çevrilmek istendiğini ifade
eden Yücel, siyasi iktidarın, yargıyı yönlendirme alışkanlığını terk etmek
zorunda olduğunu kaydetti. Ülkedeki adalet ihtiyacının hiçbir zaman bu
denli yüksek olmadığına vurgu yapan Yücel, yargının ancak kendi içinde
bir düzen sağlaması halinde adalet ihtiyacının sağlanabileceğini aktardı.

SUSMAYACAĞIZ, YILMAYACAĞIZ, VAZGEÇMEYECEĞİZ
Yurt genelinden avukatların katılımıyla 85 hafta boyunca İstanbul
Çağlayan Adliyesi önünde tutulan Adalet Nöbeti’ni, Anadolu baroları
devraldı. İzmir Barosu başkanı Av. Özkan Yücel’in de katıldığı ilk nöbet,
Bursa Barosu ev sahipliğinde Bursa Adalet Sarayı önünde tutuldu.
Anadolu’daki ilk Adalet Nöbeti’nin durağı olan Bursa’daki nöbete;
Ankara, Antalya, Aydın, İzmir, Kocaeli, Yalova Baro başkanları, Mersin,
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Diyarbakır, Van Barolarının başkan vekilleri ile İstanbul ve Bursa Barolarından meslektaşlarımız katıldı. Nöbete avukat milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Sezgin Tanrıkulu ve Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Asude Şenol da katıldı.
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, adalet nöbetinin gerekçesini
ve şimdiye kadarki süreci özetlediği konuşmasında “Maalesef ülkemiz
gün geçtikçe; demokratik, laik, yapısını ve hukuk devleti olma özelliğini
yitirmektedir. Özellikle 15 Temmuz’daki darbe teşebbüsünün ardından, temel hak ve özgürlükler ile savunma mesleğinin icrası kısıtlanmış, OHAL kalkmasına rağmen, fiili uygulama ve düzenlemelerle adeta
olağanlaşmış, Anayasa uygulanamaz ve meclis çalışamaz hale getirilmiştir” dedi.
Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel de yapmış olduğu konuşmada “Bizden istedikleri susmamız, biat etmemiz, vazgeçmemiz. Ama
yanılıyorlar. Susmayacağız, biat etmeyeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. Ülke
demokrasi adına, insan hakları adına, hukuk devleti adına yaşanabilir
bir ülke olana kadar; bütün yurttaşlarımız için hukuk güvenliği sağlanana kadar susmayı, kabullenmeyi, biat etmeyi reddediyoruz” dedi.
Ankara Barosu Başkanı Av. Erinç Sağkan, bu nöbetlerin avukat tutuklamaları üzerinden vatandaşın ses tellerinin kısılması anlamına geldiğini söyledi. Sağkan “Biz, vatandaşlar özgür bir coğrafyada yaşasınlar
diye nöbetteyiz” dedi.
Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan, “Cumhuriyet tarihinin
en ağır ve karanlık sürecinden geçiyoruz. Hukukun üstünlüğü, yargı
bağımsızlığı, demokrasi, özgürlüklerde haritada yerlerini göstermekte
zorlanacağımız bazı üçüncü dünya ülkelerinin gerisine düştük. Bugün
yargıya duyulan güven tarihin en dip seviyesine düşmüştür. Bunun
sorumlusu avukatlar değildir” dedi.
Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, “Yolda kar vardı. Karlı
dağları aşarız ama kirli zihinleri aşmakta zorlanıyoruz. Ama onları da
aşacağız. Avukatlar efendidirler, hanımefendidirler. Ama hak arama
noktasına geldiğinde cübbemizi giydiğimizde hepimiz efeyizdir. Efelenmenin en iyisini biz biliriz” diye konuştu.
Milletvekili Av. Sezgin Tanrıkulu da “Geçmişte yargının bağımsızlığı
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ve tarafsızlığı sorunu vardı. Tartışırdık. Ama şimdi Türkiye’de yargı yok.
Yargının kendisi yok. Ha Karayolları Bölge Müdürlüğü ha adliyeler. Türkiye’nin 81 iline yayılmış adaletsiz ortam var” diye konuştu.
Milletvekili Av. Nurhayat Altaca Kayışoğlu ise: “Ülkemiz adalet
endeksinde 2017 verilerine göre 113 ülke arasında 101. sıraya geriledi.
Bizler bu ülkede adaleti tesis edemezsek, tepemizde dönen bu helikopter, binlerce güvenlik aracıyla bu ülke yönetilmeye çalışılır. Maalesef bu
ülkede her anlamda adaleti yitirmiş durumdayız.”dedi.
Diğer konuşmalarda, cezaevinde tutuklu bulunan Selçuk Kozağaçlı’nın şahsında tüm avukatların bir an önce tahliye edilmeleri ve
tutuklu avukatların da açlık grevine son vermeleri istendi.
Açıklamanın sonunda Adalet Nöbeti’nin Ocak-Şubat aylarına ilişkin
raporu da dağıtıldı.
Adalet Nöbeti’nin bir sonraki durağı ise İzmir…

ADALET NÖBETİ MEŞALESİ İZMİR’DE YANDI
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85 hafta boyunca İstanbul Adliyesi’nde süren Adalet Nöbeti, bu ay
İzmir Barosu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Yalova, Bursa Diyarbakır, Van, Aydın, Kocaeli, Antalya, Şanlıurfa,
Hatay, Ankara, Mersin Baro başkanları ve temsilcileri ile İstanbul Adalet Nöbeti Avukatları, Manisa Çağdaş Avukatlar Grubu ve İzmir Barosu
üyelerinden olusan bu ayın adalet nöbetçileri; İzmir Adliyesi Baro vestiyeri önünde buluştuktan sonra Bölge Adliye Mahkemesi’ne yürüdüler.
Bölge Adliye Mahkemesi’nde yapılan açıklamalarda Adalet Nöbeti’nin, amacına ulaşana kadar süreceği vurgulandı.
İlk olarak söz alan Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez; avukatların adalet aradığı bir ülkede yargı sisteminin tehlikede olduğu ifade ederek “Avukatlar yargıda hukukun üstünlüğünü arıyor, yargıda hukukun üstünlüğünü ararken memlekette insan haklarını ve demokrasiyi
arıyor. Buradan bütün memlekete bütün dünyaya diyoruz ki adalet kim
için, ne için lazım olursa bir an önce tesis edilmeli, kişiye göre yargılama
olmaz” dedi.
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun ise dayanışma olmadan
mücadeleyi kazanmanın mümkün olmadığını söyleyerek “Biz adalet
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nöbeti ilk hafta bitsin istedik, 85 hafta sürsün istemedik. Yeter ki hukukun üstünlüğü galip gelsin, savunma hakkı tanınsın ve adil yargılanma
olsun. Yarın adil yargılanmanın ışıklarını görelim, biz nöbet tutmaktan
hemen vazgeçeceğiz. Biz, bugün bizi adil yargılamayan, bizim için adil
yargılanmayı lüks gören anlayış için de yarın adalet istiyoruz” dedi.
Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan, ise avukatlar olarak her
zaman adalet haykırışını yükselteceklerini ifade ederek, Türkiye’nin
yargı bağımsızlığı endeksinde 140 ülke arasında 111., hukukun üstünlüğü endeksinde ise 126 ülke arasında 102. sıraya gerilediğini söyledi. Av.
Polat Balkan “Memleketi karanlıktan aydınlığa çıkaracak olan elbette ki
yargının tek kurucu sivil ayağı olan avukatlardır” dedi.
Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan Aydın yaptığı konuşmada “Biz
Tahir Elçi’ye adalet için şehir şehir geziyoruz; siyasetçilerin, gazetecilerin, yazarların, akademisyenlerin yani sözünden ve kaleminden başka
silahı olmayan ve şu anda hapishanelerde olan kişilerin sesi olmak için
şehir şehir geziyoruz. Hukuksuz bir şekilde işlerinden atılan ve adeta
sivil bir ölüme terk edilen yüzlerce yurttaşın sesi için buradayız” dedi.
Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, “Başıboş bırakılmış bir
yargı sistemi nedeniyle biz geçen ay Bursa’da, bugün de İzmir’de toplanmak zorunda kaldık. Dileğimiz adalet diye haykırmak zorunda kalmadığımız bir ülkede insanca ve kardeşçe, sağlıkla yaşamak” dedi.
Van Barosu Başkanı Zülküf Uçar, adalet arayışının şehir şehir devam edeceğini ifade ederek, “Biz susmayacağız. Her yurttaşın, her vatandaşın hakkını korumaya devam edeceğiz. Eğer biz bir gün susarsak,
o gün bu ülkede her şey iflas eder. Hukuk, adalet biterse bu ülkenin
adım atacak hali kalmaz” dedi.
Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, avukatların
adalet ve demokrasinin teminatı olduğunu söylediği konuşmasında “Bu
topraklarda yaşayan tüm yurttaşlarımız için adalet, meslektaşlarımız
için adalet, çevre için, hayvanlar için adalet arıyoruz ve bu mücadele
başarıya ulaştığı noktada meşaleyi kenara bırakacağız” dedi.
Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi Doğruyol, avukatların ülkenin en
karanlık dönemlerinde bile toplumun çığlığı olmaya devam ettiğini söy102

leyerek, “Şimdi de buna devam ediyoruz. Mücadelemiz ülke aydınlığa
çıkana kadar devam edecek. Avukatlar susmadı, susturulamaz” dedi.
İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eskiden yargının bağımsızlığı
ve tarafsızlığı sorunu olduğunu söyleyerek, “Ama şimdi kurum olarak
yargı yok. Olmadığı için de adalet yok. Yargı bağımsız bir erk olmaktan
çıktı, yürütmenin bir organına dönüştü” dedi.
İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay ise adalet nöbetinin çok kıymetli
olduğunu vurgulayarak, “Baskılara uğrayanlar olarak her gün sizlerin
emeklerini görüyoruz. Biliyoruz ki demokrasi verilmez, alınır. Hep birlikte mücadeleyi kazanacağız” dedi.
Son sözü alan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ise elli gündür
açlık grevinde olan tutuklu avukat Aytaç Ünsal’ın mektubunu okuduğu
konuşmasında “Biz, tutuklu olan avukatların, gazetecilerin sesi olmak,
ülkemizin adalet arayışına dikkat çekmek, hukukta var olan adaletsizliğin bir an önce son bulmasını istediğimizi belirtmek için nöbet ateşini yaktık. Demokratik laik hukuk devleti ilkesinden her gün daha da
fazla uzaklaşan ülkemizde, adalet ve özgürlük arayışında bir meşale
de bugün İzmir’de yakıldı. Kadınların, dezavantajlı ve LGBTİ bireylerin,
öğrencilerin, akademisyenlerin, avukatların, siyasi görüşü ne olursa olsun tüm yurttaşlarımızın adil yargılanma haklarını savunmak için bugün
İzmir’deyiz. Avukatlık yaptıkları için yargılanan, müvekkilleri nedeniyle
sorumlu tutulan, avukatlık yapma biçimleri kontrol altına alınmak istenen ve yoksulun, ezilenin avukatlığını yaptığı için yıllardır cezaevlerine kapatılan, tecrite konulan meslektaşlarımız için bugün İzmir’deyiz”
dedi.
Av. Özkan Yücel “Adalet arayıcıları, adaletin savunucuları olarak
vazgeçmeyeceğiz, biat etmeyeceğiz, susmayacağız demiştik. Bugün
İzmir Barosu, İzmir Barosu olmanın onurunu bir kez daha yaşadı. İzmir
Barosu olmanın güzelliğini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye’nin dört
bir yanından buraya gelen, adalet nöbetine destek veren barolarımıza, milletvekillerimize, bütün meslektaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Umuyorum nöbete ihtiyaç duymadığımız günler de gelecek. Vazgeçmeyeceğiz ve biz kazanacağız” dedi.
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ADALET NÖBETİNE HATAY BAROSU
EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Adalet Nöbeti Hatay Barosu ev sahipliğinde 24 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirildi
İstanbul’da başlayan ve sırasıyla Bursa, İzmir ve Ankara›da tutulan
Adalet Nöbeti’nin Hatay ayağına; Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel›in
yanısıra, Adana Baro Başkanı Veli Küçük, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Güzin Tanyeri, Antalya Baro Başkanı Av. Polat Balkan, Aydın Baro Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, Bursa Barosu Başkan yardımcısı
Av. Metin Öztosun, Diyarbakır Baro Başkanı Av. Cihan Aydın, Gaziantep Baro Başkanı Av. Bektaş Şarklı, İstanbul Baro Başkanı Av. Mehmet
Durakoğlu, Kocaeli Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Mersin
Baro Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, Osmaniye Baro Başkanı Av. İbrahim
Halil Yavuzdoğan, Van Baro Başkan Yardımcısı Av. Hamza Çiftçi, Yalova
Baro Başkanı Av. Fedayi Doğruyol, çeşitli barolardan meslektaşlarımız
ileAli İsmail Korkmaz ve Ahmet Atakan›ın aileleri katıldı.
Hatay Adliyesi önünde gerçekleşen nöbete katılan Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel, “Taş duvarları ve dikenleri olanlar, iktidara ve güce
sahip olanlar bu ülkeyi bugün bizim için yaşanmaz kılmaya çalışıyorlar”
diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi: “47 yurttaşı bir karakolun bahçesinde yere yüzükoyun yatırmak, 21. yüzyılın Türkiye’sinde ellerini arkadan kelepçelemek ve işkence iddialarına tabii kılmak. Bu ülke
için bir utanç vesilesidir. Devletin korumasına verilmiş çocuklara yine
devletin görevlileri tarafından işkence yapıldığı, kötü muamele yapıldığı söylenen bir yerde, o insanları cezasız bırakmak, o insanları tahliye
etmek; utanç vesilesidir. Daha onlarcasını saymak mümkün. Demokrasi
nöbetlerini saymak mümkün, İstanbul’u saymak mümkün. Sanıyorlar
ki vazgeçeceğiz. Sanıyorlar ki biat edeceğiz. Sanıyorlar ki önlerinde
eğileceğiz. Söylemiştik bir daha söylüyoruz: Vazgeçmeyeceğiz, teslim
olmayacağız, biat etmeyeceğiz. Savunma hiçbir zaman susmadı, susmayacak.”

ADALET NÖBETÇİLERİ VAN’DAYDI
Hak, Hukuk, Adalet arayışı temelli başlatılan, 85 hafta boyunca İstanbul Adliyesi’nde tutulduktan sonra Bursa, İzmir, Ankara, Hatay ve
İstanbul Baroları ev sahipliğinde devam eden Adalet Nöbeti bu kez Van
Adliyesi önündeydi.
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Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel’in de katıldığı nöbete; 23 barodan başkan ve temsilciler, çok sayıda meslektaşımız ve milletvekilleri
katıldı.
Nöbette bir konuşma yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel şunları söyledi: “Konuşmasıyla bilinen bir başkanım. Bugün bir
değişiklik yapacağım ve tam otuz saniye boyunca susacağım. Ama
ben susayım; siz insan hakları anlayın, ben susayım siz demokrasi anlayın, ben susayım siz özgürlük anlayın, ben susayım siz adalet adına
ne varsa, bu ülke neyi bekliyorsa, bu ülke neyi özlüyorsa siz aklınızdan,
vicdanınızdan onu geçirin. Marx’a atfen söyleyelim; önce kendimizi
özgürleştireceğiz, sonra başkalarını özgürleştirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Evet, şimdi otuz saniye boyunca susacağım ama
herhangi bir hukuka aykırılık konusunda ne İzmir Barosu, ne de Türkiye
yurttaşlarının sesi olan avukatlar susacaklar”dedi.

ADALET NÖBETÇİLERİ BU AY ARTVİN’DEYDİ
Artvin Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen bu ayki adalet nöbetine birçok baro başkanı ile birlikte çok sayıda meslektaşımız katıldı.
Adalet Nöbeti’ne Yönetim Kurulu üyemiz Av. Cansu Bildirici ile katılan
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel; ülkemizin hukuk devletine, insan
haklarına, özgürlüklere hasret olduğunu ifade ederek “Tüm bunları değiştirebilmek için, insan deyince haklarıyla birlikte kavramak için, insan
haklarını demokrasinin içine katabilmek için, demokrasi deyince hukuk
devletini var edebilmek için, hukuk devleti deyince yargı bağımsızlığından vazgeçmemek ve yargıyı, hukuku teferruat olarak görmemek için
yollardayız” dedi. Verdikleri mücadeleden dolayı baroların ve baro başkanlarının hedef gösterildiğini söyleyen Av. Özkan Yücel “Sanıyorlar ki
onlar hedef gösterdiklerinde biz vazgeçeceğiz, onlar hedef gösterdiklerinde biz susacağız. Susmayacağız, biat etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz” dedi.

ADALET NÖBETÇİLERİ DİYARBAKIR’DAYDI
Her ay bir ilde düzenlenen Adalet Nöbeti, Tahir Elçi’nin dördüncü
ölüm yıldönümü dolayısıyla, bu ay Diyarbakır’da Tahir Elçi İnsan Hakları
Kürsüsü etkinliğinin 204. haftası ile birleştirilerek yapıldı. Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin,
Mersin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van ve Yalova Barolarının
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başkan ve yöneticilerinin katıldığı Adalet Nöbeti’nde bir konuşma yapan Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel “Ölülerimizden korkuyorlar.
Sanatımızdan korkuyorlar, konuşmamızdan korkuyorlar; sokağa çıkmamızdan, sesimizi duyurmamızdan korkuyorlar. Bu ülkede bu kadar
baskının, bu kadar zulmün, bu ülkede faşizmin olmasının temel nedeni
budur. Bizden korkuyorlar. Bir araya gelmeyelim istiyorlar. Sanıyorlar
ki gözaltılarıyla, mahkeme kararlarıyla tutuklamalarıyla ya da öldürmeleriyle bizi azaltacaklar. Bunun en güzel örneği Tahir Başkan. Hepimizin başkanı. Barışın, umudun, bir arada yaşama sevdasının başkanı.
Sanıyorlar ki vazgeçeceğiz, sanıyorlar ki biat edeceğiz, sanıyorlar ki
teslim olacağız. Vazgeçmeyeceğiz, biat etmeyeceğiz, teslim olmayacağız ve biz kazanacağız” dedi. Diyarbakır Barosu’nun açmak istediği
fotoğraf sergisinin yasaklanmasını da eleştiren Av. Özkan Yücel, “İşte
açık hava sergisini yaptık burada. Bu güzellikleri bütün yurttaşlarımızın
kılmak için barolar olarak mücadele etmeye devam edeceğiz ve hiçbir
zaman vazgeçmeyeceğiz” dedi.

ADALET NÖBETÇİLERİ ADANA’DAYDI
Her ay bir baronun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Adalet Nöbeti’nin bu ayki durağı Adana oldu.
Kadın cinayetlerine vurgu yapılan nöbette, yaşanan cinayetlerin
politik olduğu vurgulandı.
Nöbette söz alan İzmir Barosu Başkanı Av.Özkan Yücel “LasTesis’i
yalnızca bir dans sananlar, onu bir şarkıdan ibaret sayanlar, anlamıyorlar. LasTesis ,bir isyanın dile gelmiş halidir. LasTesis kadın cinayetleri
konusunda önlem almayan Cumhuriyet savcılarına, koruma kararlarını
uygulamayan kolluk görevlilerine, koruma kararlarını almayan hakimlere, korumaya ve geliştirmeye yönelik düzenleme yapmayan, var olan
yasa ve uluslararası sözleşmeleri ortadan kaldırmaya çalışan siyasi iktidara bu cinayetlerin sürmesindeki sorumluluklarının hatırlatılmasıdır.
Alınmaca gücenmece yok. Ya gereken karar ve önlemleri alacak ya da
her kadın cinayetinde sorumluluğunuz olduğunu kabul edeceksiniz”
dedi. Las Tesis şarkısının sözlerini paylaşan Baro Başkanımız Av. Özkan
Yücel konuşmasını “İzmir Barosu olarak özgür, eşit ve çoğulcu bir ülke
yaratana kadar cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımcılığına düşmeden tüm
kadın yurttaşlarımıza söz veriyoruz: Asla yalnız yürümeyeceksiniz” diyerek tamamladı.
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Nöbete Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel’in yanı sıra İstanbul Baro
Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, Antalya Baro Başkanı Av. Polat Balkan, Artvin Baro Başkanı Av. Ali Uğur Çağal, Mersin Baro Başkanı Av.
Bilgin Yeşilboğaz, Batman Baro Başkanı Av. Abdülhamit Çakan, Muş
Baro Başkanı Av. Feridun Taş, Siirt Baro Başkanı Av. Nizam Dilek, Şanlıurfa Baro Başkanı Av. Abdullah Öncel, Van Baro Başkanı Av. Zülküf
Uçar, Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay, Yalova Baro Başkanı Av. Fedayi Doğruyol, Gaziantep Baro Başkanı Av. Bektaş Şarklı, Hatay Baro
Başkanı Av. Ekrem Dönmez, Diyarbakır Baro Başkanı Av. Cihan Aydın,
Osmaniye Barosu Genel Sekreteri Av.Bilge Tosun Başlamışlı, Kırklareli
Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Oylum Yaman, Ankara Barosu Genel
Sekreteri ve yönetim kurulu üyeleri Av. Kemal Koraner, Av. Cem Aksu,
Bursa Barosu Başkan Yardımcısı Av. Metin Öztosun, Sayman Av. Aslı
Evke, Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Gonca Gülçin, Kahramanmaraş Baro
Başkan Yardımcısı Av. Ali Ünlü, Baro Başkan Yardımcımız Av. Sabahattin
Gümüş, Genel Sekreterimiz Av. Semih Gökayaz, Saymanımız Av. İlknur
Önal, yönetim kurulu üyelerimiz; Av. Timur Ortatepe, Av. Furkan Kılıç,
Av. Nevzat Elçi, Av. Miyesser Erselan Önenli, Av. Sinem Tanrısınatapan
Keskin, Av. Mert Kuşdemir, Av. A. Duygu Özgüven ve çok sayıda meslektaşlarımızın katılımları ile yapıldı.

ADALET NÖBETÇİLERİ
ANTALYA ADLİYESİ ÖNÜNDE BULUŞTU
İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde başlayan, sonrasında ise Türkiye’nin
birçok ilinde düzenlenen Adalet Nöbeti, bu ay Antalya Barosu ev sahipliğinde, Antalya Adliyesi’nde gerçekleştirildi. Nöbete Baro Başkanımız
Av. Özkan Yücel’in de aralarında bulunduğu yirmiye yakın baronun başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile meslektaşlarımız katıldı.
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “Bizlere gözdağı vermeye
çalışıyorlar. Sanıyorlar ki susacağız, sanıyorlar ki vazgeçeceğiz. Biz yola
susmak, teslim olmak, vazgeçmek için çıkmadık. Ne yaparsanız yapın,
öldürseniz de, tutuklasanız da, mahkum da etseniz vazgeçmeyeceğiz.
Çünkü biz sınırları olmayan bir mesleğin içinden geliyoruz.” dedi.
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ADALET NÖBETÇİLERİ AYDIN’DA BULUŞTU

Her ay bir ilimizde tutulan Adalet Nöbeti, bu kez çevre için; İzmir
Barosu’nun yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Mardin,
Mersin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova Barolarının başkan ve yöneticileri ile meslektaşlarımız ve çevre mücadelesi veren yöre halkının katılımıyla, Aydın Adalet Sarayı önünde tutuldu.
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İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, çevre için mücadele eden
yöre halkı temsilcilerini de yanına davet ederek yaptığı konuşmasında
şunları söyledi:
Doğa Değil Rant Hırsınız Öldürüyor
Bizler, çevresi talan edilmeyen, dereleri özgür akan, ormanları
sermaye şirketlerine peşkeş çekilmeyen bir ülkede yaşıyor olabilirdik. Mahkemelerden hasbelkader çıkan kararların ardından dolaşmak için eski projelerin bir araya getirilip yeni imiş gibi sunulmadığı,
mücadele ederek iptal ettirdiğimiz ÇED raporları yerine bir diğerinin
hayata geçirilmeye çalışılmadığı, aldığımız nefesin önemsendiği, özgür,
demokratik, doğaya ve insana değer verilen bir ülkeye sahip olabilirdik.
Deniliyor ki, doğa öldürüyor. Doğa öldürmüyor. Öldüren, rant ve
kar hırsınız. Ancak siz, bu halkın mücadelesinin nelere muktedir olduğunu bilmiyorsunuz. Sizin b planlarınız , c planlarınız var; talimatlar
yağdırıyorsunuz yargıya. “Biz istedik, bundan sonra böyle olacak” diyorsunuz.” Yargı reformu adı altında yamalı bohçalar koyuyorsunuz bu
ülkenin önüne. Yargı reformu mu istiyorsunuz? O halde çekin elinizi
yargının üzerinden, çekin elinizi bu insanların toprağından, doğasından,
özgürlüğünden. İşte o zaman ülkemiz, gerçekten özgür bir ülke olacak.
Bu Ülkenin Dağları, Nehirleri, İnsanları Sizi Affetmeyecek
Konuşmasında tutuklu avukat meslektaşlarımıza da değinen Av.
Özkan Yücel, “Tamamen hukuk dışı, yargılama kurallarını hiçe sayan
bir biçimde mahkum edildiler. Onlar bedenlerini ölüme yatırdılar,
açlıkla direniyorlar, biz dışarıda onların haklarını savunmak için mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Gerçek
adaleti istiyorsak, siyasi iktidarın yargıya müdahalesine son verilmesi
kaçınılmazdır. Bunun dışında yapılacak her şey geçicidir, sonuçsuzdur,
çözümsüzdür.
Doğayı talan edenlere, bizlere bu kötülüğü yapanlara sesleniyorum: Yalancısınız, riyakârsınız, alçaksınız! Sanıyorsunuz ki devran
dönmeyecek, sanıyorsunuz ki gün ışımayacak. Güneş bir gün doğacak
ve biz yaptıklarınızın hesabını, her birinizden mutlaka soracağız. Çocuklarınız sizin adınızı anamayacaklar utançlarından. Bu ülkenin nehirleri,
bu ülkenin dağları, bu ülkenin insanları sizi affetmeyecek ve bir gün
öldüğünüzde toprak bedenlerinizi kabul etmeyecek” dedi.
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PANDEMİDE ONLİNE ADALET NÖBETİ GERÇEKLEŞTİ
Pandemi dolayısıyla online olarak gerçekleştirilen Adalet
Nöbeti’nde, İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel şunları söyledi:
“Size aslında Barış Akademisyenlerinden söz edecektim. İfade
özgürlüğünden, demokrasiden, hukuktan söz edecektim. Parlamenter
rejimi ortadan kaldıran bakanlık sisteminden söz edecektim. Çevreden
söz edecektim, Salda Gölü’nden mesela, Kaz Dağlarından... Ya da işsizlik açlık ve ölüm arasında çarklar dönsün diyerek işe gönderilen bu
ülkenin yurttaşlarından söz edecektim... Yurttaştan iban numarası paylaşarak destek isteyip, aynı zamanda garanti ödemelerini yapmaya devam edenlerden söz edecektim. Çünkü bunlar adaletsizliklerin toplamı.
Şimdi size isimler sayacağım. Helin diyeceğim size, Mustafa diyeceğim,
Ebru, Aytaç diyeceğim... Şimdi karar verme sırası bizde, bu zülme sessiz
mi kalacağız, yoksa adalet arayışını bu ülkenin dört bir yanına yayacak
mıyız?”
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Demokrasi halkın iradesine dayanan bir rejimse; yurttaşın seçme ve seçilme hakkının güvencesi sağlanmalı, halk iradesinin göstergesi olan sandıklar halk iradesini tereddütsüz yansıtmalı ve bu
iradeye herkes saygı göstermelidir. Siyasi iktidarın talepleri doğrultusunda halkın iradesinin yok sayılmasına yönelik hukuka aykırı YSK kararı demokrasinin askıya alınmasının, seçme ve seçilme
hakkının gaspının ilanıydı. Bu süreçte halkın iradesine kararlılıkla
sahip çıkan İzmir Barosu, tüm Türkiye’ye öncülük edecek bir sürecin başlatıcısı oldu. Baromuzun çıkışıyla başlayan bu süreç bir çok
ilde barolar tarafından sahiplenildi. Seçim sürecine ilişkin eğitimlerin ardından sandıklara sahip çıkmak için İstanbul’a giderek görev
yapan, baromuza mensup gönüllü avukatlar halkın iradesine ve demokrasiye sahip çıkmaktaki kararlılığını da ortaya koymuş oldu. Bu
çalışmada sandık güvenliği için görev alan avukat sayısının çokluğu
ve organizasyonu ile de baromuz ayrı bir onur yaşadı. Süreçte yer
alan tüm meslektaşlarımıza teşekkür borcumuz sonsuzdur.

İZMİR BAROSU DEMOKRASİ NÖBETİ BAŞLATTI
İzmir Barosu, YSK’nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik
kararını protesto etmek için Demokrasi Nöbeti başlattı. YSK’nın kararının duyulmasının ardından olağanüstü olarak toplanan İzmir Barosu
Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada “Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları hukuka küsmemelidirler. İzmir Barosu, halkımızdaki umudun da
savunmanı olarak görev başındadır” denildi.
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Baro yaptığı açıklama ile tüm yurttaşları ve demokratik kitle örgütlerini yenilenecek seçimlere kadar her akşam 20.00 ile 21.00 saatleri
arasında İzmir Barosu önünde demokrasi nöbeti tutmaya davet etti.
Beş gün boyunca İzmir Barosu merkez binası önünde meslektaşlarımız,
demokratik kitle örgütü temsilcileri ve yurttaşlarımızın katılımıyla tutulan demokrasi nöbeti daha sonra Konak Meydanı’nda sürdürüldü.

BASINA ve KAMUOYUNA
Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart İstanbul yerel seçimleri kapsamında
yapılmış olan büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesine
karar vermiştir.
İzmir Barosu Yönetim Kurulu, büyük mücadeleler ve fedakarlıklarla
kurulan ülkemiz demokrasisinin tamamen ortadan kaldırılması anlamına gelen bu vahim kararın önemine binaen, olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:
1. Alınan karar tarih önünde hükümsüzdür. Yüksek Seçim Kurulu
üyeleri aldıkları karar ile Yüksek Seçim Kurulu Kanunu’nun kendilerine
verdiği yetkiyi kötüye kullanmışlardır. Bu karar ülkemizde yargı bağımsızlığının ortadan kalktığını ve yargının siyasi iktidar tarafından bir enstrüman olarak kullanıldığını tescil etmiştir.
2. Yurttaşlarımızı önümüzdeki süreçte itidalli davranmaya davet
ediyoruz. Bu dönemde barışçıl gösteri haklarını kullanmak isteyebilecek yurttaşlara yönelmesi muhtemel her türlü hukuksuz müdahalede
halkımızın yanında olacağız.
3. İzmir Barosu üyeleri yenilenecek seçimlerde İstanbul’da da görev almaya taliptir. Cumhuriyetin ve demokrasinin kalesi İzmir, bu süreçte İstanbul halkını yalnız bırakmayacaktır.
4. Baromuz, bu kararı verenlerle ilgili olarak her türlü hukuki başvuruyu yapacaktır. Tüm barolarımızı ve Türkiye Barolar Birliği’ni bu süreçte demokrasinin yanında olmaya davet ediyoruz.
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5. Demokrasinin son kırıntılarının da ortadan kaldırıldığı bugün itibari ile tüm yurttaşlarımızı ve demokratik kitle örgütlerini, yenilenecek
seçimlere kadar her akşam 20 ile 21 saatleri arasında baromuz önünde
demokrasi nöbeti tutmaya çağırıyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları hukuka küsmemelidirler. İzmir Barosu halkımızdaki umudun da savunmanı olarak görev başındadır.
Türkiye bugüne dek yetiştirdiği bağımsız ve özgür hukukçuları ile bu
girdaptan kurtulacaktır.
Tüm yurttaşlarımıza saygılarımızla duyururuz.
İzmir Barosu Başkanlığı

YENİLENECEK İSTANBUL SEÇİMLERİNDE GÖREV ALMAK
İSTEYEN MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN DUYURU
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DEMOKRASİ NÖBETİ KONAK ‘TA TUTULDU
17 MAYIS 2019
Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
seçimlerini iptal etmesi üzerine olağanüstü olarak toplanan İzmir Barosu’nun başlattığı “Demokrasi Nöbeti” eylemi, İzmir Emek ve Demokrasi
Güçleri’nin de katılımıyla Konak’ta gerçeklestirildi. Emek ve Demokrasi
Güçleri adına basın açıklamasını okuyan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Bu karar ülkemizde yargı bağımsızlığının ortadan kalktığını ve
yargının siyasi iktidar tarafından bir araç olarak kullanıldığını, talimatla
çalışan bir yapı haline geldiğini bir kez daha göstermiştir” dedi.
Eski Sümerbank önündeki nöbete İzmir Barosu’nun yanısıra DİSK,
Tabip Odası, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, siyasi partilerin temsilcileri, birçok sendika ve sivil toplum kuruluşu yönetici ve temsilcileri ile
İzmirli yurttaşlar destek verdi.
Altıncı kez gerçekleşen nöbet etkinliğinde Dr. Gaffar Karadoğan ve
Duvara Karşı Tiyatrosu’ndan Vedat Kuşku performans gösterisi sergilerken, Praksis Müzik üyeleri de şarkılarıyla destek verdi.
Demokrasi Nöbeti seçime kadar her Cuma saat:18.30-19.30 arasında İzmir Vergi Dairesi önünde gerçekleşecek.
114

YSK KARARI HAKKINDA YURTTAŞLARIMIZA
AÇIKLAMAMIZDIR
Yüksek Seçim Kurulu ancak 16 gün bekleyerek açıklayabildiği
kararında, hukuki bir gerekçe ortaya koyamamıştır. Kesin hüküm
niteliğinde olan kısa kararının arkasında duramayan YSK, görülmektedir ki bu süre zarfında yeni gerekçeler aramış, ilk kararında
gündeme getirilmeyen konuları gerekçeli kararına eklemiş ve bu
nedenle açık şekilde milletin kendisine verdiği yargı yetkisini kötüye kullanmıştır.
Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline dair vermiş olduğu gerekçeli karar, 22.05.2019
Çarşamba günü akşam saatlerinde açıklanmış bulunmaktadır. Baromuz
yetkili kurullarında yapılan ilk inceleme neticesinde söz konusu gerekçeli karar değerlendirilmiş olup detayları daha sonra ayrıca belirtilmek
üzere yurttaşlarımızın söz konusu karar hakkında hızlı bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak adına bu açıklamayı yapmak zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
Söz konusu YSK kararının 250 sayfadan oluştuğu görülmektedir.
Öncelikle belirtilmelidir ki, hiçbir çağdaş hukuk devleti yargı organında
benzerine rastlanmayan bu söz kalabalığının esas nedeni, gerekçeli kararı, yine bu kararın adilliğini sorgulayacak esas merci olan yurttaşların
bilgisinden kaçırmak isteğidir.
YSK verdiği kararla, tam kanunsuzluk halini esas alarak, sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmamaları nedeniyle seçimi iptal
ettiğini bildirmektedir. Söz konusu gerekçe, hukuki dayanaktan yoksundur. Zira tam kanunsuzluk halinin oluşması için seçmen iradesinin
sakatlanması gerekmektedir. Oysa seçim kurullarının yaptığı bir hatadan dolayı, bunda hiçbir kabahati olmayan seçmenlerin oylarını yok
saymak, hukuken kabul edilemez.
Öte yandan karşı oylarda açıkça belirtildiği gibi, 754 sandık kurulu
üyesinin kamu görevlisi olmadığı gerekçesi ile açıklanan bu karar, söz
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konusu sandıkların 750’sinde iktidar partisi AKP görevlileri/temsilcilerinin de bulunduğu halde ve bahse konu 754 sandığın hiçbirinde tutanaklara itiraz edilmemiş olmasına rağmen verilmiştir.
Dolayısıyla, sandıklarda kamu görevlisi bulunmaması, oy kullanan
yurttaşların hatası olmadığı gibi, bu hatadan kaynaklanan bir nedenle
seçmen iradesi de zarar görmüş değildir. Önceden belirlenmiş YSK içtihatlarına göre de, kamu görevlisi olmayan kurul üyelerinin sandıklarda
görev alması, tek başına seçimin iptal nedeni sayılamaz.
Bu nedenle, YSK kararını hukuka uygun olarak değerlendirmek
mümkün değildir. Bu durumun farkında olan Yüksek Seçim Kurulu çoğunluk üyeleri, birtakım başka ve yeni gerekçelerle verdikleri kısa kararın dışına çıkmışlardır. Gerekçeli kararda, 601 seçmenin kısıtlı oldukları halde oy kullandıkları, ayrıca 99 tutuklu ve hükümlü ile ölü 6 kişinin
yerine oy kullanıldığının tespit edildiği belirtilmiştir. Söz konusu 706
kişinin durumu, YSK’nin iptal kararına gerekçe yapılmak istenmektedir.
Ancak karşı oy yazılarında açıklandığı üzere, bu konu seçim iptal gerekçesi olarak 16 gün önce verilen kısa kararda kendine yer bulmamıştır.
Dolayısıyla, kesin hüküm niteliğinde olan kısa kararı aşarak yazılan bu
gerekçeler, hiçbir surette hukuki değildir ve verdikleri kararın hukuksuz
olduğunu bilen çoğunluk üyelerinin minareye kılıf uydurma çabasının
tezahürüdür. Karara, karşı oy veren üye Cengiz Topaktaş da, bu duruma
işaret ederek yazdığı karşı oy yazısında “Çoğunluk görüşü olarak, sayım
döküm cetvelleri ve tutanaklardaki usulsüzlüklerin de bir iptal sebebi
olduğu belirtilerek gerekçeli karar oluşturulmuş ise de; yapılan müzakereler sırasında bu durum bir iptal sebebi olarak belirlenmemiş olup
bu nedenle de kısa karara seçimin iptal sebebi olarak sadece sandık
kurullarının kurulmasındaki usulsüzlükler derç edilmiştir. İptal sebebi
olarak belirlenmediği kısa karardan da anlaşılan bir konuda, karşı oy gerekçesi yazmaya gerek görülmemiştir» açıklamasında bulunmuştur.
YSK’nin benzeri durumlarda ve özellikle sandık kurulu başkanlarının kamu görevlilerinden oluşmadığı itirazının yapıldığı yerlerde verdiği yeni tarihli aksine kararlar, ülkemizde hukuk güvenliğinin artık tam
manasıyla ortadan kalktığını göstermektedir. Bir başka karşı oy yazısın116

da YSK Başkanı Sadi Güven bu duruma işaret etmiş ve “Yüksek Seçim
Kurulu Mustafakemalpaşa İlçesinde sandık kurulu başkanının ‘Belediyede çalışan müdür ve müdür yardımcılarından oluştuğu bu durumun
tam kanunsuzluk hali olduğu ve bu sandıklarda seçim iptali söz konusu
olduğu halde seçim sonuçlarının değişeceğini belirterek seçimin iptali
ile yenilenmesi’ iddiası üzerine sandık kurulu başkanının çalıştığı kurumun niteliği ile ilgili değerlendirmeye girmeden sandık kurullarının
teşkiline ilişkin itirazın Yüksek Seçim Kurulu’nun 2018/1105 sayılı seçim
takvimine göre 02 Mart 2019 tarihinde kesin olarak karara bağlanması
nedeniyle tam kanunsuzluk iddiasına ilişkin talebin reddine karar vermiştir” açıklamasında bulunmuştur.
Durumun vehameti, aynı üyelerden müteşekkil YSK’nin, birkaç
gün arayla tamamen farklı bir kararı, hiçbir yeni makul gerekçe üretmeden verebilmesindendir.
Özetle belirtmek gerekirse, «Sandık kurullarının usulsüz oluşması, tam kanunsuzluk halini oluşturmaz. Sandık kurullarının kuruluşuna
ilişkin işlemlerin kesinleşmesinden sonra, bu kuruluşa karşı yapılacak
itirazlar, seçimden sonra o seçimlerin iptali için tek başına bir itiraz sebebi olarak ileri sürülemez.”
YSK’nin kısa kararında sandık kurullarının kuruluşu ile ilgili gerekçelendirme yapılmasından sonra bu gerekçenin hukuken geçerli olmadığı
bir şekilde anlaşılmış olacak ki, kısa karar aşamasında kurulda üzerinde
mutabık kalınmayan birtakım yeni nedenler, gerekçeli karara eklenmiştir.
“Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler ile koruma altına alınan temel bir hakkın kullanılması sırasında uyulması gereken kurallara aykırı
davranılması halinde, somut olayla ilgili olarak yapılacak olan değerlendirmede; hakkın özünün korunması ve normun yorumunun, gerçekleşmesi beklenilen amaçla uyumlu olması gerekir. Asıl olan, temel bir
hakkın korunması olup hakkın kullanılmasına ilişkin belirlenen usul kuralları hakkın güvenli bir şekilde kullanılmasını temin eden araç niteliğindedir”. Bu nedenle sandık kurulu üyelerinin kamu görevlisi olmadığı
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gerekçesi ile ve bu iddia gerçek olsa dahi hiçbir şekilde seçimin neticesine etkisi olmamışken, seçimin iptali kararı vermek, kabul edilemez.
Üye Cengiz Topaktaş’ın , yerinde olarak ifade ettiği gibi, “Seçmenlerin sandık kurulunun oluşumuna itiraz etmeleri ve sandık kurulunun
nasıl oluşturulduğunu bilmeleri mümkün değildir. Seçmenler Anayasa
gereğince kendilerine tanınan seçme hakkını kullanarak oy vermişlerdir. Sandık kurulunun oluşumunda bir hata varsa, bunun sorumluluğu
seçmenlere yüklenemez.” YSK, verdiği kararla seçmenlerin kararının
önüne geçmiş ve siyasal erk tarafından yapılan baskı ve yönlendirmeler
neticesinde halk iradesini açıkça gasp etmiştir.
Yine YSK üyesi Kürşat Hamurcu’nun ifadesi ile “Sandık kurulu
başkanının kamu görevlisi olmadığı sandıklarda, sandık başı işlemlerine, itiraz edenin temsilcisi olan siyasi partili üye dahil hiçbir kimsenin
itirazı vuku bulmamıştır.
Sandık kurulunca tutulan tutanaklar, hiçbir itirazî kayıt ileri sürülmeksizin birlikte imza altına alınmıştır. Bu sandıklarda kamu görevlisi
olmayan sandık kurulu başkanının, seçmenin oyunu yönlendirdiği, değiştirdiği veya etkilediği yönünde, aynı sandık kurulunda görevli olan
beş siyasi partili sandık kurulu üyesinin herhangi bir şikayeti veya itirazı
olmamıştır.
Sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmadığı sandıklarda, oy
kullanan seçmenin oyunun, hangi neden ve gerekçeyle geçersiz sayılması gerektiğine ilişkin, itiraz eden tarafından hiçbir somut kanıt ve
belge sunulmamıştır. Seçim hukukuna egemen olan serbest, genel oy,
eşit, tek dereceli, gizli oy, açık sayım ve döküm ilkelerinin hangisinin
kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı tarafından ihlal edildiği,
hiçbir şekilde ortaya konulmamıştır.” İktidar partisi üyesi sandık görevlilerinin hiçbir usulsüzlük başvurusunda bulunmadığı sandıklarda, seçmene yüklenemeyecek hataları öne sürerek seçimleri iptal etmek, adalet kavramına uzak ve hukuku yalnızca siyasetin bir aracı olarak gören
kimselerin verebileceği hükümler olup bağımsız bir yargı kararı olarak
görülemez.
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Kısa kararda yer verilmeyen ancak gerekçeli kararda seçimin iptal
sebebi olarak gösterilen hususlar, 18 sandıkta sayım döküm cetveli bulunmadığı, 90 sandıkta sayım döküm cetvellerinde sandık kurulu üyelerinin imzasının bulunmadığı, ölen seçmenin yerine 6 kişinin, tutuklu ve
hükümlülerin yerine de 99 kişinin oy kullandığı ve 601 kısıtlı seçmenin
oy kullandığı başlıklarında toplanmaktadır.
Üye Yunus Aykın’ın karşı oy yazısında açıkça ifade ettiği gibi, «Yüksek Seçim Kurulu’nun 6 Mayıs 2019 tarihinde yapılan toplantısında itiraz eden Adalet ve Kalkınma Partisi›nin seçimin iptali için ileri sürdüğü
sebeplerden, sandık kurulu başkanlarının 298 sayılı Kanunun 22. maddesine aykırı olarak belirlendiği ve bu durumun da seçim sonuçlarına
müessir olduğu iddiası dışındaki sebepler kabul edilmemiştir. Toplantı
dağılmadan hazırlanıp anında açıklanan kısa kararda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin, sandık kurullarının Kanuna aykırı
oluşturulduğu ve bunun da seçim sonuçlarına müessir olduğu gerekçesiyle iptal edildiği ilan edilmiştir.
Kısa karar, hüküm niteliğinde olup, gerekçeli kararın hükümle
uyumlu olması gerekir.
Gerekçeli karar, açıklanan hükmün gerekçelerinin gösterilmesinden ibaret olup gerekçeli kararda hükmün dayandığı sebepten farklı
sebeplere dayanılması, ilan edilen hükmün hem muhalif kalan üyeler
hem de ilgililer tarafından denetlenmesini zorlaştırır.” Dolayısıyla kısa
karar kesin hüküm niteliğindedir ve burada değinilmeyen yukarıdaki
unsurları, gerekçeli kararda belirtmek hiçbir surette hukuki değildir.
Ancak yine de belirtmekte yarar vardır ki, gerekçede usulsüz olarak değinilen sayım döküm cetvelinin 18 sandıkta var olmaması, seçimin iptali
için bir neden olamaz. Zira bu cetveller sandık sonuç tutanağına itiraz
edilmediği müddetçe önem taşımamaktadır. Cetvellere itiraz edildiği
takdirde, oyların tekrar sayılması da ayrıca mümkündür. Benzer şekilde
90 sandıkta sayım döküm cetvellerinin imzasız oluşu, seçim neticesini
etkilememiştir. Bu nedenle olsa gerek, gerekçeli kararda bu durum kabul edilmiş ancak zoraki bir yorumla “… Sayım döküm cetvellerindeki
bu eksiklik tek başına seçim sonucuna müessir olmamakla birlikte, san119

dık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde belirlenmesi ile birlikte
değerlendirilmiştir” şeklinde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu yoruma katılmak, hiçbir gerçek hukukçunun yapmayacağı bir hatadır. Zira tek başına
seçim sonucuna müessir olmayan bir olaydan ötürü, bu sebebe dayalı
olarak yapılan itirazın olağanüstü itiraz kapsamında incelenemeyeceği
açıktır. Tam kanunsuzluk haline uymayan hukuki eksiklikleri bu tür zoraki ve usul yönünden hatalı ek gerekçelere bağlamak, YSK üyelerinin
verdiği kararın siyasi olduğunun açık bir göstergesidir.
601 kısıtlı şahsın oy kullanması, haklarında kısıtlama kararı kesinleşenlere ait bilgilerin, kararı veren mahkemelerce UYAP sistemine girilmemesi nedeniyle Adalet Bakanlığınca gönderilen listelerde ismi yer
almayanların, sandık seçmen listesinde oy kullanabilir durumda görülmeleri nedeniyle ortaya çıkmış bir durumdur. Bunda seçim kurullarına
yüklenebilecek bir kusur yoktur. Ölen 6 kişinin ve tutuklu/hükümlü 99
kişinin yerine oy kullanılması ise toplam seçmen sayısının 10.560.963
olduğu İstanbul ilinde, seçim sonucunu etkileyecek bir hata meydana
getirmemektedir.
Tüm bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, Yüksek Seçim Kurulu ancak 16 gün bekleyerek açıklayabildiği kararında, hukuki bir gerekçe ortaya koyamamıştır. Kesin hüküm niteliğinde olan kısa kararının arkasında duramayan YSK, görülmektedir ki bu süre zarfında yeni gerekçeler
aramış, ilk kararında gündeme getirilmeyen konuları gerekçeli kararına
eklemiş ve bu nedenle açık şekilde milletin kendisine verdiği yargı yetkisini kötüye kullanmıştır.
YSK’nin verdiği bu karar, önümüzdeki yıllarda hukukun yüz karası
olarak hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacak cinstendir. Bu kararı veren «yargıçlar» tarih önünde kendilerine biçilmiş rolü oynamış ve
önlerine gelen fırsatı teperek, sonraki nesillere açıklayamayacakları bir
hukuk garabetinin altına imza atmışlardır.
Karara karşı oy veren Yüksek Seçim Kurulu üyeleri başta olmak
üzere, kısa karar açıklandıktan bu yana, yasaların kendilerine yüklediği
görevleri layıkıyla yerine getiren tüm hukukçuları kutluyoruz. Bu ülke120

nin yetiştirdiği bağımsız, fikri ve vicdanı hür meslektaşlarımızla gerçek
bir hukuk devletini yaratacağımız günler yakındır. Millet iradesinin
tecelli edeceği 23 Haziran seçimlerinde yurttaşlarımızın “Tarih önünde hükümsüz” olduğunu ilan ettiğimiz bu “kararı” tarihin çöplüğüne
yollayacaklarına inancımız tamdır. Söz konusu hukuk garabetini yaratan kimseler ise verdikleri bu kararın utancını ölene dek boyunlarında
taşıyacaklardır.
Yurttaşlarımıza saygılarımızla duyururuz.
İzmir Barosu Başkanlığı

DEMOKRASİ NÖBETİ YEDİNCİ KEZ DÜZENLENDİ
İzmir Barosu olarak başlattığımız ve İzmir Emek ve Demokrasi
Güçleri ile birlikte sürdürdüğümüz «Demokrasi Nöbeti»nin yedincisi, 24 Mayıs 2019 günü yapıldı.
İzmir Barosu olarak başlattığımız ve İzmir Emek ve Demokrasi
Güçleri ile birlikte sürdürdüğümüz «Demokrasi Nöbeti» 24 Mayıs 2019
günü Bornova, Buca, Konak, Karşıyaka, Dikili, Çeşme, Menderes, Foça,
Urla, Torbalı, Beydağ Belediye başkanları ve CHP Genel Başkan Yardımcıları Engin Özkoç ile Tuncay Özkan’ın katılımı ile yapıldı.
İzmir Barosu’nun başlattığı «Demokrasi Nöbeti» nin önemine değinen ve İzmir Barosu Yönetim Kurulu’na teşekkür eden CHP Genel
Başkan Yardımcısı Engin Özkoç, “İzmir Barosu gerçekten demokrasiye
inandığı için, özgürlüğe inandığı için, hiçbir fikir ayrım yapmadan herkese dedi ki, ‘Biz bir demokrasi nöbeti başlatıyoruz buyurun herkes
katılsın’. Ben de bu demokrasi nöbetinin bir neferi olmak için bugün
buradayım” dedi.
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İSTANBUL SEÇİMLERİNE YÖNELİK SANDIK GÜVENLİĞİ
EĞİTİMLERİMİZ BAŞLADI

İzmir Barosu; YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından, İstanbullu yurttaşlarımızın
iradesinin sandığa tam olarak yansıması için yürüttüğü sandık güvenliği
eğitimlerinin ilki 28 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirdi.
İki oturum halinde gerçekleşen çalışmanın seçim güvenliği başlıklı
ilk oturumunu meslektaşımız Av. Galip Dinçer Cengiz sunarken, iletişim
uzmanı Görkem Başaran tarafından ise iletişim tekniklerine ilişkin eğitim verildi.
Çalışmanın açılışında bir konuşma yapan İzmir Barosu Başkanı Av.
Özkan Yücel, YSK kararının açıklanmasından sonra tavır koyan ilk kurum olmanın, ilk baro olmanın, Türkiye’nin her yerine yayılan bir dalganın ilk taşını atmanın çok önemli olduğunu ifade ederek, “Deyim yerindeyse bu seçimlerde tarihe tanıklık edeceğiz. Çünkü sandıktan çıkan
oyların sonuca yansıyıp yansımayacağının şahitleri olacağız” dedi. Bu
kararı alırken meslektaşlarımızın ilgi göstereceğini bildiklerini söyleyen
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Av. Özkan Yücel “Bununla birlikte bu kadar yoğun bir talep olabileceğini düşünmemiştik. Demokrasi nöbeti sırasında da söylemiştik; İstanbul’daki oylar da, Türkiye’nin demokrasisi de bize de emanet” dedi.
Eğitimlerin ikincisi 11.06.2019 tarihinde üçüncüsü ise 18.06.2019
tarihinde yapılacaktır.

SEÇİM GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİMİZ SÜRÜYOR
İzmir Barosu’nun YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
seçimlerini yenilenmesi kararının ardından İstanbullu yurttaşlarımızın
iradesinin sandığa tam olarak yansıması için sandıklarda görev alacak
meslektaşlarımıza yönelik yürüttüğü sandık güvenliği eğitimleri devam
ediyor.
İki oturum halinde gerçekleşen eğitimlerin ilk oturumunda meslektaşımız Av. Galip Dinçer Cengiz seçim güvenliğini anlatırken, iletişim
uzmanı Görkem Başaran ise iletişim tekniklerine ilişkin eğitim veriyor.
11 Haziran 2019 günü gerçekleşen eğitimde, Baro Başkanımız Av.
Özkan Yücel; seçim sonuçlarının iptal edilmesinin ardından ilk tepkiyi
veren kurum olmanın ve bunun Türkiye çapında yansıması olduğunu,
başka kurumların da bu tepkiye sahip çıktığını görmenin çok gururlandırıcı bir şey olduğunu ifade ederek, “Ama onun ötesinde daha da
gururlandıran bir şey var; çağrıyı yaptığımızın hemen ertesinde, 200
civarında meslektaşımız İstanbul’da demokrasiye sahip çıkmak için başvurmuş olması. Sizin varlığınızla sizin gücünüzle çok daha iyisini yapmaya hazırız. İstanbul aynı zamanda İzmir Barosu’nun avukatlarına emanet, iyi ki varsınız”dedi.
Bir sonraki seçim güvenliği eğitimi 18.06.2019 tarihinde gerçekleşecek.
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DEMOKRASİ NÖBETİ GEZİ’NİN YILDÖNÜMÜNDE
GÜNDOĞDU’DA TUTULDU
İzmir Barosu’nun başlatmış olduğu «Demokrasi Nöbeti» Emek ve
Demokrasi Güçleri’nin de katılımı ile Gezi’nin yıldönümünde bu kez
Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirildi.
Emek ve Demokrasi güçleri tarafından yapılan ortak açıklamada
“Açık söyleyelim: Her ne kadar bugün Gezi’nin yıldönümü diyorsak da
Gezi ne bir günle sınırlandırılabilir, ne de başlar ve biter. Gezi bu topraklarda iyi güzel olanın savunusu olduğu kadar iyiye, güzele olan özlemdir
de. Bu savunu ve özlem bugün burada 2019’un 31 Mayıs’ında İzmir’de
Gündoğdu Meydanı’nda Adalet ve Demokrasi Nöbeti olarak vücut buluyor. Biliyoruz ki bu bizler için bugün ve geleceğin yaşam savunusu
aynı zamanda. Ve yine biliyoruz ki bu yaşamı kendisiyle sınırlı görenlerin, kar ve daha çok kar peşinde kurdukları bir tek adam iktidarının her
ne pahasına olursa olsun sürdürülmesi saldırısıdır bizlere” denildi ve
24 Haziran’da Silivri’de yapılacak olan Gezi Davası’na katılınacağı ifade
edildi.
İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. Perihan Çağrışım Kayadelen de
yaptığı konuşmada zorbalığa karşı orantısız zekasıyla cevap veren
yurttaşların, yaşam için, özgürlükleri için, doğa için mücadele etmeye
başladıklarını ifade ederek, “Fakat bu mücadelede biz bir çok canımızı
yitirdik. Bu mücadelede yitirdiğimiz canlarımız için hala bir adalet sağlanamadı. Bugün kaybettiğimiz canların hesabını sormayanlar, 24 ve
25 Haziran tarihlerinde adına yargılama dedikleri bir şeyle güya geziyi
yargılayacaklar. Bir yargılama olacak. Biz bunu biliyoruz. Ama bu yargılamayı Gezi’de yitirdiğimiz canlar, yaralananlar ve özgürlükleri için mücadele edenler yapacak. Ve biz şunu tekrar söylüyoruz, tarih sizi asla
affetmeyecek” dedi.
Demokrasi Nöbeti’nin ardından, Bulutsuzluk Özlemi konseri gerçekleşti.
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DEMOKRASİ NÖBETİ ALİAĞA’DA TUTULDU

İstanbul seçimlerinin hemen ardından İzmir Barosu tarafından fitili
ateşlenen Demokrasi Nöbeti’nin bu haftaki adresi, Aliağa idi.
İzmir Barosu’nca başlatılan ve İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin
katılımı ile süren Demokrasi Nöbeti, bu hafta Aliağa Belediyesi’nde yaşanan işçi kıyımını protesto etmek üzere Aliağa’da tutuldu.
İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, TMMOB İKK, KESK, Eğitim Sen 2
No’lu Şube, Genel İş 1, 2 ve 5 No’lu Şubeler, Dikili-Aliağa Emek ve Demokrasi sözcüleri ile çok sayıda işçi Aliağa Demokrasi Meydanı’nda toplanarak, bu kavga ekmek ve hürriyet kavgasıdır, mesajı verdiler.
İşçilerin direniş çadırını ziyaret eden Baro Başkanımız Av. Özkan
Yücel, burada açılan deftere “Zafer, iş, ekmek, özgürlük ve demokrasi
mücadelesi için direnen emekçilerin olacak. Umutsuzluk yok” yazdı.
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SANDIK GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI.
23 HAZİRAN’DA İSTANBUL’DAYIZ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde görev alacak
meslektaşlarımıza yönelik yürüttüğümüz sandık güvenliği eğitimleri 18
Haziran 2019 tarihinde düzenlenen eğitimle tamamlandı.
Sandık güvenliği eğitimlerine sunumlarıyla katkıda bulunan meslektaşımız Av. Galip Dinçer Cengiz ile iletişim uzmanı Görkem Başaran’a
teşekkür belgesi sunan Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel, sürece gönüllü olarak katılan meslektaşlarımıza da teşekkür ederek, “Sizin varlığınızla, sizin gücünüzle çok daha iyisini yapmaya hazırız. İstanbul aynı
zamanda İzmir Barosu avukatlarına emanet, iyi ki varsınız” dedi.
Sandık güvenliği eğitimlerini tamamlayan ve 23 Haziran Pazar günü
İstanbul’da gerçekleşecek olan seçimde gönüllü olarak görev alacak
olan iki yüze yakın meslektaşımız, 22 Haziran 2019 günü yola çıkacak.

UMUDUN SAVUNMANLARI İSTANBUL’DAYDI

126

İzmir Barosu olarak, 23 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen İstanbul seçiminde, halkın iradesinin sandığa tam olarak yansıması
adına 250’ye yakın meslektaşımızla İstanbul sandıklarında görev
aldık.
YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini hukuksuz bir şekilde yenileme kararı almasının hemen ardından Türkiye’de ilk
tepkiyi veren ve aynı akşam Demokrasi Nöbeti başlatan İzmir Barosu,
23 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen seçimde de, halkın iradesinin
tam olarak sandığa yansımasının güvencesi olarak 250’ye yakın meslektaşımızla İstanbul sandıklarında görev aldı.
İzmir Barosu olarak; umudun savunmanları, İzmir Barosu’nun onurlu mensuplarına, demokrasiye sahip çıkma sürecinde bizi yalnız bırakmadıkları için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
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İZMİR BAROSU, ‘‘DEMOKRASİ NÖBETİ’’ İLE İZ BIRAKTI

İz Gazete’nin İzmir’in toplumsal değerleri için güncel bir hafıza
oluşturmak ve İzmir değerleri denilebilecek vasıfların altının tekrar
tekrar çizilmesine vesile olmak için kurulduğu yıldan bu yana verdiği “İz
Bırakanlar” ödüllerinde, bu yıl YSK’nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından tüm Türkiye’ye örnek bir demokrasi mücadelesi
olarak başlattığı Demokrasi Nöbeti ile İzmir Barosu da ödüle hak kazandı.
İz Gazete’nin 4. yıl kutlamaları kapsamında 26 Ocak Pazar günü İzmir Sanat’ta düzenlenen ödül töreninde, İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “Demokrasi için bir çağrı yaptık diye ödülü bize vermişler.
Keşke bu tür çağrılara ihtiyaç duyulmayan bir ülkede yaşıyor olsaydık.
Keşke yalanlar olmasa, keşke çocuklarımıza özgür, demokratik, yaşanabilir bir ülke bırakabilseydik. Ama böyle karanlık zamanların söz söyleyenlere, kral çıplak diyenlere, halka doğruları anlatanlara ihtiyacı var.
İşte o yüzden İz Gazete var, işte o yüzden İzmir Barosu var. Ve biz söz
veriyoruz; asla vazgeçmeyeceğiz, asla geri durmayacağız. Ödül verenlere çok teşekkür ediyorum” dedi. Av. Özkan Yücel, bağımsız yayın organlarına çok büyük ihtiyaç olduğunu ifade ederek, “Gerçek ve doğru
haber aktarmak ile her türden görüşe yer verebilmek, basın açısından
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önemli bir unsur. Çünkü halkın haber alma hakkı, en önemli haklardan
biri. Düşünce hazırlayabilmek, o düşüncenin altyapısını oluşturabilmek,
o düşünceyi yayabilmek, ancak bağımsız, korkmayan, cesur yayın organları ile mümkün. İz Gazete bu anlamda yerel bir gazete olarak büyük bir boşluğu dolduruyor. İyi ki varlar. Umarım 4 yılları, 40,140 yıllara
çıkarabiliriz” dedi.
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AVUKATLIK VE BAROLAR
HAKKINDAKİ ÇALIŞMALAR
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Baroların birer meslek kuruluşu olduğunu hiç aklımızdan çıkarmadık. Avukatın bulunduğu her yeri mücadele alanımızın bir parçası
sayarak, adliye koridorları, savcılık ve mahkemeler, ya da avukatlık
yaptığımız her yeri mesleki dayanışmanın zemini olarak kabul ederek hareket ettik.
Siyasi iktidarın, avukatı ve baroları yok sayan yaklaşımına ve
TBB nin baroları dikkate almayan tutumuna her defasında karşı durarak baroların bağımsızlığı ve avukat hakları için yılmadan mücadele ettik.
Yargıda şeffaflık için “Biz olmadan olmaz” diye başladığımız
yolda; adliyelerde avukatları dışlayan tavra, sandalyelerimizle
oturma eylemi yaparak , duruşma salonlarında avukatları baskı altına almaya çalışan hakimlere “duruşma salonları kişisel egoların
tatmin edileceği yerler değildir” diyerek, savcılık ve mahkemelere
gerekli her durumda görevlerini hatılatmak için usul kanunlarını
göndererek ve hiçbir meslektaşımızı yalnız bırakmadan mücadele
etmeyi sürdürerek barolara ve avukatlığa bakış açımızı ortaya koyduk.
Şimdi diyebiliriz ki, geçtiğimiz iki yılda tüm meslektaşlarımızın
katkısı ve desteği ile avukatlık mesleği ve baroların bağımsızlığı
için verilen mücadele, İzmir Barosu’nun 112 yıllık onurlu tarihine
adını çoktan yazdırdı.

A. BİZ OLMADAN OLMAZ
Yargıda Şeffaflığa İlişkin Avukatlar Çalıştayı Yapıldı:
BİZ OLMADAN OLMAZ !
“Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi” kapsamında, Yargıtay’ın
ev sahipliğinde 11-12.10.2018 tarihlerinde, “4’üncü Uluslararası Yüksek
Mahkemeler Zirvesi” düzenlenmiş, Yargıtay’ın ev sahipliğinde düzenlenen 3’üncü Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesinde onaylanan
Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi bir kez daha teyit edilmiş
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ve 20.10.2017 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul Bildirgesi Uygulama
Tedbirleri Uzmanlar Grubu Toplantısı sonucunda hazırlanan “İstanbul
Bildirgesi Uygulama Tedbirleri Taslağı” da bazı düzeltmeler yapılarak
kabul edilmiştir.
Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi’nin, mahkemelerin,
avukatlık yetkisi olmayan kişilerin mahkeme nezdinde tarafları temsil
etmesine izin verebileceğini belirtilen 3 numaralı ilkesi ve avukatların,
yargı mensubu olmayan kişiler arasında sayıldığı 14 numaralı ilkesi ile
koşulların gerekli kıldığı durumlarda, ruhsatsız uygun kişilerin mahkemede bir tarafa yardımcı olmasına izin verilmesi gerektiğini düzenleyen İstanbul Bildirgesi (Etkin) Uygulama Tedbirlerinin 3. maddesinin
11. bendi, adil yargılanma hakkının teminatı olan avukatların olmadığı
bir yargı sisteminin hayalini kuranların ürünüdür.
Kişi hak ve hürriyetlerinin teminatı olması gereken Yargıtay’ın, demokratik hukuk sistemlerinde sözü dahi edilemeyecek düzenlemelere
önayak olabilecek bir Bildirgenin imzacısı olması hususunu endişe ile
izliyoruz.
Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi, uzun zamandır süregelen, Türkiye’de yargı bağımsızlığının ortadan kaldırılması ve savunmayı
temsil eden biz avukatların mahkeme salonlarından uzaklaştırılması sürecinin, karşımıza çıkan son halkasıdır.
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Avukatlara yönelik baskıların sistematikleştiği ve yoğunlaştığı bir
dönemde, Yargıtay’ın altına imza attığı metnin, avukatsız yargının inşasına giden yolda bir yeni dönemeç olduğunu öngörememiş olduğunun
kabulü de mümkün değildir.
Adli Yıl açılışları ile hakim ve savcı atamalarının yürütmenin başı
Cumhurbaşkanının Külliyesinde yapıldığı; kimseden emir almamanın
simgesi olan düğmesiz cübbelerin önünün iliklenmeye çalışıldığı günlerde, hukuku ve bağımsız yargıyı savunacak tek kurum Barolardır.
Tarih boyunca hiçbir muktedirin sesini kesemediği meslektaşlarımızla, savunma sıralarında olmaya devam edeceğimizi daha güçlü olarak
ifade etmek için adil yargılanma ile şeffaf bir yargının garantörünün
avukatlar ve barolar olduğu bilinciyle 22-23 Aralık tarihlerinde İzmir’de
tüm Baroların ve TBB’nin de davet edildiği “Yargıda Şeffaflığa İlişkin
Avukatlar Çalıştayı” yapıldı.

AVUKATLIK MESLEĞİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM
YOLLARI ÇALIŞTAYLARI ADANA, MERSİN VE HATAY
BAROLARININ
EV SAHİPLİĞİNDE SÜRDÜ
İlk olarak Baromuz tarafından başlatılan bu seri; Adana, Mersin ve
Hatay barolarının ev sahipliklerinde Mart 2019, Ekim 2019 ve Şubat
2020 tarihlerinde düzenlenen çalıştaylarla sürdü. Çalıştaylara İzmir Barosu Avukat Hakları Merkezi sorumlu yönetim kurulu üyeleri ve gönüllü
meslektaşlarımız katılarak katkı sundular.
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B. AVUKATLARI ADLİYELERİN MİSAFİRİ SANAN
ANLAYIŞI TERK EDİN

Yakın zamanda inşa edilen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi binasına
ilk derece mahkemelerinin de taşınmasıyla birlikte adliye yoğunluğu
artarken, hem meslektaşlarımızın hem de vatandaşların ihtiyaçlarını
karşılamada yetersiz kalınması üzerine, İzmir Barosu tarafından sorunun giderilmesi yönünde yetkililerce defalarca görüşme yapılmıştı.
Yapılan tüm görüşmelerden sonuç alınamaması nedeniyle; sorunlara
dikkat çekmek amacıyla İzmir Barosu tarafından BAM Binası içerisinde
plaj sandalyeli eylem yapıldı.
İzmir Barosu’nun çağrısıyla baro odası önünde toplanan meslektaşlarımız, alkışlarla adliye girişine kadar yürüdü. Burada plaj sandalyelerini açarak oturan avukatlar, adliyenin eksiklerinin giderilmesini istedi.
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Konu ile ilgili bir konuşma yapan İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel, “Burası Türkiye’nin üçüncü büyük kenti İzmir’in adliyelerinden bir tanesi. Neden ihtiyaç duyduk bu eyleme diye soruyorsanız,
onun da bir cevabı var. Meslektaşlarımızın adliyede oturacak sandalyeleri, her koridorda oturma ihtiyaçlarını giderecek banklar yoktu. Gereksinim yalnızca meslektaşlarımızın değil, aynı zamanda yurttaşlarımızın
da gereksinimidir” dedi.

KISITLI ALAN DENİLEREK
AVUKATLARIN GİREMEYECEĞİ ALANLAR YARATILDI
Bu işi sadece banka hapsetmenin doğru olmadığını ifade eden Av.
Özkan Yücel, “kısıtlı alan ile avukat arkadaşlarımızın açamadığı alanlar
yaratıldı. Yalnızca bu binanın iki ucuna yerleştirdikleri ikişer tuvaletin
yeterli olması beklendi. Peki biz bunların çözümü için ne yaptık? Defalarca görüşmeler yaptık. Sorunun çözümü konusunda harekete geçmeye çalıştık. Bugüne kadar çözüm mümkün olmadı. Duyduk ki biz eylem
planını açıkladıktan sonra, buraya sandalye sevkiyatına başlamışlar.
Keşke daha önce yapsalardı” dedi.
AVUKATLARI ADLİYELERİN MİSAFİRİ SANAN ANLAYIŞI TERK EDİN
Avukatların, adliyelerin misafirleri olmadığını vurgulayan Av. Özkan Yücel, sözlerine şöyle devam etti: “Avukatları, adliyelerin misafirleri
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sayan anlayışın terk edilmesi gerekir. Avukatlar adliyelerin ev sahipleridir. Her gün mesai saatimizin büyük bir kısmını burada harcıyoruz. Burayı avukatlar açısından da kullanılabilir, adalete erişimi temin edecek
mekanlar haline getirmek , bu alanda sorumlu olan herkesin boynunun
borcudur”
İzmir Barosu üyelerinin sorunların takibinde kararlı olacaklarını
söyleyen Av. Yücel, «Bu sorunlar konusunda Adalet Bakanı›na bir mektup yazmıştım. Bugün kendisini de buraya davet ettik. Herhalde kendisinin başka bir programı olduğu için bize katılamadı. Bizde sorunlar
bitmiş değil. Kendisini burada görmek istiyoruz. Biz, savunmadan gelen
gücümüzle, meslektaşlarımız ile birlikte ,İzmir Barosu’nun değerli üyeleri ile birlikte, taleplerimiz konusunda kararlı olacağız” dedi.

KARŞIYAKA ADLİYESİ’NİN İKİYE BÖLÜNMESİNE İLİŞKİN
İMZA KAMPANYASI DÜZENLENDİ

Karşıyaka adliyesinin ikiye bölünerek Asliye Hukuk ve Sulh Hukuk Mahkemelerinin ÇİĞLİ ilçesinde bulunan ayrı bir binaya taşımaya
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yönelik girişimlere karşı İzmir Barosu geniş çaplı bir mza kampanyası
düzenledi. Bir yandan adliyelerde fiziksel olarak öte yandan internet
üzerinden toplanan ve aralarında adliye memurları ile yurttaşların da
bulunduğu binlerce imza Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı’na teslim
edildi.
İmza kampanyası sürerken adliye binasının neden taşınmaması gerektiğine ilişkin gerekçelerimiz ile binada yaşanan sorunların çözümlerine ilişkin önerilerimizi Adalet Bakanlığı’na aşağıdaki yazıyla ilettik:

EK BİNA DEĞİL TEK BİNA
T.C. ADALET BAKANLIĞI’NA
Son dönemlerde, Karşıyaka adliyesinin ikiye bölünerek Asliye Hukuk ve Sulh Hukuk Mahkemelerinin ÇİĞLİ ilçesinde bulunan ayrı bir binaya taşımaya yönelik bazı girişimlerde bulunulduğu öğrenilmiştir.
Adliyelerin uygun, elverişli ve ulaşılabilir mekanlarda bulunması
yargı faaliyetlerinin mekansal olarak dağıtılmaması, avukatlık hizmetinin etkin ve yeterli sunulması kadar, yurttaşın hak arama özgürlüğü ve
adalete erişim hakkının da gereğidir.
Mevcut koşullarda adliyenin ikiye bölünerek bir kısmının Çiğli ilçesine taşınması halinde avukatların iki adliye arasında mekik dokumak
zorunda kalacakları, bağlantılı dosyaların adliyeler arasında taşınmasına ve bu nedenle de dosyalarda gecikmelere yol açacağı tartışmasızdır.
Durum, birbirinden bağımsız adliye binaları için işlem yapmak zorunda
kalacak olan Adalet Komisyonu ve Savcılık açısından da farklı değildir.
Farklı binalar için işlem yapmak zorunda kalacağı için idari birimler açısından da işlerin yürütülmesinde güçlüklerle karşılaşılacaktır.
Öte yandan, adliyenin mevcut binası Karşıyaka’nın tüm semtlerinden tek bir araçla ulaşılabilecek konumdadır. Ayrıca diğer ilçelerden gelen yurttaşlar için raylı ulaşım seçenekleri de mevcuttur.
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Tüm bunların dışında, öncelikle belirtmek gerekir ki, Adliyeler, adliyede mesaisini geçirmekte olan yargı emekçileri ile yargının diğer kurucu unsurları hakim ve savcılar kadar avukatları da ilgilendirmektedir.
Bu nedenle de, yargısal faaliyetlere ilişkin her türlü kararların alınması
sürecinde diğer adliye çalışanlarının yanında, yargının kurucu unsuru
olan avukatların ve meslek örgütü olan baroların dışlanmış olması kabul edilemez. Bilinmelidir ki; biz avukatlar açısından çözüm EK BİNA DEĞİL TEK BİNA seçeneğindedir.
Bu nedenle, biz aşağıda imzası bulunan hukukçular ve adliye çalışanları, adliyenin bir kısmının Çiğli’ye taşınması karar ve uygulamasından acilen vazgeçilmesini, bunun yerine adliye binası ile aynı bahçe
içerisinde bulunan Karşıyaka Vergi Dairesi’nin İzmir Vergi dairesinin bulunduğu binaya ya da adliye için düşünülen binaya taşınması ve boşalan Karşıyaka Vergi Dairesi binasının adliye birimlerine tahsis edilerek
halen çarşı içinde elverişsiz koşullarda hizmet veren adliye birimleri de
toplanmak suretiyle herkes için en uygun çözümün oluşturulmasını talep etmekteyiz.
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C. HER AN ULAŞILABİLİR BİR BARO SÖZÜ VERDİK VE
GERÇEKLEŞTİRDİK
Ekim 2018 yılında gerçekleşen İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu’nda sözünü verdiğimiz üzere meslektaşlarımız tarafından her an ulaşılabilir baro olmak için öncelikle merkez baro binasında yönetim katı
olan altıncı kata sadece özel kartlarla çıkılabilen asansörlerdeki engellemeyi kaldırarak yönetim katını meslektaşlarımıza açtık. Yine bu katta
bulunan sadece yönetim kurulu üyelerinin girebildiği kartlı kapı sistemini iptal ettik.
Göreve gelir gelmez ilk olarak yaptığımız işlerden bir diğeri de
meslektaşlarımızın yaşadıkları her sorunda kolaylıkla yönetim kurulu
üyelerine ulaşabilmeleri için 7 gün 24 saat hizmet veren 0 530 255 50
01 numaralı nöbetçi yönetim kurulu üyesi hattını meslektaşlarımızın
hizmetine sunduk. İki yıl boyunca faaliyet gösteren bu hatla yalnız İzmir Barosu üyelerine değil başka barolara mensup meslektaşlarımız da
dahil olmak üzere 3600’e yakın meslektaşımıza yaşadıkları mesleki sorunların çözümünde destek olduk.
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Her an ulaşılabilir bir baro olmak için sadece merkezdeki değil, ilçelerdeki meslektaşlarımızın da yanında olduk. İki yıl boyunca bütün
ilçelerimizi en az iki kez ziyaret ettik. Bunun yanısıra ilçelerde şimdiye
kadar yapılmayan sayıda ve nitelikte meslek içi eğitimler düzenleyerek
ilçelerde yaşayan ve çalışmalarını sürdüren meslektaşlarımızın eğitimlere erişimlerini sağladık.
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D. MESLEKTAŞLARIMIZI ASLA YALNIZ BIRAKMADIK
İki yıllık faaliyet döneminde hiçbir meslektaşımızı görevlerini ifa
ederken yaşadıkları sorunlar karşısında yalnız bırakmadık. Mahkeme
salonları, savcılıklar, emniyet müdürlükleri ya da avukatlık görevinin
ifası konusunda sorun çıkaran her merci karşısında İzmir Barosu Yönetim Kurulu ve Başkanı’nı buldu.
Aşağıda sadece iki örneğini verdiğimiz ve çalışma raporunun Avukat Hakları Merkezi ile ilgili bölümünde detaylıca görüleceği üzere başvuru yapan her meslektaşımızın yanında sanık müdafii, katılan vekili ya
da gözlemci olarak duruşmalara katıldık.

MESLEKTAŞLARIMIZIN UĞRADIĞI KÖTÜ MUAMELE
NEDENİYLE HARMANDALI GERİ GÖNDERME MERKEZİ’NDE
BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

İzmir Barosu tarafından, İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu
üyesi meslektaşlarımızın geçtiğimiz günlerde karşılaştığı kötü muamele ile mültecilerin yaşadıkları insan hakları ihlalleri hakkında Harmandalı Geri Gönderme Merkezi önünde basın açıklaması yapıldı.
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İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel tarafından okunan açıklamaya, ÇHD, ÖHD, Mülteci-Der, Halkların Köprüsü Derneği, Konak Kent
Konseyi Mülteci Meclisi ile TOHAV destek verdi.
Açıklama; aşağıda yer almaktadır.

BASINA VE KAMUOYUNA
Bugün İzmir Barosu yönetimi, avukatları ve basın açıklamamıza katılan İzmir sivil toplum kuruluşları ile Harmandalı Geri Gönderme Merkezi önündeyiz.
Göç ve iltica oldukça önemli, temel insan haklarının korunması kapsamında ivedilikle hareket edilmesi gereken, özel bir çalışma alanıdır.
İzmir Barosu 2014 yılından bugüne, idari gözetim altında tutulan ve adli
yardım kapsamında olan kişilere ücretsiz avukatlık hizmeti vermektedir. Bu bağlamda dört yüz kadar avukatımıza eğitim verilmiş ve avukatlarımızın bini aşkın dosyayı takip etmesi sağlanmıştır.
Göç ve iltica alanında çalışma yürüten baromuz üyesi avukatlar, büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak, 14 Mayıs 2019 tarihinde, İzmir Barosu mensubu sekiz avukat ve bir tercüman adli yardım
görevlerini ifa etmek amacıyla geldikleri Harmandalı Geri Gönderme
Merkezi’nde hukuk dışı bir muameleyle karşılaşmışlardır. Meslektaşlarımız ve görevini yapmakta olan tercüman, saat 14:00 ile 17:30 arasında
hukuka aykırı olarak özgürlüklerinden yoksun bırakılmış, görev yapmaları engellenmiş, müvekkillerine ve dosyalarına erişimleri imkânsız kılınmıştır.
İki saati aşan bir süre boyunca ; avukat görüşme odalarının bulunduğu koridorun her iki kapısı da kapatılarak, sekiz avukat ve bir tercümanın yardım çağrılarının yanıtsız bırakılması, kapının açılmasının ardından da dışarı çıkmalarının fiili müdahale ile engellenmesi, bu süre
içerisinde tuvalet, su gibi insani ihtiyaçlarını karşılama olanaklarından
yoksun bırakılmaları, Türk Ceza Kanunu’nun 94/2-b fıkrasında düzen145

lenen işkence suçu kapsamında eylemlerdir. Tüm bu süreçte, yakın zamanda doğum yapmış bir meslektaşımız da sağlık sorunları yaşamıştır.
Sekiz meslektaşımızın görevini yaparken maruz kaldığı bu hukuksuzluk, yıllardır idari gözetim altında tutulan yabancıların ve görevini
yapmaya çalışan avukatların Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde
karşılaştığı ihlalleri basın ve kamuoyu ile paylaşmamızı zorunlu kılmıştır.
Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde yaşanan bu olay hak ihlallerinin ilki olmadığı gibi, maalesef münferit de değildir. Geri Gönderme
Merkezi’nde görevini yapmaya çalışan avukatların maruz kaldığı ihlaller, merkezde tutulan tüm yabancıların karşı karşıya bırakıldığı ihlallerden bağımsız olmadığı gibi; özünde merkezde tutulan yabancıların uğradığı hak ihlallerini gizlemeye, iltica hakkına ve avukatlık hizmetlerine
erişimlerini engellemeye yönelik sistematik bir uygulamadır.
Harmandalı Geri Gönderme Merkezi tarafından görev yapmaya
çalışan avukatların merkez binasına girişte çantaları aranmakta, avukatlar X-Ray cihazından geçmeye zorlanmakta, bahçe giriş nizamiyesi
ile kurum binası arasındaki 200 metre kadar yol özel güvenlik nezareti
olmadan geçilememekte ve avukatlar binaya giriş ve çıkışta kendilerine nezaret edecek özel güvenlik görevlisini beklemek, onunla bu yolu
yürümek, gerektiğinde tuvalete dahi özel güvenlik ile gitmek zorunda
bırakılmaktadırlar. Ayrıca avukatların telefonları ile binaya girişleri de
idare tarafından engellenmektedir.
Tüm bu olumsuz uygulamaların yanında avukatların ve yabancıların
dilekçeleri kayda alınmamakta, dilekçeler yırtılmakta, yazılı başvurulara cevap verilmemekte, avukatlar özel güvenlik görevlileri ile muhatap
bırakılarak, bina içerisinde kamu personeline ulaşmakta bile güçlük
çekmektedirler.
Harmandalı Geri Gönderme Merkezi, her geçen gün çıkartılan yazılı
olmayan ve tarafımıza resmi olarak tebliğ edilmeyen uygulamaları ile
avukatlık mesleğini zedeleyici, onur kırıcı ve keyfi uygulamalar yapmayı
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alışkanlık haline getirmiş durumdadır. Kurum personelinin avukatlara
karşı kullandığı saygı sınırını aşan dil, lakayt, yasalara ve genel hukuk
mantığına aykırı uygulamalar ile üslup ve davranış şekilleri ,kurumun
sistematik bir tutumu haline gelmiştir.
Avukatların maruz kaldığı ihlallerin yanı sıra merkezde tutulan yabancılardan, baromuza ve pek çok sivil toplum kuruluşuna hak ihlali ihbarları yapılmaktadır.
İhlaller başta sağlık hizmetlerine erişememe, kötü muamele, hakaret, darp, uygun koşullarda barınamama, temizlik malzemesi ve sıcak
suya erişememekten kaynaklanan yaygın bulaşıcı deri hastalıkları, yeterli beslenememe, çocukların merkezde mahremiyetten yoksun tutulmaları ve eğitim haklarından mahrum bırakılmaları, dilekçe hakkını kullanamama, avukata erişememe, gönüllü geri dönüşe zorlanma, bulaşıcı
hastalık riski, hassas gruplara gerekli özen ve önceliğin tanınmaması,
telefon hakkını kullanamama konularında yoğunlaşmaktadır. Bu muamelelere muhatap olan yabancılar, maruz kaldıkları ihlaller karşında
sınır dışı edilme tehdidi ve korkusu ile şikâyetçi olamamaktadır. Yabancıların tüm bu ihlaller karsında beden ve ruh sağlığı bozulmakta , hatta
intihara varan vakalar yaşanmaktadır.
Meslektaşlarımızın maruz kaldığı ihlallere ilişkin gerekli cezai, disiplin hukukundan kaynaklı ve idari başvurular yapılmış olup konunun
takipçisi olunacaktır. Daha evvel İzmir Barosu’nca hazırlanan Geri Gönderme Merkezi Raporu güncellenmiştir. Bu raporumuz basın ve kamuoyu ile paylaşılacak, ulusal ve uluslararası hukuk mekanizmalarına ulaştırılacaktır.
Geri Gönderme Merkezlerinin; ceza infaz kurumu değil, Yabancılar
ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında kurulmuş idari binalar olduğu, burada bulunanların da suçlu yahut güvenlik tehdidi oluşturan
kişiler olmadığı, unutulmamalıdır.
İzmir Barosu ve basın açıklamamıza katılan sivil toplum kuruluşları, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde yaşanan hak ihlallerin, bu147

gün olduğu gibi yarın da takipçisi olacaktır. Geri Gönderme Merkezince
avukatlara yönelik takınılan tutum ve davranışlar, hukuk mücadelemizi
engelleyemeyecek, aksine ihlallerin önüne geçmek için daha güçlü ve
örgütlü bir mücadele sürdürülecektir.
İzmir Barosu olarak söz konusu saldırıyı en ağır şekilde kınıyor, bu
saldırıyı gerçekleştirenler hakkında gerekli adli ve idari yaptırımların
vakit kaybetmeden uygulanmasını talep ediyoruz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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E. MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN
MESLEĞE YARAŞIR ALANLAR YARATTIK
Avukatların bulunduğu her alanda meslektaşlarımız için ihtiyaçlara
uygun olarak çağdaş ve yaşanabilir alanlar oluşturduk, hizmetlere daha
kolay ve uygun koşullarla erişimlerini sağladık.
Baro Odaları
Yeni açılan Çiğli ve İzmir Adliyesi Ek binalarında baroya ayrılan birimler, binalar faaliyete geçirilmeden kontrol edilerek, daha büyük
alanların tahsisi sağlandı. Bu adliyelerdeki baro satış ve dinlenme odaları hızlıca tefriş edilerek ve personel görevlendirmeleri yapılarak adliyelerin açılışıyla eş zamanlı hizmete açıldı.
Karşıyaka Adliyesi’nde meslektaşların ihtiyaçlarını yeterince karşılamayan baro odası ayrı bir çalışma alanı da oluşturulacak şekilde genişletildi. Böylelikle meslektaşlarımıza daha geniş bir dinlenme alanı ile
izole bir çalışma alanı sağlandı.
Menemen Adliyesi baro odası ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden
tefriş edildi. Atıl durumda olan 3. kattaki diğer baro odası sürekli kullanılabilir hale getirildi.
Selçuk Adliyesi’nin yeni hizmet binasına taşınması sürecinde yapılan görüşmelerle amaca uygun geniş bir alanı meslektaşlarımızın kullanımına açtık.
Çocuk hakları ve Kadın Hakları merkezleri ortak bir birimde toplanarak yurttaşların haklara erişimi kolaylaştırıldı.
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Sosyal Alanlar
Daha önceki dönemde İzmir Adliyesi’nde bulunan baro kafeteryalarında hizmet alınan firmaların personellerinin ücret ve sigortaları da
baro bütçesinden ödenecek şekilde yapılan sözleşmeler sona erdirilmiş ve böylece baro bütçesi üzerindeki bu yük ortadan kaldırılmıştır.
Yeni yapılan sözleşme ile bu alanlarda verilen hizmet kalitesi arttırılmış, ayrıca baro bütçesine ek gelir sağlanmıştır.
Dekorasyonu yenilenen ve hizmet çeşitliliği arttırılan İzmir Adliyesi
ve Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki kafeteryalarımızla meslektaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmaya
başladık.
İlave olarak şu anda İzmir Adliyesi Ek Binası’nda ortak alanda
bulunan kafeterya Savcılıkla yapılan görüşmeler sonucunda İzmir
Barosu Kafeteryası olarak hizmete
başlamıştır.
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Baro Bahçe
İzmir Barosu üyesi meslektaşlarımız, uzun zamandır yokluğunu
çektiği sosyal tesise 2018-2020 çalışma döneminde kavuştu. Hem kafe
hem restoran olarak kullanabilecekleri, gerektiğinde toplantılarını yapabilecekleri, etrafındaki parklar ve oyun alanları ile tam bir sosyal dinlenme ortamı sağlayan Baro Bahçe, 2020 yılı başında hizmete girmesi
planlanmışken, pandemi sebebiyle Haziran ayında hizmet vermeye başlamış ve kısa süre içerisinde meslektaşlarımız için bir cazibe merkezi
haline gelmiştir.

Otoparklar
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bayraklı Adliyesi ve Bölge Adliye
Mahkemesi’ndeki otopark ücretlerine dair yapılan görüşmeler sonucunda; meslektaşlarımıza her iki adliyedeki otoparklardan da 0-6 saate
dek 5 TL’den faydalanma imkanı sağladık. Meslektaşlarımız altı saatlik
süre içerisinde ilave bir ücret ödemeden her iki otoparkı da birden fazla
kez kullanabilirler. Abonelik kartlarını da her iki adliye otoparkında kullanılabilir hale getirdik.
Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası ile yapılan protokol kapsamında meslektaşlarımızın otopark hizmetini indirimli olarak almalarını
sağladık.
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F. PARALEL BARO SÜRECİNE KARŞI VERDİĞİMİZ
MÜCADELE
Senelerdir barolar ve avukatlık mesleğini yargıdaki teslim alınamayan tek sacayağı olarak gören siyasi iktidarın paralel barolar kurma
fikrinin karşısına Türkiye hukuk tarihinin onurlu sayfalarına yazılacak
bir direnişle karşılık vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
Aşağıda okuyacağınız bölüm bu tarihsel direnişin kronolojik akışıdır:

AVUKATLIĞI GERİ GÖTÜRECEK
HİÇBİR DÜZENLEMEYİ KABUL ETMİYORUZ
05 MAYIS 2020
Türkiye’nin uygar dünyada yerini alması için şart olan, insan hakları temelli, demokratik, laik hukuk devleti talebinden bir an olsun geri
adım atmayan avukatların ve baroların “hizaya” sokulması için yaklaşık
10 senedir Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yolunun arandığının farkındayız.
Avukatlık Kanunu’nun değiştirilmesi suretiyle tarih boyunca demokratikleşme ile temel hak ve özgürlükler mücadelesinde, en ön saflarda yer alan avukatların susturulmasının ve baroların etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığı açıktır. Bu sebeple; ne söz konusu değişikliği
öneren kişiler ne de bu projenin iktidar tarafından sahiplenilmesi, bizleri şaşırtmıştır. Zira; toplumsal muhalefeti yok etmenin yolunun sindirilmiş ve susturulmuş sivil toplum ve meslek örgütlerinden geçtiğini
bilen hiçbir muktedir, güçlü bir avukatlıktan haz etmemiştir.
Anlaşılan o ki; son 2 aydır, hukuk devletinin temel ilkelerinden olan
kanuniliği bir kenara bırakıp ülkeyi genelgeler devletine çevirenler,
bunu bir alışkanlık haline getirmeye ve muhalif olanlardan kurtulmaya
niyetliler. Ancak, hukuktan ve insan haklarından sapanlara bu değerleri
hatırlatmak, tarihsel misyonumuz gereği halkımıza karşı görevimizdir.
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Tarih boyunca, iktidarlarını hiçbir sınıra tabi olmadan kullanmak isteyen tiranlara, hükümdarlara, diktatörlere sınırı gösteren bir mesleğin
mensupları olarak bizden görüş alınmadan şekillendirilen, temel hak ve
özgürlüklerden ödün veren, halkın savunma hakkının gaspına yol açacak ve avukatlığı geri götürecek hiçbir düzenlemeyi kabul etmeyeceğimizi bildiriyoruz.
Avukatlığı etkisiz hale getirmeyi amaçlayan her türlü iradeye karşı yerimiz, avukatlar olmasaydı İtalya’yı çok daha rahat idare edeceğini
söyleyen Mussolini’ye ve hükümete dil uzatan bir avukatın dilinin kesilmesini dileyen Napolyon’a direnen meslektaşlarımızla aynı saftır.
Saygılarımızla
İzmir Barosu Başkanlığı

BAROLARDAN ORTAK AÇIKLAMA
10 MAYIS 2020
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından verilen “Baroların seçim sisteminde değişiklik yapılacağına” ilişkin beyanat üzerine, konu bazı basın ve
yayın organlarınca, Barolara üyeliğin zorunlu olmaktan çıkarılacağı, her
ilde birden fazla Baronun kurulmasına izin verileceği ve seçim sisteminin değiştirileceği şeklinde haberleştirilmiştir.
Anayasamızda açıkça yazılı olduğu üzere; Türkiye Cumhuriyeti laik,
demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Güçlü bir demokrasiye sahip
olmanın ilk şartı, tüm dünyada da kabul edildiği üzere, hukuk devleti
ilkesinin tüm kurumları ile işler halde olmasından geçer. Hukuk devleti;
ancak güçlü, bağımsız ve tarafsız bir yargı erkinin varlığı ile hayat bulur.
Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesinde yer alan “yargının kurucu unsuru olan avukat, bağımsız savunmayı temsil eder” düzenlemesinin de
bu amaca hizmet ettiği tartışmasızdır. Bu hükmün; avukatın müvekkili
ve her türlü otoriteye karşı bağımsızlığını ve özerkliğini ifade ettiği de
kabul edilmesi gereken bir gerçektir.
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Avukatın bu bağımsız ve özgür yanının koruyucusu, milyonlarca
yurttaşın temel hak ve özgürlüklerinin yılmaz savunucuları gücünü ve
kamu kurumu niteliğini Anayasa’dan alan bir Cumhuriyet kurumu olan
Barolardır.
Avukatlık Kanunu’nun 76. ve 95. maddeleri ile düzenlenen “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevi barolara meslek örgütü olmasının yanı
sıra, çağdaş bir hukuk devletinin tüm organlarıyla hakim kılınması için
çok önemli toplumsal bir rol vermektedir.
Yıllardır, mesleğimizi ifa ederken yaşadığımız yakıcı sorunlara, bir
türlü çare üretilmemişken, meslektaşlarımız salgının neden olduğu
etkiler nedeniyle iki ayı aşkın süredir ekonomik sorunlar ile boğuşurken, avukatların mesleki güvenceleri her geçen gün erozyona uğratılıp
savunmanın temsilcilerini dikkate almaksızın yapılan fiili uygulamalar
kural halini alırken, bir FETÖ projesi olduğu bilinen söz konusu tartışmaların odağındaki baroların yapısı ve seçim usulleri üzerinden yaratılan tartışmaların hangi demokratik gerekçelere dayandırıldığı, varılmak
istenen sonucun ne olduğu izaha muhtaçtır.
Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; Anayasa ve Avukatlık Kanunu›nun yüklediği görev ve verdiği yetkiye dayanarak bağımsız savunmayı
temsil etmekte olan baroların, kendi yasalarında yapılması planlanan
söz konusu değişikliğe dair görüşü sorulmamış, sürece dair hiçbir şekilde dahil edilmemişlerdir.
Avukatların ve baroların kendilerini ilgilendiren kanundaki düzenleme öncelikle avukatlara ve barolara sorulmalı iken avukatlar ve barolardan kaçırılarak taslak düzenleme yöntemi adil, hakkaniyetli ve doğru
değildir.
Gizlenen taslak sebebiyle kamuoyuna yansıyan içerikle ilgili olarak
şunu belirtmek isteriz:
1.) Demokratik bir süreç işletilmeden ve özellikle avukatlara ve
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barolara görüş ve fikirleri sorulmadan, gizli kapılar ardında yürütülen
tartışmalarla baroların bu yetkisinin budanacağı, kanunda yer alan
“işlerlik kazandırmak” kısmının çıkarılıp başka bir maddeyle baroların
dava açma hakkının tamamen elinden alınacağı anlaşılmaktadır. Bu çok
tehlikeli yaklaşımın, söz konusu değişikliğin esas emellerinden birinin
yurttaşların hak ve özgürlüklerinin barolar tarafından korunmasının
önüne geçmek olduğu aşikardır.
2.) Taslak bugüne kadar barolarla paylaşılmasa da basına yansıyan
ve yine yetkili ağızlarca da ifade edilenlerden öğrenebildiğimiz kadarı ile bir ilde birden fazla baro kurulması, barolara üyeliğin zorunluluk
kapsamından çıkartılması, Avukatlık Kanunu’ndaki mevcut seçim sistemi yerine nispi temsil sisteminin getirilmesi, delege sayılarının değiştirilmesi ve avukatlar ile barolara verilen “Hukukun üstünlüğünü ve insan
haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak”
hak ve görevine ilişkin olan tüm bu değişiklik taleplerinin Avukatlık Kanunu’ndaki mevcut düzenlemeyi daha ileriye değil, geriye götüren bir
nitelik olduğundan bu girişimleri hiç kabul etmiyoruz.
3.) Bugüne kadar, hiçbir baroda hayat bulmayan ve demokratik
olarak birbirini kollayan avukatlar yerine örgütlerin, grupların etkin
olacağı ve barolarla avukatların fiilen ve hukuken bölünmesine hizmet
edecek taslaktaki değişiklikler, tüm avukatların ve yurttaşlarımızın kırmızı çizgisi olmak zorundadır.
Unutulmamalıdır ki; Barolar, Cumhuriyetimizin en köklü kamu kurumlarındandır. Bu sebeple; Baroların demokratik yapısını bozacak, Baroları işlevsiz ve atıl kılacak, bağımsız ve özgür savunmaya ket vuracak
tüm girişimlerin Cumhuriyetin kuruluş felsefesine aykırılık teşkil edeceği açıktır.
Biz, aşağıda imzası bulunan barolar, görüş ve düşüncelerimiz alınmadan, bizleri yok sayan oldu bitti şeklinde yasa değiştirmeye yönelik
hiçbir antidemokratik tavrı kabul etmiyor; savunmayı işlevsiz, iktidara
bağlı ve atıl kılacak müdahalelerden vazgeçilmesi gerektiğini bir kez
daha ifade ediyoruz.
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Bugün, esas görevi yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini
korumak, bağımsız yargıyı ve hukuk devletini savunmak olan Baroları
yok etmeye yönelik girişimde bulunanlar, bugüne kadar başarılı olamamıştır. Avukatlar, yurttaşlarımız ve kamuoyu bu gelişmeleri yakından izlemektedir. Bu girişim, avukatlar, yurttaşlarımız ve kamuoyu nezdinde
unutulmayacaktır.
Tüm kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Adana Barosu Başkanı
Av. Veli KÜÇÜK
Adıyaman Barosu Başkanı
Av. Mustafa KÖROĞLU
Aksaray Barosu Başkanı
Av. Ramazan Erhan TOPRAK
Amasya Barosu Başkanı
Av. Ahmet Melik DERİNDERE
Ankara Barosu Başkanı
Av. R.Erinç SAĞKAN
Antalya Barosu Başkanı
Av. Polat BALKAN
Ardahan Barosu Başkanı
Av. Osman Nuri YILDIZ
Artvin Barosu Başkanı
Av. Ali Uğur ÇAĞAL
Aydın Barosu Başkanı
Av. Gökhan BOZKURT
Balıkesir Barosu Başkanı 		 Av. Erol KAYABAY
Bartın Barosu Başkanı
Av. Ferhat PARLATIR
Batman Barosu Başkanı
Av. Abdülhamit ÇAKAN
Bilecik Barosu Başkanı
Av. Halime AYNUR
Bingöl Barosu Başkanı
Av. Hanifi BUDANCAMANAK
Bitlis Barosu Başkanı
Av. Fuat ÖZGÜL
Burdur Barosu Başkanı
Av. Ramazan GEDİK
Bursa Barosu Başkanı
Av. Gürkan ALTUN
Çanakkale Barosu Başkanı
Av. Bülent ŞARLAN
Denizli Barosu Başkanı
Av. Müjdat İLHAN
Diyarbakır Barosu Başkanı
Av. Cihan AYDIN
Düzce Barosu Başkanı
Av. Azade AY
Erzincan Barosu Başkanı
Av. Adem AKTÜRK
Eskişehir Barosu Başkanı
Av. Mustafa ELAGÖZ
Gaziantep Barosu Başkanı
Av. Bektaş ŞARKLI
Giresun Barosu Başkanı
Av. Soner KARADEMİR
Hakkari Barosu Başkanı
Av. Ergün CANAN
Hatay Barosu Başkanı
Av. Ekrem DÖNMEZ
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Isparta Barosu Başkanı
Av. Ünsal ÇANKAYA
İstanbul Barosu Başkanı		 Av. Mehmet DURAKOĞLU
İzmir Barosu Başkanı
Av. Özkan YÜCEL
Kars Barosu Başkanı
Av. İbrahim BAŞTİMAR
Kayseri Barosu Başkanı
Av. Cavit DURSUN
Kırıkkale Barosu Başkanı
Av. Talat APAYDIN
Kırklareli Barosu Başkanı
Av. Turgay HINIZ
Kocaeli Barosu Başkanı
Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR
Malatya Barosu Başkanı
Av. Enver HAN
Manisa Barosu Başkanı
Av. Ali ARSLAN
Mardin Barosu Başkanı
Av. İsmail ELİK
Mersin Barosu Başkan
Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
Muş Barosu Başkanı
Av. Feridun TAŞ
Niğde Barosu Başkanı
Av. Osman ÇİMEN
Ordu Barosu Başkanı
Av. Haluk Murat POYRAZ
Siirt Barosu Başkanı
Av. Nizam DİLEK
Şanlıurfa Barosu Başkanı
Av. Abdullah ÖNCEL
Şırnak Barosu Başkanı
Av. Nuşirevan ELÇİ
Tekirdağ Barosu Başkanı
Av. Sedat TEKNECİ
Trabzon Barosu Başkanı		 Av. Sibel SUİÇMEZ
Tunceli Barosu Başkanı
Av. Kenan ÇETİN
Van Barosu Başkanı
Av. Zülküf UÇAR
Yalova Barosu Başkanı
Av. Fedayi DOĞRUYOL
Zonguldak Barosu Başkanı
Av. Özel EROĞLU

İZMİR BAROSU, İZMİR TABİP ODASI VE
TMMOB’DAN ORTAK AÇIKLAMA
13.05.2020
İKTİDARIN SALDIRILARINA RAĞMEN HALKIN
ÇIKARLARINI KORUMAYA, DEMOKRASİYİ,
ÖZGÜRLÜKLERİ, ÇOĞULCULUĞU SAVUNMAYA DEVAM
EDECEĞİZ
İktidara geldiği günden bu yana, kamu kurumu niteliğindeki emek
ve meslek örgütlerine tahammülsüzlüğünü gizlemeyen AKP Genel
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Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllardan beri çeşitli gerekçelerle kurumlarımızı hedef almayı bir alışkanlık haline getirdi. Daha önceki
yıllarda, özelleştirme uygulamalarına karşı çıktığımız, kentsel mekanlarımızı, hukukun üstünlüğünü, halk sağlığını koruduğumuz ve barışı
savunduğumuz için kurumlarımızı hedef alan Cumhurbaşkanı, bu sefer
de savunduğumuz değerler nedeniyle bizi tehdit ediyor. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Ankara Barosu, Tabip Odaları ve
Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca kurulmuş olan bütün kamu kurumu
niteliğindeki özerk meslek kuruluşları hakkında demokrasi ile bağdaşmayacak bir mevzuat değişikliğini tekrar gündeme getirmiştir.
Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde “Baro ve Tabip Odaları Gibi
Meslek Kuruluşlarının Seçim Usulleri” ara başlığı altında yayımlanan bilgi şöyledir: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde
başlanmış olan ve veya başlama kararı alınıp neticelendirmeyi bekleyen pek çok düzenleme bulunduğunu hatırlatarak, bunlardan birinin
de barolar ve tabip odaları başta olmak üzere meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili taslak olduğunu
söyledi. Meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin
aciliyetine ve ehemmiyetine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan,
‘Daha önceki yıllarda bu konuda bir hazırlık yapmış ve belirli bir seviyeye getirmiştik. Bu çalışmayı derhal yeniden ele almalı varsa eksiklerini
tamamlayıp en kısa sürede Meclisin takdirine sunmalıyız. (…)’ ifadelerini kullandı.”
Her şeyden önce şunun altını çizmek isteriz ki; Cumhurbaşkanı’nın
meslek örgütlerini hedef alan açıklamaları, antidemokratik ve otoriter bakış açısının yansımasıdır. Kendisi dışında hiçbir görüş ve anlayışa
tahammülü olmayan, kendi fikirlerini Anayasa’dan ve hukuktan üstün
gören bu anlayışın demokrasiyle bağdaşması mümkün değildir. Zaten
uzun zamandan bu yana, Cumhurbaşkanının söylem ve pratiklerinin demokrasiyle bağı kalmamıştır. Demokratik seçimler ile kazanamadığı kurumları, devletin tüm olanaklarını kullanarak işleyemez hale getirmek,
gerekirse kayyumlar eliyle o makamları işgal etmek, AKP’nin yönetme
biçimi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı, baskı ve zor yoluyla sindiremediği meslek örgütlerini, “yasal düzenleme” yoluyla işlevsizleştirmek ve
kontrol etmek istemektedir.
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Meslek örgütlerinin yönetimlerinin nasıl oluşacağı, kendi yasalarında açık biçimde düzenlenmiştir. Her üyemiz, bu seçim süreçlerinde
yer alarak birlik politikalarının ve yönetim kurullarının belirlenmesinde
söz sahibi oluyor. Herkesin özgürce katıldığı demokratik seçimlerle de
yönetim kurulları belirleniyor. Üyeler nezdinde hiçbir inandırıcılığı olmadığı için genel kurullar sürecinde başarı kazanamayanlar, yukarıdan
aşağı operasyonlarla ilerici meslek örgütlerine müdahale etmeye çalışıyorlar.
Bugün ülkemizde yapılması gereken, Anayasal dayanağı olan kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını hedef haline getirmek değil;
evrensel normları demokratik bir şekilde benimsemek, yerleştirmek,
geliştirmek ve ihlal etmemektir. Demokrasiye olan tahammülsüzlüğe
ve meslek örgütlerinin demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine
gösterilen tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir.
Bizler biliyoruz ki, AKP’nin ve genel başkanının tahammülsüzlüğünün asıl nedeni, toplumsal olanı koruma yolundaki inadımız ve gayretimizdir. Fabrikalarımızın, madenlerimizin, kıyılarımızın, ormanlarımızın,
parklarımızın satılmasına karşı kamusallığı, hukuk dışı uygulamalara
karşı hukukun üstünlüğünü, kamusal sağlık hizmetlerinin içini boşaltan,
hastaneleri ticarethane mantığıyla işletenlere karşı halk sağlığını ve
herkes için ücretsiz erişilebilir kamusal sağlık hizmetini savunmamızdır.
Faşizan, baskıcı, ayrıştırıcı politikalara karşı eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği savunmamızdır. Sermayenin sınırsız sömürü isteğine karşı, emeği ve
alın terini savunmamızdır.
İktidarların meslek örgütleri üzerinde oluşturmaya çalıştıkları tasarruflarını, her zaman kamusal ve toplumsal yarar ölçeğinde dikkate
alıp değerlendirmişizdir. Bizler, mesleki-bilimsel-teknik doğrulara dayanarak ülkenin en karanlık dönemlerinde bile çalışmalarımızı yürütmüşüzdür. Bizlerin anayasal güvence, hukukun, insan haklarının ve demokrasinin evrensel normlarına bağlılığımız tüm saldırılara rağmen devam
edecektir. Bizlere nasıl saldırırlarsa saldırsınlar, savunduğumuz değerlerden geri adım atmayacağız. İftiralarla örgütlerimizin yıpratılmak
istenmesine, ilerici ve toplumcu değerlerimizin ortadan kaldırılmak
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istenmesine izin vermeyeceğiz! AKP’nin demokrasiyi, hukuku ve kamusal varlığımızı çiğnemesine izin vermeyeceğiz. “Tek adam, tek parti”
anlayışına karşı, üyelerimizin demokratik iradelerinin ortaya koyduğu
güçle halkın çıkarlarını korumaya, demokrasiyi, özgürlükleri, çoğulculuğu savunmaya devam edeceğiz.

İZMİR BAROSU - İZMİR TABİP ODASI - TMMOB İZMİR İL
KOORDİNASYON KURULU
Tüm Barolar ve Türkiye Barolar Birliği’nden Ortak
Açıklama
19.05.2020
BASINA ve KAMUOYUNA
Ülkemiz aylardır Corona virüsü salgınıyla, ekonomik ve toplumsal
ve siyasi sorunlarla mücadele etmektedir. Özelde ise Avukat meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar, tahammül edilmez boyutlara ulaşmıştır.
Ülkemizin ve mesleğimizin önceliği, bu sorunların çözümüne çaba sarf
etmektir. Bu nedenle; Avukatlık Kanunu’nda Barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmuyor; bu girişimlerin durdurularak geri çekilmesini, Ülkemizin gerçek gündemlerinin çözümüne
dönülmesini talep ediyoruz.
İleride, avukatlarımızın ve Barolarımızın ihtiyacı ve beklentisini karşılayacak Avukatlık Kanunu hazırlanması aşamasında asıl muhatap, Barolar ve TBB olmalıdır.
Türkiye Barolar Birliği nezdinde, 80 Baronun, uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla bir komisyon oluşturulmalı, bu komisyonca hazırlanacak tasarı, kamuoyu ve ilgililerle paylaşılmalıdır. Doğru, adil ve
hukuki olan hareket tarzı bu olmalıdır.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.
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1.Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
2. Adana Barosu Başkanlığı
3.Adıyaman Barosu Başkanlığı
4.Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı
5.Ağrı Barosu Başkanlığı
6.Aksaray Barosu Başkanlığı
7.Amasya Barosu Başkanlığı
8.Ankara Barosu Başkanlığı
9.Antalya Barosu Başkanlığı
10.Ardahan Barosu Başkanlığı
11.Artvin Barosu Başkanlığı
12.Aydın Barosu Başkanlığı
13.Balıkesir Barosu Başkanlığı
14.Bartın Barosu Başkanlığı
15.Batman Barosu Başkanlığı
16.Bilecik Barosu Başkanlığı
17.Bingöl Barosu Başkanlığı
18.Bitlis Barosu Başkanlığı
19.Bolu Barosu Başkanlığı
20.Burdur Barosu Başkanlığı
21.Bursa Barosu Başkanlığı
22.Çanakkale Barosu Başkanlığı
23.Çankırı Barosu Başkanlığı
24.Çorum Barosu Başkanlığı
25.Denizli Barosu Başkanlığı
26.Diyarbakır Barosu Başkanlığı
27.Düzce Barosu Başkanlığı
28.Edirne Barosu Başkanlığı
29.Elazığ Barosu Başkanlığı
30.Erzincan Barosu Başkanlığı
31.Erzurum Barosu Başkanlığı
32.Eskişehir Barosu Başkanlığı
33.Gaziantep Barosu Başkanlığı
34.Giresun Barosu Başkanlığı
35.Gümüşhane-Bayburt Bölge
Barosu Başkanlığı
36.Hakkari Barosu Başkanlığı
37.Hatay Barosu Başkanlığı
38.Iğdır Barosu Başkanlığı
39.Isparta Barosu Başkanlığı
40.İstanbul Barosu Başkanlığı
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41.İzmir Barosu Başkanlığı
42.Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı
43.Karabük Barosu Başkanlığı
44.Karaman Barosu Başkanlığı
45.Kars Barosu Başkanlığı
46.Kastamonu Barosu Başkanlığı
47.Kayseri Barosu Başkanlığı
48.Kırıkkale Barosu Başkanlığı
49.Kırklareli Barosu Başkanlığı
50.Kırşehir Barosu Başkanlığı
51.Kilis Barosu Başkanlığı
52.Kocaeli Barosu Başkanlığı
53.Konya Barosu Başkanlığı
54.Kütahya Barosu Başkanlığı
55.Malatya Barosu Başkanlığı
56.Manisa Barosu Başkanlığı
57.Mardin Barosu Başkanlığı
58.Mersin Barosu Başkanlığı
59.Muğla Barosu Başkanlığı
60.Muş Barosu Başkanlığı
61.Nevşehir Barosu Başkanlığı
62.Niğde Barosu Başkanlığı
63.Ordu Barosu Başkanlığı
64.Osmaniye Barosu Başkanlığı
65.Rize Barosu Başkanlığı
66.Sakarya Barosu Başkanlığı
67.Samsun Barosu Başkanlığı
68.Siirt Barosu Başkanlığı
69.Sinop Barosu Başkanlığı
70.Sivas Barosu Başkanlığı
71.Şanlıurfa Barosu Başkanlığı
72.Şırnak Barosu Başkanlığı
73.Tekirdağ Barosu Başkanlığı
74.Tokat Barosu Başkanlığı
75.Trabzon Barosu Başkanlığı
76.Tunceli Barosu Başkanlığı
77.Uşak Barosu Başkanlığı
78.Van Barosu Başkanlığı
79.Yalova Barosu Başkanlığı
80.Yozgat Barosu Başkanlığı
81.Zonguldak Barosu Başkanlığı

TÜM BARO BAŞKANLARI VE
TBB TASARIYA KARŞI OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
01.06.2020
19 Mayıs 2020 Tarihinde TBB ve 80 Baro olarak kamuoyuna yapılan
açıklamada;
Pandemi süreci nedeniyle esas gündemimizin ülkemizin ve mesleğimizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için
çaba sarf etmek olduğu ve bu nedenle Avukatlık Kanununda Barolar ve
seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmadığımızı
ve bu girişimlerin durdurularak, geri çekilmesini talep etmiştik.
Keza, avukatlarımızın ve Barolarımızın ihtiyacı ve beklentisini karşılayacak, Avukatlık Kanunu hazırlanması aşamasında asıl muhatabın
Barolar ve TBB olması gerektiğini de vurgulamıştık.
Aradan geçen sürede çağrımızın dikkate alınmadığı, aksine sürecin
devam ettiği görülmektedir.
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Ülke koşullarının uygun olmadığı böyle bir dönemde, avukatlık yasasında düşünülen tüm çalışmalardan vazgeçilerek ileriki dönemlerde
TBB ve Barolarla birlikte bir hazırlık yapılması yönündeki talebimizi ve
irademizi tekrarlıyoruz.
Bu aşamada, hazırlanması düşünülen teklifin geri çekilmesi halinde
diyalog ve müzakereden yana olacağımızı, konunun tüm muhatapları
ile görüşmeye hazır olduğumuzu bir kez daha paylaşıyoruz.
Bizler, müzakere ve diyalog kanallarının açılacağına inanıyoruz. Ancak kapalı tutulması halinde demokratik hak arama özgürlüğünün tüm
gereklerini yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
Adana Barosu Başkanlığı
Adıyaman Barosu Başkanlığı
Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı
Ağrı Barosu Başkanlığı
Aksaray Barosu Başkanlığı
Amasya Barosu Başkanlığı
Ankara Barosu Başkanlığı
Ardahan Barosu Başkanlığı
Artvin Barosu Başkanlığı
Aydın Barosu Başkanlığı
Balıkesir Barosu Başkanlığı
Bartın Barosu Başkanlığı
Batman Barosu Başkanlığı
Bilecik Barosu Başkanlığı
Bingöl Barosu Başkanlığı
Bitlis Barosu Başkanlığı
Bolu Barosu Başkanlığı
Burdur Barosu Başkanlığı
Bursa Barosu Başkanlığı
Çanakkale Barosu Başkanlığı
Çankırı Barosu Başkanlığı
Çorum Barosu Başkanlığı
Denizli Barosu Başkanlığı
Diyarbakır Barosu Başkanlığı
Düzce Barosu Başkanlığı
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Edirne Barosu Başkanlığı
Elazığ Barosu Başkanlığı
Erzincan Barosu Başkanlığı
Erzurum Barosu Başkanlığı
Eskişehir Barosu Başkanlığı
Gaziantep Barosu Başkanlığı
Giresun Barosu Başkanlığı
Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu
Başkanlığı
Hakkari Barosu Başkanlığı
Hatay Barosu Başkanlığı
Iğdır Barosu Başkanlığı
Isparta Barosu Başkanlığı
İstanbul Barosu Başkanlığı
İzmir Barosu Başkanlığı
Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı
Karabük Barosu Başkanlığı
Karaman Barosu Başkanlığı
Kars Barosu Başkanlığı
Kastamonu Barosu Başkanlığı
Kayseri Barosu Başkanlığı
Kırıkkale Barosu Başkanlığı
Kırklareli Barosu Başkanlığı
Kırşehir Barosu Başkanlığı
Kilis Barosu Başkanlığı
Kocaeli Barosu Başkanlığı

Konya Barosu Başkanlığı
Kütahya Barosu Başkanlığı
Malatya Barosu Başkanlığı
Manisa Barosu Başkanlığı
Mardin Barosu Başkanlığı
Mersin Barosu Başkanlığı
Muğla Barosu Başkanlığı
Muş Barosu Başkanlığı
Nevşehir Barosu Başkanlığı
Niğde Barosu Başkanlığı
Ordu Barosu Başkanlığı
Osmaniye Barosu Başkanlığı
Rize Barosu Başkanlığı
Sakarya Barosu Başkanlığı
Samsun Barosu Başkanlığı

Siirt Barosu Başkanlığı
Sinop Barosu Başkanlığı
Sivas Barosu Başkanlığı
Şanlıurfa Barosu Başkanlığı
Şırnak Barosu Başkanlığı
Tekirdağ Barosu Başkanlığı
Tokat Barosu Başkanlığı
Trabzon Barosu Başkanlığı
Tunceli Barosu Başkanlığı
Uşak Barosu Başkanlığı
Van Barosu Başkanlığı
Yalova Barosu Başkanlığı
Yozgat Barosu Başkanlığı
Zonguldak Barosu Başkanlığı

YURTTAŞIN VİCDANI OLAN BAROLARI
SUSTURAMAYACAKSINIZ. HALKIMIZA SES OLMAK İÇİN
MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ
17 HAZİRAN 2020
Ülke kamuoyu, bir süredir, salgın koşulları, ekonomik zorluklar, işsizlik, pahalılık, ölümler yok sayılarak; Avukatlık Kanunu değişikliği ve
özellikle de seçim sistemlerine yapılacak müdahale ile meşgul edilmektedir.
Her akşam televizyon kanallarında, her gün gazete köşelerinde baroları siyaset malzemesi yapmaya çalışan konuşmacılar, baroların seçim
sistemi üzerine ahkam keserek baroların siyaset yaptıklarından ve artık
çok olduklarından söz ediyorlar.
Barolara ve baro başkanlarına kapalı yandaş medya ekranları, her
türden çarpıtmaya açık.
Pervasızca gerçek dışı beyanlarda bulunuyor, çarpıtıyor ve saldırıyorlar.
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Barolar olarak, sürecin başlangıcından bu yana ortak bir tavrı sürdürme kararlılığı ile hareket ettik. Görüşmeler dahil tüm süreçleri titizlikle uygulayarak, parçalamayı, yok etmeyi, susturmayı ve ele geçirmeyi
hedefleyen bu ezeli projeden vazgeçilmesi talebimizi tüm muhataplar
nezdinde ısrarla yineledik.
Geldiğimiz nokta itibariyle; tüm görüşmelerin sonuçsuz kaldığını
ve suskunluğumuzun, sözümüz olmadığı şeklinde algılandığının farkındayız.
Gerçek niyetin, demokrasinin ve hak arama özgürlüğünün güvencesi, her kesimin hak savunucusu, doğanın ve hayvanların sesi, yargının
tek sivil ve ele geçirilememiş parçası olan baroları susturmak olduğunu
biliyoruz.
19 Mayıs ve 1 Haziran bildirilerimizde ortaya koyduğumuz kararlılık
içerisinde meslektaşlarımıza ve halkımıza verdiğimiz sözün arkasında
durarak eylemlilik sürecinin başladığını ilan ediyoruz.
Hakikat için tüm halkımıza sesleniyoruz;
Duydunuz ve artık biliyorsunuz; baroların seçim sistemini değiştirmek ve baroları bölüp parçalamak istiyorlar.
Süslü gerekçeler ardına saklanarak gerçekleri çarpıtıyorlar! Barolar
meslek sorunlarıyla değil siyasetle uğraşıyor diyorlar. Onlara verilecek
cevabımız elbette ki var;
Adil yargılama talebimize,
Bağımsız yargı isteğimize,
Hak arama hürriyetine sahip çıkmamıza,
İstanbul Sözleşmesi’ne uyun çağrılarımıza,
İşkence ve kötü muameleye karşı çıkışımıza,
Seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmamıza,
Laikliği savunmamıza,
Hayvan hakları mücadelemize,
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Toplumcu ve demokratik bakış açımıza,
Avukatlar için gerçek ve kalıcı çözümler istememize,
Her insan ayrımsız haklara sahiptir dememize,
Kimseyi avukatsız bırakmamamıza ve savunma hakkına sahip çıkmamıza,
Cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımcılığını lanetlememize,
Kadına yönelik şiddetle mücadele etmemize, katledilen kadınlar için
duruşma salonlarında adalet aramamıza,
Yurtlarda ya da kurslarda istismara uğrayan, iltica teknelerinde hayatını kaybeden çocukların sesi olmamıza, Aliağa’nın havasını, Foça’nın
doğasını, Bergama/Ovacık ve Kozak ormanlarını, Kazdağlarını, Efemçukurunu, Yatağan’ı, Soma’yı, Murat Dağı’nı, Salda’yı, Cerattepe’yi, Hasankeyf’i, Munzur Çayı’nı, Meriç-Ergene Havzası’nı ve yok edilmeye çalışılan her karış yurt toprağını savunmamıza,
“Doğa ranta kurban edilemez” dememize siyaset diyorsanız, o zaman
bilin, barolar “siyaset yapmaya” devam edecekler.
Çünkü hak temelli bu siyaset, ettiğimiz yeminin, Anayasa ve yasalardan
kaynaklanan görevin, teslim olmayan savunma tarihinin ve avukatlığa
duyduğumuz saygının gereğidir.

SUSMAMIZI, TEPKİ GÖSTERMEMEMİZİ,
TESLİM OLMAMIZI İSTEYENLER…
Yalnızca baroları değil, çocukları, kadınları, ağaçları, parkları, kentleri, adalete erişimde dezavantajlı tüm grupları, yani bütün ülkeyi susturmak, hukuk devletinin son kırıntılarını yok etmek ve ülkemizde insan
onurunun güvencesi olan tüm kaleleri yıkmak istiyorsunuz.

YURTTAŞIN VİCDANI OLAN BAROLARI SUSTURMAK
İSTİYORSUNUZ...
Cumhuriyetin, demokrasinin, hukuk devletinin, laikliğin ve hak arama özgürlüğünün savunucuları; hiçbir ayrım gözetmeksizin haksızlığın
karşısında yer alan ve evrensel hukuk ilkelerini kendine varlık sebebi
yapan baroların teslim olmasını beklemeyin…
Bizler, en zorlu koşullarda HALKIMIZA SES OLMAK İÇİN MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEK, hukuktan başka kimsesi olmayan herkes adına hiç
yılmadan umudu savunmaya devam edeceğiz.
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İzmir Barosu olarak bu bilinç ve sorumlulukla 19 Mayıs ve 1 Haziran
tarihlerinde 80 Baromuz tarafından imzalanan bildirilere tam bir sadakatle;
Bu süreçte bir kez daha, tüm yetkilileri sağduyuya, Anayasa’ya, evrensel ve milli hukuki değerlere ve aklı selime davet ediyoruz.
Türkiye Barolar Birliği’ni bu ortak iradeye sahip çıkmaya, 2018 Şubat sürecinde olduğu gibi tam bir kararlılık, söz, inanç, samimiyet ve
eylem birliği içerisinde, kanuni ve fiili görevlerini tam ve eksiksiz olarak
yerine getirmeye davet ediyoruz.
19 Mayıs ve 1 Haziran bildirilerimizde ortaya koyduğumuz kararlılık
içerisinde, meslektaşlarımıza ve halkımıza verdiğimiz sözün arkasında
durarak demokratik hak kullanımı çerçevesinde, hukuki eylemlilik sürecini başlatıyoruz.
1-Eylemlik sürecine başlama yönündeki irademizi ilk olarak şu anda
yapmakta olduğumuz açıklama ile somutlaştırmak,
2-Bu süreçte tarihi sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla Türkiye Barolar Birliği’ni tüm delegelerin katılımıyla olağanüstü toplantıya
davet etmek üzere yönetim kuruluna başvuruda bulunmak,
3-19 Haziran 2020 tarihinde Baro Başkanları olarak illerimizden
Ankara istikametine doğru ‘savunma ‘ yürüyüşü başlatmak,
4- Hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve adalet nöbeti tutmak,
5- Ankara’da cübbeli bir yürüyüş gerçekleştirmek gibi bir dizi eylem
planı çerçevesinde mücadelemizi devam ettirmek yönündeki kararlılığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.
Saygılarımızla...
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BAROLAR VE TBB; ADALET BAKANI, OMBUDSMAN VE
YASAMA’NIN TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ
10.06.2020
Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve baro başkanları, Avukatlık Kanunu’nda yapılması düşünülen değişiklikler konusunda 1 Haziran 2020
tarihinde kamuoyu ile paylaşılan fikirleri aktarmak üzere Adalet Bakanı Abulhamit Gül, Ombusman Şeref Malkoç ve TBMM’de Ak Parti ve
CHP’li milletvekilleri ile görüştü üzere Adalet Bakanı Abulhamit Gül,
Ombusman Şeref Malkoç ile yapılan görüşmelere Baro Başkanımız Av.
Özkan Yücel de katıldı.

BARO BAŞKANLARI ANKARA’YA YÜRÜMEYE BAŞLADI
19.06.2020

Baro başkanlarının hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları mücadelesi için Ankara’ya başlattığı yürüyüşün İzmir etabı İzmir Adliyesi C
Blok önünde yapılan basın açıklaması ile başladı.
İzmir Adliyesi C kapısı önünde “Savunma savunmasız değildir” yazılı
pankart arkasında toplanan İzmir Barosu üyesi meslektaşlarımıza, İzmir
Tabip Odası, KESK, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin temsilcileri de
destek verdi.
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Bir İhanet Projesi İle Karşı Karşıyayız
Yürüyüşe başlamadan önce kısa bir açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, avukatların meslek örgütü olan barolara
yönelik bir saldırıyla karşı karşıya kalınan bir sürecin yaşandığını ifade
ederek; “Bir ihanet projesiyle, bölme, parçalama, ele geçirme projesiyle karşı karşıyayız” dedi.
Daha öncesinde baroların yaptıkları diyalog çağrıları ve görüşmeler ile yasanın geri çekilmesi için mücadele ettiklerini söyleyen İzmir
Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “Suskunluğumuz, sesimiz olmadığı
şeklinde algılanmasın. Söyleyeceklerimiz var. Yola çıkmaya, mücadele
etmeye hazırız. Bu teslimiyet projesini kabul etmediğimizi, asla kabullenmeyeceğimizi ve meslek örgütlerimizin ele geçirilmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha duyurmaya gidiyoruz” diye konuştu.

Mücadele Etmeye Hazırız
Yücel sözlerine şöyle devam etti; “Bize ‘siyaset yapıyorsunuz’ diyorlar. Yanılıyorsunuz! Biz Kaz Dağlarını, Salda Gölünü, Hasankeyf’i
korumak için konuşuyoruz. Buna siyaset diyorsanız siyaset yapmaya
devam edeceğiz. Biz istismara uğrayan çocukları korumak için, şiddete
uğrayan kadınların yanında yer alıp onlar adına adaleti istemek için, hak
ihlallerine karşı bütün yurttaşların yanında olmak için, dün mültecilerin
bugün Roman yurttaşlarımızın haklarını koruyabilmek için, bütün yurttaşlarımızın sesi olabilmek için mücadele ediyoruz. Yaptığınız her yanlışı teşhir etmeye, buna karşı çıkmaya, bununla mücadele etmeye devam
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edeceğiz. Eğer buna siyaset diyorsanız barolar siyaset yapmaya devam
edecek.”

ÜÇ GÜNDÜR YÜRÜYEN BARO BAŞKANLARI
ANKARA GİRİŞİNDE HUKUKSUZCA DURDURULDU
22.06.2020

Üç gün boyunca Türkiye’nin her yerinden Ankara’ya yürüyen baro
başkanları, Ankara girişinde hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden Ankara’ya girişleri engellendi. Bu hukuksuz müdahaleye boyun eğmeyen
baro başkanları 28 saat boyunca ablukaya alınarak fiili gözaltı uygulamasına maruz bırakıldı.
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ANKARA’DA BARO BAŞKANLARINA YÖNELİK MÜDAHALE
İZMİR ADLİYESİ ÖNÜNDE PROTESTO EDİLDİ
22.06.2020

Üç günden bu yana demokrasi, insan hakları, hukuk ve demokrasi
için bulundukları illerden yürüyüşe başlayan baro başkanlarımızın Ankara girişinde durdurulması üzerine İzmir Barosu bir basın açıklaması
gerçekleştirdi.
İzmir Adliyesi C Blok girişinde yapılan basın açıklamasını, İzmir Barosu Başkan yardımcısı Av. Özgür Yılmazer okudu.
Av. Özgür Yılmazer, “Türkiye’nin dört bir yanından baro başkanlarımız adalet için, özgürlük için, hukuk için üç günden beri yürüyorlar. Bu
üç günlük yürüyüşleri boyunca halkımızdan, yurttaşlarımızdan inanılmaz bir destek var kendilerine. Halk, başkanlarımızın niçin yürüdüğünü
anlamış durumda. Ancak başta siyasi iktidar ve Türkiye Barolar Birliği’nin başındaki Metin Feyzioğlu olmak üzere bu yürüyüşün nedenini,
anlamını, önemini anlaması gerekenler maalesef algılamış değil. Biz şu
anda Ankara’da barolar adına yürüyen başkanlarımıza yapılan müdahaleye karşı başkanlarımıza destek için buradayız” diyerek başladığı basın
açıklamasında şunları dile getirdi:
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19 Haziran Cuma günü Türkiye’nin dört bir yanından baro başkanları tarafından başlatılan yürüyüş, Ankara sınırında hukuka aykırı olarak
durdurulmuştur. 56 baro başkanının ve çok sayıda baro yönetim üyesinin barışçıl şekilde gerçekleştirdikleri bu eylemin engellenmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelerle korunan gösteri ve toplantı yürüyüşü hakkının açık ihlalidir.
Güvenlik güçlerinin bu hukuksuz emri yerine getirirken Ordu Barosu Başkanını gözaltına almak istemesi, Gaziantep Baro Başkanını darp
etmesi ve Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel’e darp girişiminde bulunması iktidarın düştüğü aczin açık göstergesidir.
Hukukun üstünlüğü mücadelesi veren baro başkanlarına yönelik
bu tavır esasen yurttaşlara verilmek istenen bir göz dağıdır. Bu saldırılar ülkemizin demokratik ve insan haklarına dayalı bir Cumhuriyet olarak kalması ve yurttaşların haklarının korunması için devam ettirdiğimiz
mücadelemize asla zarar vermeyecektir.
Baroların bugün yaktığı ateş, milli mücadelenin Müdafa-i Hukuk
anlayışının bir devamıdır. İzmir Barosu ve tüm barolar yurttaşın hukukunu müdafaa etmek azminden bir nebze olsun geri adım atmayacaktır.
Buradan bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz. Vazgeçmeyeceğiz,
teslim olmayacağız, biat etmeyeceğiz.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel Açıklamaya Telefonla Katıldı
Basın açıklamasına telefonla katılan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ise, Ankara’da yaşananların ülkenin içine düşürüldüğü durumun açık bir göstergesi olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Bu
durum, şu an Türkiye’de faşizmin hüküm sürdüğünü, polis devletinin
hakim olduğunu, hak ve özgürlüklerin tamamen askıya alındığını gösteriyor. Bu aslında yürüyüşümüzün ne kadar anlamlı, ne kadar değer173

li olduğunu gösteren bir duruma da işaret ediyor. Türkiye’nin dört bir
tarafından baro başkanları özgür bir ülke, demokratik bir ülke, insan
haklarına uygun bir ülke için yola çıktılar ve mücadelelerini sürdürüyorlar. Bugün Ankara girişinde hala bekliyoruz. Baro başkanlarımız şu anda
oturma eylemine geçtiler. Buradan ayrılmayacağız, vazgeçmeyeceğiz,
kazanana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Sizlerin oradan destek
veriyor olmanız, bizi burada çok daha güçlü kılıyor. İyi ki varsınız, sizlerle birlikte yol yürüyor olmak beni her zaman onurlandırdı.” dedi.

ANKARA’DAKİ BARO BAŞKANLARINA
İZMİR’DEN BÜYÜK DESTEK
22.06.2020

Adaletin ve baroların bağımsızlığı için Ankara’ya doğru yola çıkan,
ancak Ankara girişinde durdurularak fiili olarak gözaltına alınan baro
başkanları ve avukatlar için İzmir Barosu önünde oturma eylemi düzenlendi. Çok sayıda avukat, sivil toplum örgütü temsilcileri ve yurttaşların
katıldığı eylemde konuşan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Özgür
Yılmazer, baro başkanlarının Ankara’da Anıtkabir’e gideceklerini ve
oradan da sorunlarını anlatmak üzere TBMM’ye geçeceklerini ifade
ederek “Onlar hukuk için, adalet için, insan hakları için ve bu ülkenin
yurttaşlarına ses olmak için yürüyorlardı.” dedi. Baro başkanlarının yü174

rüyüşleri boyunca halktan büyük destek aldığını ifade eden Av. Özgür
Yılmazer, “Başkanlarımızın ne için yürüdüğünü yurttaşlarımız anladı
ama bu ülkeyi yöneten siyasi iktidar anlamadı ve Türkiye Barolar Birliği’nin başındaki zat anlamadı ya da anlamak istemedi.” dedi. Baro başkanlarının yürüyüşlerinin Anayasa’dan ve uluslararası sözleşmelerden
kaynaklanan en temel haklardan birisi olduğunu dile getiren Av. Özgür
Yılmazer, “Maalesef bu hak, hukuka aykırı bir şekilde Ankara girişinde
engellendi. Başkanlarımızın ve beraberlerindeki meslektaşlarımız şu
anda fiilen gözaltındalar. Kendileri abluka altına alınmış, dışarıya çıkmaları engelleniyor. Yani şu anda kolluk güçleri kanunsuz bir emri uygulayarak suç işliyor ve baro başkanlarını, meslektaşlarımızı hukuka aykırı
bir biçimde gözaltında tutuyorlar.” dedi.
Yemek Verilmesi Engellendi
Ankara Barosu’nun, abluka altındaki avukatlara vermek istediklerini, yemeklerin verilmesinin dahi engellendiğini ifade eden Av. Özgür
Yılmazer “Karşı çıkılan şey aslında bir süre önce FETÖ tarafından uygulanmak istenen bir proje. Dolayıyla baro başkanlarımız ve meslektaşlarımız bu hain FETÖ projesine karşı çıkıyorlar.” dedi. Aslında tek amacın
tüm muhalif seslerin susturulmak olduğunu dile getiren Yılmazer, “Bugün Ordu Barosu Başkanı gözaltına alınmak istedi, Gaziantep Barosu
Başkanı darp edildi; İzmir Barosu Başkanı darp edilmek istendi. Bunların hepsi bize bugün hükümetin içine düşmüş olduğu aczin, ne boyutta
olduğunu da çok iyi gösteriyor. Biz, tüm bu hukuka aykırılıklar ortadan
kaldırılana, kanun tasarısı çekilene, başkanlarımıza ve meslektaşlarımıza uygulanan hukuka aykırılıklar son buluncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Asla ve asla teslim olmayacağız, vazgeçmeyeceğiz,
biat etmeyeceğiz.” dedi.
Yaşananlar Türkiye’nin Utancı
Oturma eylemine video konferansla katılan İzmir Barosu Başkanı
Av. Özkan Yücel ise tüm katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında, yaşananların, Türkiye’nin utancı olduğunu ifade etti. Türkiye’nin
gittikçe faşizan bir rejimle yönetildiğini ifade eden Av. Özkan Yücel,
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“Türkiye baskıcı bir ülke haline, totaliter bir ülke haline geldi. Bugün
burada yaşananlar, bugün baro başkanları ve avukatların burada yaşadıkları kamuoyu tarafından da görüldü ve artık baroların neden yürüdüğünü soran kalmadı, çünkü herkes biliyor ama biz mücadele etmeye
devam edeceğiz.” dedi.

İZMİR ADLİYESİ’NDE
‘SAVUNMA SUSMADI, SUSMAYACAK’ SLOGANLARI
23.06.2020

Baro başkanlarının, Ankara girişinde durdurularak 20 saati aşkın
süre boyunca, kötü koşullar altında fiili olarak gözaltında tutulmaları
dolayısıyla İzmir’de düzenlenen dayanışma eylemleri, bugün de devam
etti. İzmir Barosu’nun çağrısıyla İzmir Adliyesi önünde toplanan çok sayıda avukat “savunma susmadı susmayacak”, “direne direne kazanacağız”, “her yer Ankara her yer direniş”, “kurtuluş yok tek başına ya hep
beraber ya hiçbirimiz”, “Feyzioğlu istifa” sloganları ile baro başkanlarına desteklerini sundular.
İzmir Barosu adına basın açıklamasını okuyan Başkan Yardımcısı Av.
Özgür Yılmazer, “Biraz önce bir haber aldık ve çok mutlu olduk. Çünkü;
inanç kazandı, mücadele azmi kazandı, çünkü dayanışmanın onuru ve
gücü kazandı. Baro başkanlarımız, meslektaşlarımız yeniden yürümeye
başladılar. Onlar, bu hakkı direne direne kazandılar.” dedi. Tüm Türki176

ye’nin baro başkanlarının yürüyüşüne destek verdiğini ifade eden Av.
Özgür Yılmazer, “Baro başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, meslektaşlarımız yüzlerce kilometre yürüyerek Ankara’ya ulaştılar. Orada
yaşadıkları, hepinizin malumu. Kendilerine yemek verilmedi, battaniye
verilmedi, yatacak bir yerleri yoktu ama onlar mücadelelerinden asla
vazgeçmediler ve kazandılar. Yaşananlar, hükümetin de nasıl bir acz içine düştüğünü, ülkemizin nasıl bir polis devleti olduğunu bir kez daha
gösterdi bize. En temel hak ve özgürlükler bile mücadele edilmeden
alınamıyor. Direne direne kazanmayı, mücadele etmeyi gördük, dayanışmayı gördük ve zaferi gördük. Bir kez daha söylüyoruz, Vazgeçmeyeceğiz, teslim olmayacağız, biat etmeyeceğiz.” dedi.

ABLUKAYI DAĞITAN BARO BAŞKANLARI ATA’NIN
HUZURUNDA
23.06.2020

Dirençleri kırılmayan baro başkanlarımızın Türkiye’nin dört bir yanından avukatları Ankara’ya davet etmesinin ardından emniyet güçleri
ablukayı kaldırmak zorunda kaldı. Abluka dağıtıldıktan sonra Ankara’ya yürüyerek giren baro başkanları Büyük Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün huzuruna çıktı.
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Türkiye’nin dört bir yanından, Ankara’ya doğru yürüyen ve Ankara
girişinde ise fiili gözaltı koşullarında gerçekleştirdikleri 28 saati aşan direnişi kazanarak Anıtkabir’de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
huzuruna çıkan baro başkanlarımız, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı mücadelesinin burada bitmediğini sürece ilişkin eylemlerin devam edeceğini vurguladılar.

İZMİR BAROSU BAŞKANI AV. ÖZKAN YÜCEL:
MÜCADELE DEVAM EDECEK
23.06.2020
Geçtiğimiz Cuma günü, Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya
doğru başlattıkları savunma yürüyüşünün sonunda, Ankara girişinde
durdurularak fiili gözaltı koşulları altında ve kötü koşullarda tutulmaları üzerine 28 saat süren direnişi kazanarak Anıtkabir’e çıkan baro başkanlarından İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ve yönetim kurulu
üyeleri İzmir’de büyük bir coşku ile karşılandılar.
İzmir Barosu Binası önünde avukatlar, meslek odalarının ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ile yurttaşlardan oluşan topluluğa
seslenen İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel “Ankara’nın girişinde,
Cumhuriyet’in başkentinin girişinde, Türkiye’nin dört bir yanından gelmiş baro başkanlarını durduracak kadar pervasız, ceberut, faşist bir
anlayışla karşı karşıya kaldık. Bizi durdurdukları andan itibaren tam bir
tecrit içine alındık. Dışarıdan gelen dostlarımızla, meslektaşlarımızla,
basın mensupları ile görüştürmemek için, Ankara’nın sokaklarında yürümemizi engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Eziyet noktasında
uygulamalar vardı.” dedi. Yağan yağmura rağmen çadır kurulmasına
izin verilmediğini, sandalye verilmediğini, gelen yemekleri ancak uzun
178

pazarlıklar sonucu alabildiklerini ifade eden Av. Özkan Yücel, “İstediler
ki yorulalım, istediler ki vazgeçelim, istedikleri teslim olalım ama iki gün
boyunca orada bulunan baro başkanları şunu çok net bir biçimde ifade
ettiler: Ya bu barikatı yıkacağız ya da buradan ayrılmayacağız! Onları en
çok korkutan da yürüyüşe izin verilmediği takdirde Türkiye’nin dört bir
yanından bütün meslektaşlarımızın Ankara’ya geleceğini söylememiz
oldu.” dedi.
Mücadeleye Devam Edeceğiz
Mücadeleye devam edeceklerini ifade eden İzmir Barosu Başkanı
Av. Özkan Yücel “Yürümeye devam edeceğiz, mücadele etmeye devam
edeceğiz. Çünkü; biz haklıyız, siz haksızsınız. Kazanmak için ne gerekiyorsa, neyi nerede ne zaman söylemek gerekiyorsa biz orada olacağız
ve hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.” dedi. “Bugün orada kazanan sizin
varlığınız, sizin gücünüzle beraber orada bulunan baro başkanlarının
birlikte ve örgütlü hareket etmesiydi.” diyen Av. Özkan Yücel, “Zaman,
bize bir kez daha gösterdi ki; örgütlü güç, örgütlü mücadele yenilmez.
Kazanmak için hep birlikte hareket etmek, hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Sonuna kadar direnmek zorundayız.”
Zafer Sarhoşluğu İçinde Değiliz
Bir zafer sarhoşluğu içinde olmadıklarını dile getiren Av. Özkan Yücel, “İşimizin daha yeni başladığının farkındayız. Bu bölme, parçalama
ve ele geçirme projesi bu ihanet projesi, bu ülkenin insanlarına zarar
projesi, hak ihlallerine müdahalenin ortadan kaldırılmasına, baroların
güçsüzleştirilmesine yönelik müdahale, siyasi iktidara yönelik eleştirileri ortadan kaldırmaya yönelik müdahale sona erene kadar, taslak,
tasarı, çalışma ne varsa bunlar geri çekilene kadar biz bu mücadeleye
devam edeceğiz.” dedi. Türkiye’nin birçok yerinde, adliyelerde yapılan
destek eylemlerine de değinen Av. Özkan Yücel, “Bir çağrı üzerine basın açıklamaları, oturma eylemleri örgütlediniz. Aslında onlar, bu fotoğrafı gördüklerinde çekindiler.” dedi.
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel’in konuşmasının ardından “Savunma Yürüyüşü” ve baro başkanlarının Ankara’da gerçekleştirdiği direnişin görüntülerinden oluşan bir film izlendi.
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SAVUNMAYA BARİKAT
29.06.2020

Baroların yapısında yapılmak istenen değişiklikleri protesto etmek
isteyen İzmir Barosu üyesi meslektaşlarımızın, tüm çıkış yolları tomalarla kapatılarak yürüyüş yapmaları engellendi.
Megafonla polislere seslenen İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “Anayasal bir hakkı kullanmamıza engel olarak suç işliyorsunuz. İzmir’e bunu yaşatmaya hakkınız yok.” dedi.
Baroların Seçim Sistemini Bırakın Avukatların Sorunlarını Çözün
Aralarında önceki dönem baro başkanlarımızın da olduğu meslektaşlarımız, polisin yürüyüş yapmasına izin vermemesi üzerine oturma
eylemi başlattılar. Oturma eylemine geçen meslektaşlarımıza seslenen
Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel, “Anayasal bir hakkımızı kullanmak
için buradayız. Barolarımızı savunmak için buradayız. Amacımız Kıbrıs
Şehitleri Caddesi’ne kadar yürüyüp orada bir basın açıklaması yapmaktan ibaretti ama görüyorsunuz; buna bile tahammülleri yok. Baroların
güçlü olmasından, baroların söz söylüyor olmasından rahatsız oluyorlar. Halkın karşısına çıkmamıza izin vermiyorlar. İstiyorlar ki onların ya180

lanları ile kalsın her şey ama biz gerçeklerin ne olduğunu yurttaşlara
anlatmaya kararlıyız. Biz bugün yaptıkları çalışmanın, bugün ortaya
koydukları düzenlemenin hiçbir biçimde avukatların ve baroların lehine
olmadığının farkındayız. İşsiz avukatların, ofis açamayan avukatların,
stajyer avukatların onlarca sorununu defalarca dile getirmemize rağmen herhangi bir girişimde bulunmayanlar şimdi avukatların sorunlarını baroların seçim sistemiyle değiştirebileceklerini ileri sürüyorlar.
Bunun gerçek olmadığını hepimiz biliyoruz.” dedi.
Baroların tarihinin, avukatlara, teslim olmayan bir mesleğin üyeleri olma ayrıcalığı tanıdığını ifade eden Av. Özkan Yücel, “İzmir Barosu,
Türkiye’de demokratikleşme konusunda birçok mücadelenin, hak ve
özgürlükler konusundaki birçok mücadelenin ama özellikle de Avukatlık Kanunu’nda, avukat lehine yapılan 2001 düzenlemelerinin en başta
gelen savunucusu, ortaya koyanıdır.” dedi. “Bunlardan vazgeçme niyetimiz yok.” diyen Av. Özkan Yücel, “Biz gücümüzü birliğimizden alıyoruz. Burada bugün her görüşten meslektaşımın barosuna sahip çıkıyor
oluşu, savunma susmadı, susmayacak demesi, savunma durdurulamaz
demesi Türkiye’nin önümüzdeki dönem tarihine yazılmış bir övünç tablosu olarak hatırlanacak ama hem 22 Haziran’da Ankara’nın girişinde
baro başkanlarını durduran zihniyet, hem de burada sizin, bizim en
temel hakkımızı engellemek için ortaya konan zihniyet tarihin karanlık sayfalarında yerini bulmakta zaman kaybetmeyecektir. Yarına onlar
değil, biz kalacağız; çünkü haklıyız, çünkü kazanacağız.” dedi. Baroların
verdiği mücadelenin sadece barolar ve avukatlar için olmadığını ifade
eden Av. Özkan Yücel, “Bu mücadele aynı zamanda yurttaşların haklarını korumak için, ezilenlerin haklarını korumak için, kadınların, çocukların, dezavantajlı grupların haklarını korumak için verilmiş bir mücadeledir.” dedi.
Av. Özkan Yücel, baro başkanları toplantısı için sabah erken saatlerde Ankara’ya gideceğini ifade ederek, bu süreçte tüm avukatları İzmir Barosu önünde her gün 19.00’dan itibaren düzenlenecek oturma
eylemine davet etti.
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AVUKATLIK KANUNU’NDA YAPILMAK İSTENEN
DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI EYLEMLER SÜRÜYOR
30.06.2020
Baroların yapısı ve seçim sistemine yönelik olarak Avukatlık Kanunu’nda yapılmak istenen değişikliklere karşı, baroların kendi illerinde
yaptıkları eylemler devam ediyor.
İzmir’deki eylemin merkezi ise İzmir Barosu merkez binası olarak
belirlendi. Baro’nun ilk gün yapmak istediği yürüyüş, anti demokratik
bir şekilde engellenmiş; bunun üzerine İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan
Yücel, sonuç alınana kadar her gün oturma eylemi düzenleneceğini ifade etmişti.
Bu çağrı üzerine, 30 Haziran günü, İzmir Barosu önünde bir araya
gelen avukatlar ile meslek odası temsilcileri iki saat süren bir oturma
eylemi düzenlediler.
Eylem öncesi konuşan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer, siyasi iktidarın baroların bölünmesine, sesinin kısılmasına, içinin
boşaltılmasına, işlevsizleştirilmesine ve susturulmasına yönelik yasa
teklifinin TBMM’ne sunulduğunu ifade ederek, “İstiyorlar ki baroların
sesi çıkmasın, barolar sussun. Çünkü; barolar, insan hak ve özgürlüklerini savunan, çevre talanına karşı çevre hakkını savunan, egemen feodal
anlayışın cinayetlerde öldürdüğü kadınların, istismara uğrayan çocukların, ayrımcılığa uğrayan, LGBTİ+ların, zulmedilen, öldürülen hayvanların haklarını savunan, siyasi otorite ne zaman hukuk çizgisinin dışına
çıksa, onu hukuk çizgisine çekmeye çalışan, kısacası yanlışa yanlış diyen
kurumlar. İşte bu nedenle baroların sesini kesmeye çalışıyor, baroları
susturmaya çalışıyorlar. Fakat unutuyorlar ki bizler avukatız. Bizim cübbelerimizin önünde ilik yok. Bizler; hiçbir güce, hiçbir siyasi otoriteye
karşı asla ve asla düğmelerimizi iliklemedik bugüne kadar. Unutuyorlar
ki; bizler avukatız. Bizler üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü savunuyoruz. Polis devletine karşı hukuk devletini savunuyoruz,
totaliterizme karşı demokrasiyi savunuyoruz ve savunmaya da devam
edeceğiz. Bundan rahatsız olduklarını kısa bir süre önce Ankara’da, baş182

kanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, meslektaşlarımıza yaşattıklarıyla gördük. Bu ülkenin en önemli hukuk kurumlarından olan baroların
başkanlarını, ülkenin başkentine sokmadılar; aksine, bir sürü insanlık
dışı muamelede de bulundular. Battaniye almalarına engel oldular, aç
bıraktılar.” dedi. Sakarya Barosu’nun bu yasa teklifine karşı yürümek istediğini ancak engellendiğini, İzmir’de yaşananları ise herkesin bildiğini
dile getirerek “Anayasa’dan kaynaklı, uluslararası sözleşmelerden kaynaklı demokratik haklarımızdan birisi olan toplantı ve gösteri yürüyüşü
hakkımızı kullanmak istedik ama bizi burada engellediler ve yürütmediler.” dedi. Adana’da da yürümek isteyen avukatlara yönelik gaz fişekleri
kullanıldığını söyleyen Av. Özgür Yılmazer “Çünkü; korkuyorlar, acz içindeler. Çünkü; biliyorlar ki yenilecekler ama unuttukları bir şey var: Bizler asla ve asla yılmayacağız. Bizler, bu yasa teklifinin geçmeyeceğine
bütün yüreğimizle inanıyoruz. Bununla birlikte diyelim ki geçti; susacağımızı mı sanıyorlar, bundan sonra muhalefet etmeyeceğimizi mi düşünüyorlar, yanlışlarına yanlış demeyeceğimizi mi zannediyorlar? Biz asla
ve asla hiç kimsenin karşısında düğmelerimizi iliklemeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz, teslim olmayacağız, biat etmeyeceğiz.” dedi. 3 Temmuz’da
bütün baroların katılımıyla Ankara’da büyük bir eylem düzenleneceğini
ifade eden Av. Özgür Yılmazer, “Tüm meslektaşlarımızı, yapılacak olan
Büyük Savunma Mitingi’ne katılmaya ve savunmaya sahip çıkmaya davet ediyoruz.” dedi
TMMOB İzmir Dönem Sözcüsü Melih Yalçın ise baroların sadece
meslek odası olmadığını, vatandaşın savunma hakkını savunan tek kurum olduğunu ifade ederek “Bu nedenle barolar hiçbir zaman bölünmez, paylaşılamaz. Bu proje ne akla, ne hukuka, ne bilime uygundur.
Bugün baroyu koruyamazsak yarın hiçbir meslek örgütünü, hiçbir sendikayı, hiçbir kurumu koruyamayız.” dedi.
Meslek örgütlerinin bilimselliği, çağdaşlığı, demokrasiyi ve özgürlüğü savunduğunu ifade eden İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Lütfi
Çamlı ise hekimler avukatların yanında, Türk Tabipler Birliği baroların
yanında. Mesleğimize, meslek örgütümüze, demokrasiye sahip çıkıyoruz. Direne direne kazanacağız.” dedi.
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Baroların son dönemde adalet ve hukuk talebinin en önde gelen savunucusu olduğunu söyleyen KESK Şubeler Platformu’ndan Mustafa Gümel de demokrasinin kurum ve kuruluşlarına yönelik saldırıların halkın
örgütlenme özgürlüğüne yönelik olduğunu ifade etti. Gümel, “Baroya
yapılan saldırı hepimize yapılan saldırıdır. Bugün baroların başlattığı direnişle demokrasinin varlık yokluk meselesidir.” dedi.
DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da yapmış olduğu konuşmada 18 yıllık AKP iktidarının toplumun her kesimi ile kavga halinde olduğunu söyleyerek, “Baroları, DİSK’le KESK’le, Türk-İş’le, TMMOB’la ve
TTB ile hep birlikte özgürlüklerin, demokrasinin, barışın, laikliğin mücadelesini vermeye davet ediyorum.” dedi.
Oturma eylemi 1 Temmuz 2020 günü de 19.00-21.00 saatleri arasında devam edecek.

İZMİR BAROSU TBB DELEGELERİNDEN AÇIKLAMA:
ÇOKLU BAROYA VE TEMSİLDE ADALETİ OLMAYAN
DELEGE SİSTEMİNE HAYIR!
01.07.2020
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ÇOKLU BAROYA VE TEMSİLDE ADALETİ OLMAYAN
DELEGE SİSTEMİNE HAYIR!
Baroların tarihi; yürütmenin yargı üzerindeki tahakkümüne, hukuk
devletinin tüm ilke ve kurumlarıyla oluşturulmasına engel olan eylem
ve işlemlerine karşı barolarımızın verdiği mücadele ile biçimlenmiş
onurlu bir tarihtir.
Yürütme, son olarak Anayasa md.2 de ifadesini bulan “İnsan haklarına dayalı, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini” ve “hukukun
üstünlüğünü” savunan barolarımızı bu kez tamamen yok etmek, dernekleştirip işlevsizleştirmek için “çoklu baro” adı altında baroları bölüp
etkisiz hale getirmeyi ve demokrasiye aykırı bir şekilde delege seçim
sistemini değiştirmek üstüne kurulu bir yasa teklifini TBMM’ ye görüşülmek üzere vermiştir.
Yürütme, bu yasa teklifi ile hiçbir ülkede olmayan çoklu baro uygulaması ve temsilde adalete aykırı bir sistem önermektedir.
Özellikle kayıtlı avukat sayısı fazla olan Ankara, İstanbul ve İzmir
Barolarını etkisizleştirmeye yönelik bu girişim, Türkiye’deki tüm baroların haklı tepkisine neden olmuş ve bu tepkiyi ortaya koymak için 19
Haziran’da Türkiye’nin birçok ilindeki Baro Başkanları bulundukları illlerden Ankara’ya doğru bir yürüyüş başlatmışlardır. Ankara yürüyüşü
polisin engellemesine ve baro başkanlarımızın 27 saatlik yasa dışı gözaltı uygulamasına karşın gerçekleştirilmiştir.
Yürütme, tüm baroların kitlesel tepki ve eylemlerine karşı ne pahasına olursa olsun bu yasayı çıkarmak istemekte, ülkemizi daha karanlık
bir geleceğe sürüklemektedir.
Delege sistemini de değiştiren yasa teklifi ile her baroya tanınan 3
delege hakkından sonra az avukat sayısı olan Barolara yaklaşık 25, 50,
100, 200 avukata bir delege düşerken, İstanbul, Ankara, İzmir, gibi çok
sayıda Avukatın bulunduğu Barolarda 5.000 avukat için bir delege hakkı verildiğinden bu barolarda toplamda yaklaşık olarak 3.000 avukata 1
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delege düşecektir. Bu durum avukatların Türkiye Barolar Birliği Genel
Kurulunda temsili konusunda anti demokratik ve adaletsiz bir sonuç
ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla delege seçim sitemini de değiştirmeyi
hedefleyen yasa teklifi, barolardan ve avukatlardan uzaklaşarak siyasal
iktidara yaklaşan ‘Avukatlar ve Barolar’ nezdinde meşruiyetini yitiren
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun mevcut konumunu
da koruma saikiyle hazırlanmıştır.
Yürütmenin bu yasa teklifi, yalnız barolara karşı değil; esas olarak halka karşıdır. Siyasal iktidarın hukuksuz ve keyfi işlemlerine karşı,
Av.K. 76. ve 95. maddeleri ile barolara verilen görev ve yetki baroların
elinden alınmak istenmektedir. Dolayısıyla bu yasa teklifi ile baroların
çalışmalarını etkisizleştirmeyi hedefleyen siyasal iktidar; çocuk istismarına, kadın cinayetlerine, her türden ayrımcılığa, çevre katliamlarına
neredeyse yeşil ışık yakmakta, halkın Anayasa’nın 36. maddesinde yer
alan, hak arama özgürlüğünü ve savunma hakkını ortadan kaldırmak istemektedir.
Çoklu baro ve delege seçim sistemini değiştirmeye yönelik yasa
teklifini getirenler, kuvvetler ayrılığını, yargı bağımsızlık ve tarafsızlığını yok ettiler, şimdi de hukukun üstünlüğünü, insan temel hak ve özgürlüklerini yok etmeye, hukuk devletinin son kırıntılarını da ortadan
kaldırmaya çalışmaktadırlar.
Barolar, dernek ya da herhangi bir sivil toplum veya sadece meslek
örgütü değildir.
Barolarımızın avukatların meslek örgütü olma özelliği, ikincildir.
Asıl olan SAV-SAVUNMA-KARAR üçlüsünden oluşan yargının bir kurumu olmaları, yargıda “SAVUNMANIN ÖRGÜTÜ” niteliğini taşımalarıdır.
Yasa teklifi ile yargının son kalan bu bağımsız kurumunun da bölünüp
parçalanması etkisizleştirilmesi istenmektedir.
Bizler, İzmir Barosu TBB Delegeleri olarak baromuzun ve diğer tüm
baroların yanında, yürütmenin bu demokrasi karşıtı ve hukuk devleti
ilke ve kurumlarıyla tamamen zıt girişimlerine karşı tek vücut olarak
HAYIR diyoruz.
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Bu yasa teklifini getirenler ve TBMM ‘de iktidar partisi ve onun ortağının oyları ile yasalaşmasını sağlayanlar tarihin karanlığına gömülecekler, bizler ise tarihin aydınlık sayfalarında, geleceğe umut olmaya
devam edeceğiz.
Savunma hakkı için, baroların parçalanıp bölünmemesi için,
Demokrasi ve hukuk devleti için,
Direneceğiz, biat etmeyeceğiz.
İzmir Barosu TBB Genel Kurul Delegeleri
Av.Bilal Koralay
Av.Doğan Evrim
Av.Mehmet Erdek
Av.Ahmet Yılmaz
Av.Arif Ali Cangı
Av.Erol Özcan
Av.Nursen Aksu
Av.İsmet Köymen
Av.Halil Çağlar Akbulut
Av.Hüseyin Özgür
Av.Erdal Yağçeken
Av.Meriç Kaptan
Av.Türkan Karakoç
Av.Özcan Çine
Av.Yakup Gül
Av.Mehmet Kantarcıoğlu
Av.Ümit Görgülü Sevil
Av.Ayşen Erdoğan
Av.Hatice Aslan Atabay
Av.Filiz Kunt
Av.Serkan Cengiz
Av.Ümit İzmirli
Av.Erkan Göbekçin
Av.Kemal Eskier
Av.Veysel Gül
Av.Sefa Yılmaz
Av.Çağla Deniz Felamur
Av.İsmail Hanoğlu
Av.Yücelay Sal

BARO BAŞKANLARI’NIN MÜCADELESİ
MECLİS ÖNÜNDE SÜRÜYOR
02-05.07.2020
2 Temmuz sabah saatlerinde Ankara’da buluşan baro başkanları
yasa değişikliği görüşmelerine katılmak üzere TBMM’ne gittiler. Görüşmelere katılma talepleri kabul edilmeyen baro başkanları bu kez
TBB’ne, TBB adına görüşmelere baro başkanlarının katılmasının sağ187

lanması yönünde talepte bulundu. Türkiye Barolar Birliği bu talebi oy çokluğu ile reddetti. Baro
başkanları bu kez TBB Başkanı’nın
görüşmelere katılmasını talep ettiler. Ancak bu talebi de reddeden
TBB, görüşmelere TBB’de çalışan
hukukçu personeli görevlendirdi. Baro başkanları komisyon görüşmeleri tamamlanıncaya kadar
TBMM’nin bahçesinde gece-gündüz beklediler.

TARİH, UMUT İÇİN MÜCADELE EDENLERİ YAZAR
03.07.2020
Türkiye’deki tüm baroların, baroların görüşü alınmadan TBMM’de
görüşülmekte olan ve baroların yapısında değişiklik yapmayı hedefleyen Avukatlık Yasası görüşmelerine karşı Ankara’da düzenlemek iste-

dikleri Büyük Savunma Mitingi’nin, Ankara Valiliği tarafından pandemi
bahane edilerek yasaklanması üzerine Ankara Adliyesi önünde kitlesel
bir basın açıklaması yapıldı.
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Avukatlık Cübbesi Bir Barınak, Bir Çatı, Bir Kalkandır
“Bugün bizi buraya getiren şey bir baskı rejiminin her fırsatta masasının altından çıkarıp gösterdiği sopaya hiçbir zaman boyun eğmediğimizi ve hiçbir zaman da eğmeyeceğimizi tarih önünde çocuklarımıza
anlatma borcumuzdur.” denilen açıklamada insan onurunun güçlüler
karşısında korunmasının tarihinin, avukatlarla başladığı ifade edilerek
“Ancak o güçlülerin avukatlardan her devirdeki korkusu öyle büyük olmuştur ki bazen onları hapislerle, idamlarla tehdit ettirmiş bazen de
bir virüs salgınından çaresizce medet umdurmuştur.” denildi. Avukatlık
cübbesinin hem barınak hem çatı hem kalkan hem de kararlılığın bayrağı olduğu söylenen açıklamada “Bizleri bölmeye susturmaya, niteliksizleştirme çabaları ve her fırsatta gösterilen sopa da güçlülerin kalbine
saldığı rahatsızlıkla karışık korkunun göstergesidir.” denildi.
Çok Olmaya Devam Edeceğiz
Açıklamada; tarihin aydınlık için umut için insanlık için mücadele
edenleri, umudu savunanları yazdığı ifade edilerek “Bu barolar artık
çok oldu diyorsunuz ya, siz yargıyı bağımlı kıldıkça, hukuku yok saydıkça, adaleti unuttukça, insan haklarını ayaklar altına almaya devam ettikçe biz de çok olmaya devam edeceğiz. Siz çocuk istismarına, kadına
şiddete, kadın cinayetlerine, doğanın talan edilmesine sessiz kaldıkça
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biz barolar da çok olmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin baro başkanlarının adalet adımlarına çelme takmaya çalıştığınızda da çok olmaya devam edeceğiz. Baroları bölmeye susturmaya yönelik tasarı yasalaşırsa
daha da çok olmayı sürdüreceğiz. Bu ülkede avukatlar var. Aydınlığı onlar temsil ediyor, özgürlüğü onlar, hukuk devleti ve demokrasi adına ne
varsa onlar temsil ediyor. Onlar bütün baskılara tehditlere, gözdağlarına yargılamalara rağmen susmayanlar, güce biat etmeyenler, vazgeçmeyenler, özgürlükler için bedel ödeyenler ne yurttaşın sesinin kısılmasına izin verecekler ne de karanlığınızın sürgit devam etmesine. Bizlere
iyi bakınız. Teker teker saymakla bitireceğinizi sandığınız bu avukatlar
gökyüzü kadar büyük bir kararlılığı cübbelerinin altında taşıyorlar. Şimdi onların cüppeleri bir barınak, bir çatı, bir kalkan. Şimdi bizleri çok iyi
dinleyin hepsi bir ağızdan hiçbir baskıya boyun eğmeyeceklerine, mesleklerine ve cumhuriyete sahip çıkacaklarına dair bu ülkenin teker teker
her bir çocuğuna yemin ediyorlar.” denildi.
Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Biat Etmiyoruz
“Susmuyoruz, korkmuyoruz, biat etmiyoruz” sözleriyle biten açıklama sonrasında Meclis’e gitmek isteyen meslektaşlarımızın geçişi, anti
demokratik bir şekilde barikatlarla engellendi. Gösteri hakkının anayasal bir hak olduğu hatırlatılarak yürüme konusunda ısrarlı olunması
üzerine ise polis meslektaşlarımıza biber gazlı müdahalede bulundu.
İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu çok sayıda meslektaşımızın etkilendiği biber gazı müdahalesi sonrasında aralarında
Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel ve yönetim kurulu üyelerimizin de
bulunduğu meslektaşlarımız oturma eylemine geçtiler.

İZMİR İLÇE ADLİYELERİNDE EŞ ZAMANLI EYLEM
03.07.2020
Baroların yapısını değiştirmeye yönelik yasa tasarısına karşı baroların verdiği mücadele, devam ediyor. Büyük Savunma Mitingi’nin Ankara
Valiliği tarafından pandemi bahane edilerek iptal edilmesine karşı, çok
sayıda avukatla birlikte Ankara’ya çıkarma yapan İzmir Barosu, aynı saatlerde ilçelerde görev yapan avukatların katılımıyla İzmir ilçe adliyeleri önünde basın açıklaması ve ardından oturma eylemi düzenledi.
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Tarih Umudu Savunanları Yazar
Aliağa, Bayındır, Bergama, Çeşme, Dikili, Karşıyaka, Kınık, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Tire ve Torbalı adliyeleri önünde
yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
SON SÖZ!
SAVUNMADAN HİÇ HAZZETMEDİNİZ, BİLİYORUZ.
İLK FIRSATTA KAPILARINIZI AYIRDINIZ,
SONRA SUSTURMAYA ÇALIŞTINIZ.
OLMAYINCA, DURUŞMA SALONLARINDAN ATMAYA;
OLMAYINCA, TUTUKLAMAYA;
OLMAYINCA, HASTANELERE GÖNDERMEYE ÇALIŞTINIZ AVUKATLIĞI
HASTALIK DERECESİNDE SAHİPLENİYORLAR DİYE.
OLMAYINCA, HUKUKSUZ YARGILAMALARLA ON YILLARCA CEZA VERMEK YOLUNU SEÇTİNİZ.
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ŞİMDİ DE TESLİM ALAMADIĞINIZ BAROLARI PARÇALAYARAK, CÜBBELERİMİZE İLİK AÇMAYA, DÜĞME DİKMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ.
İSTİYORSUNUZ Kİ, YARGININ SON AYAĞI DA İKTİDARA BAĞLANSIN.
İSTİYORSUNUZ Kİ, HERKES SUSSUN.
İSTİYORSUNUZ Kİ, BU KARANLIK BÖYLE SÜRSÜN.
SİZDEN ÖNCEKİLERE DE SÖYLEMİŞTİK DURUŞMA SALONLARINDA;
ŞİMDİ SİZE DE AYNI ŞEYLERİ SÖYLÜYORUZ:
BU PROJENİN ESKİ SAHİPLERİNİN YAKALANDIKLARINDA İLK SÖZLERİNİN “AVUKATIMI İSTİYORUM” OLDUĞUNU HİÇ HATIRINIZDAN ÇIKARMAYIN.
UNUTMAYIN; TARİH AYDINLIK İÇİN, UMUT İÇİN, İNSANLIK İÇİN MÜCADELE EDENLERİ, UMUDU SAVUNANLARI YAZAR.
“BU BAROLAR ARTIK ÇOK OLDU” DİYORSUNUZ YA;
SİZ YARGIYI BAĞIMLI KILDIKÇA, HUKUKU YOK SAYDIKÇA, ADALETİ
UNUTTUKÇA, İNSAN HAKLARINI AYAKLAR ALTINA ALMAYA DEVAM
ETTİKÇE; BİZ DE “ÇOK” OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ.
SİZ ÇOCUK İSTİSMARINA, KADINA ŞİDDETE, KADIN CİNAYETLERİNE,
DOĞANIN TALAN EDİLMESİNE SESSİZ KALDIKÇA; BİZ BAROLAR DA
“ÇOK” OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ.
BU ÜLKENİN BARO BAŞKANLARININ ADALET ADIMLARINA ÇELME
TAKMAYA ÇALIŞTIĞINIZDA DA “ÇOK” OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ.
BAROLARI BÖLMEYE, SUSTURMAYA YÖNELİK TASARI YASALAŞIRSA,
“DAHA ÇOK” OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ.
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ÇÜNKÜ BU ÜLKEDE AVUKATLAR VAR:
AYDINLIĞI ONLAR TEMSİL EDİYOR. ÖZGÜRLÜĞÜ ONLAR, HUKUK DEVLETİ VE DEMOKRASİ ADINA NE VARSA ONLAR TEMSİL EDİYOR.
ONLAR; BÜTÜN BASKILARA, TEHDİTLERE, GÖZDAĞLARINA, YARGILAMALARA RAĞMEN SUSMAYANLAR, GÜCE BİAT ETMEYENLER, VAZGEÇMEYENLER, ÖZGÜRLÜKLER İÇİN BEDEL ÖDEYENLER.
NE YURTTAŞIN SESİNİN KISILMASINA İZİN VERECEKLER,
NE DE KARANLIĞINIZIN SÜRGİT DEVAM ETMESİNE.
SAVUNMAYA DOKUNMA

BAROLAR MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR
07.07.2020
Çoklu baro ve baroların seçim sistemine yönelik olarak Avukatlık
Kanunu’nda yapılmak istenen değişikliklere ilişkin avukatların mücadelesi sürüyor. Komisyon görüşmeleri boyunca, gece gündüz, TBMM
önünde beklemelerine rağmen çalışmalara alınmayan baro başkanlarının kentlerine dönmesinin ardından eylemler bu kez tüm Türkiye’ye
yayıldı.
O kentlerden biri olan İzmir’de de akşam saatlerinde İzmir Barosu’nun daveti üzerine toplanan çok sayıda avukatın katılımı ile Alsancak
Türkan Saylan Kültür Merkez önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
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Cumhurbaşkanı’ndan Bir Ay Önce Randevu İstedik
Aylardır kapalı kapılar ardında, Adalet Bakanı’nın, TBB’nin bile
bilmediği bir kanun teklifinin çalışmalarının yapıldığını ve buna baro
başkanlarının dahil edilmediğini ifade eden Av. Özkan Yücel, baro başkanlarının görüşmek istemedikleri şeklindeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Av. Özkan Yücel, “Yaklaşık bir ay önceden beri cumhurbaşkanından randevu almak için baro başkanlarımız uğraştı. Verilmedi
randevu. Sonra ne yaptık? Barolar Birliği’ne dedik ki komisyondaki Barolar Birliği temsilcisinin yerine baro başkanlarını temsilci olarak görevlendir. Hiç değilse bu şekilde komisyona derdimizi anlatabilelim. TBB
Yönetim Kurulu oy çokluğu ile bunu reddetti. Sonra döndük Birlik Başkanı’na dedik ki, ‘madem baro başkanlarının katılmasını istemiyorsun
ve hala Birliğin başında oturmaya devam ediyorsun, görevinin gereğini
yerine getir, git komisyonda görev ifa et, bizzat komisyonda bulun ve
orada bütün bu söylenenlere, 19 Mayıs ve 1 Haziran’da 80 baro başkanının karşı çıktığı şekilde çoklu baroya karşıyız; bu düzenlemenin geri
çekilmesini istiyoruz’ dedik, bunu da gerçekleştirmedi.” dedi. Komisyon Başkanlığı’na da baro başkanlarının imzası ile toplantıya katılmak
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istediklerine dair dilekçe gönderdiklerini ancak bunun da kabul edilmediğini söyleyen Av. Özkan Yücel, “Sonra hala halkın karşısına çıkıp
şunu söyleyebiliyorlar: Biz çağırdık, gelmediler. Ayıptır. Bulunduğunuz
makamdan, yaptığınız görevden yürüttüğünüz sorumluluktan utanın,
yalan söylemeyi bırakın.” dedi.
Tasarıyı savunanların, baroların marjinalleştiği yönündeki söylemlerine de değinen İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “Nedir marjinalleşmek? Kazdağları’na sahip çıkmak mı? Devam edeceğiz. Kadın cinayetlerine karşı çıkmak, kadınlar öldürülmesin demek, kadınlar yaşamak
istiyorum feryatları ile yaşama tutunmak için çaba gösterirken katledilmesinler istiyorsak bu mudur marjinalleşmek? Öyleyse marjinalleşmeye devam edeceğiz. Bundan sonra daha çok kadın cinayetleri olmasın
diye, bu ülkede kadınlar ölmesin diye barolar mücadele etmeye devam
edecek. Nedir marjinalleşmek dediğiniz şey? Altına imza attığınız uluslararası bir sözleşmenin altındaki imzanızı inkar etmenize izin vermiyor
olmamız mı? İstanbul Sözleşmesi uygulansın, İstanbul Sözleşmesi’ndeki
bütün tedbirler hayata geçirilsin diyor olmamız mı sizin için marjinalleşme? Eğer böyle düşünüyorsanız emin olabilirsiniz aynı marjinallikle
devam edeceğiz. Nedir marjinalleşme dediğiniz şey? Ensar Vakfı’nda
çocuklar istismara uğrarken sorumlular cezalandırılsın demek midir
marjinalleşme dediğiniz şey? Bu ülkedeki her çocuk, her çocuğumuz özgür biçimde, istismardan korunacak biçimde, devlet kendi görevini yerine getirecek biçimde, özgür bir gelecek için yaşamaya hak kazandığı
anda mücadelemiz bitecek. O ana kadar biz marjinalleşme dediğiniz bu
tutumu devam ettirmeye kararlıyız. Nedir marjinalleşme dediğiniz şey?
Seçilmişleri ucube gerekçelerle görevden alıp, yerine yine aynı ucube
uygulamayla kayyumlar atıyor olmanıza karşı çıkıyor olmamız mı? Karşı
çıkmaya devam edeceğiz. Milletvekillerini cezaevlerine sokup, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamamak, yargıya cezaevlerindeki tutuklamaların devamı için talimat vermenize karşı çıkıyor olmamız mı marjinalleşmek? Marjinalleşmeye devam edeceğiz. Çünkü bir
rehberimiz var. Biz mağdurun kimliğine değil, mağduriyetin kendisine
odaklanıyoruz. Biz yönümüzü evrensel hukuk ilkelerinden alıyoruz. Biz
insan haklarına dayalı özgür bir ülke istiyoruz, özgür bir ülke arıyoruz.
Bunun için söylediklerimiz canınızı yakıyorsa, bunun için söylediklerimi195

zi kabullenemiyorsanız söylediklerimizin haklılığından, söylediklerimizin doğruluğundan, söylediklerimize verecek cevabınızın bulunmamasındandır.” dedi.
Teklifin yangından mal kaçırır gibi komisyondan geçirildiğini ifade
eden Av. Özkan Yücel, “Görüşmeleri bir gün uzatıp baro başkanlarını
dinleyebilirlerdi. ama kendi milletvekillerine bile gerçeği söyleyemedikleri için bizim orada konuşmamızı istemediler.” dedi.
Savunulacak Bir Tarafı Yok
Teklifin içinde savunabilecekleri hiçbir şey olmadığını dile getiren
Av. Özkan Yücel, “Adliyelerdeki baro odalarını 1, 2, 3 numaralı barolar
arasında paylaştıracaklarmış. Ne kadar habersizler, yaşadıklarımızın
farkında mısınız? O kadar çok odamız var ki her adliyede onları kime
paylaştıracakları konusunda bir türlü karar veremediler. Biz adliyelerde
yaşam savaşı veriyoruz. Bu düzenlemenin içinde, baroların adliyelerin
yönetiminde temsil edilmesine ilişkin neden herhangi bir düzenleme
yok? Neden baroları etkin kılacak düzenlemeler söz konusu değil? İşçi
avukatlar var, ofisini kapatanlar var. Aylardır bu arkadaşlarımıza destek
olunması için çağrı üstüne çağrı yapıyoruz, yazı üstüne yazı yazıyoruz.
Hiçbirine yanıt vermiyorlar. Hiçbirine karşılık alamıyoruz. Sonra da avukatların yaşadıkları sorunları baroların seçim sistemini değiştirerek, delege yapısını değiştirerek çözeceklerini iddia ediyorlar.” dedi.
“Biz, gerçek niyetinizi biliyoruz” diyen Av. Özkan Yücel sözlerini “Barolar ak olsun istediniz, siyasete bağlansın istediniz, iktidarın baroları
olsun istediniz. Ses çıkarmayalım, suskun kalalım, biat edelim istediniz,
başaramadınız. Derdiniz bu. Bu yüzden barolara sürekli saldırıyorsunuz, bu yüzden baroları parçalamak, baroları ele geçirmek konusundaki gayretiniz ama biz izin vermeyeceğiz. Biz mücadeleyi sürdüreceğiz.
Asla vazgeçmeyeceğiz, asla teslim olmayacağız, asla biat etmeyeceğiz.
Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.” dedi.
Basın açıklamasının ardından Baro binasına dönmek isteyen avukatlara ise polis uzun süre engel oldu. Uzun görüşmelerin sonunda avukatlar gruplar halinde baro binasına ulaştılar.
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İzmir Barosu, 8 Temmuz akşamı saat 19.30›da Gündoğdu Meydanı’nda bir oturma eylemi düzenleyecek.

KAZANANA KADAR MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ
08.07.2020
Avukatlık Kanunu’nda yapılmak istenen ve barolar tarafından
“Çoklu Baro”, “Paralel Baro” gibi isimlerle adlandırılan değişikliklerin
TBMM gündemine geldiği saatlerde Türkiye’nin her yerinde avukatların eylemleri vardı.

İzmir’de yapılan eylemin adresi ise Gündoğdu Meydanı’ydı. İzmir
Barosu’nun çağrısıyla meydanda cübbeleriyle toplanan çok sayıda avukata, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenleri ve yurttaşlarımız da
destek verdi.
Praksis Müzik Topluluğu’nun müzikleriyle katkı sunduğu oturma
eyleminde konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, AKP iktidarının baroları bölüp parçalamak ve ak barolar yaratmak için yola çıktığını
söyleyerek Türkiye’deki tüm baroların karşı olduğu bu düzenlemeyle
sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti. Baroların marjinalleşmekle suçlandığını dile getiren Av. Özkan Yücel, “Kazdağları’na ya da
bu ülkenin dört bir tarafında bütün doğasına sahip çıkmak, çocuk istismarına hayır demek, kadın cinayetleri son bulsun, İstanbul Sözleş197

mesi uygulansın, kayyum uygulamalarınız yerin dibine batsın demek,
milletin oyuna sahip çıkmaya çalışmak, demokrasi için sandıkları korumak, siz Çorlu’da insanları bile bile ölüme götüren kamu görevlilerinin
sorumluluğunu ortadan kaldırmaya çalışırken bizim faillerin bulunup
yargı önüne taşımaya çalışmamızsa marjinalleşmek dediğiniz şey emin
olabilirsiniz hem İzmir Barosu, hem de Türkiye’nin dört bir tarafında
seksen ilin barosu marjinalleşmeye devam edecek. Çünkü; baro olmak
budur.” dedi.
Sözlerini “Bu çalışmayı yapanların kulağına küpe olsun diye söylüyorum.” diyerek devam eden Av. Özkan Yücel, “Bu ülkede insan haklarına sahip çıkan, demokrasiye sahip çıkan, hukuk devletine sahip çıkan,
Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan barolar var ve var olmaya devam
edecekler. Siz tarihten silineceksiniz ama biz kalmaya devam edeceğiz.
Biz, bu mücadeleyi kazanana kadar sürdüreceğiz.” dedi.
Av. Özkan Yücel konuşmasının ardından diğer baro başkanları ile buluşmak üzere Ankara’ya gitti.

BAROLAR YURTTAŞLARIN SESİDİR
09.07.2020
Türkiye’deki 80 baronun tepki gösterdiği çoklu baro ve baroların
seçim sistemini değiştirmeyi planlayan Avukatlık Kanunu’ndaki düzenlemenin, TBMM Genel Kurulu’na gelmesinin ardından baro başkanları
yeniden Ankara’ya giderken kentlerde eylemler sürüyor.
Bu kapsamda, İzmir Adliyesi önünde de bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Çok sayıda avukatın katıldığı açıklamada konuşan İzmir Barosu Başkan yardımcısı Av. Özgür Yılmazer, TBMM’ne gelen yasa tasarısını ucube olarak nitelendirerek “Bu yasayı, yangından mal kaçırır gibi
geçirerek baroların sesini kısmaya, işlevsiz hale getirmeye çalışıyorlar.
Çünkü barolardan korkuyorlar. Çünkü baroların yanlışa karşı doğruyu
söylemesinden korkuyorlar. Baroların tüm yurttaşların hak ve özgürlüklerini savunmasından korkuyorlar.” dedi. İktidarların ne zaman hukuk
çizgisinin dışına çıkmış olsa, baroların onları hukuk çizgisine çektiğini
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ifade eden Av. Özgür Yılmazer, “Bu mücadelemiz, sadece avukatlar ya
da barolar için değil; tam tersine tüm yurttaşlarımız, tüm Türkiye için
mücadele ediyoruz.” dedi. Baroların vatandaşların sesi olduğunu dile
getiren Av. Özgür Yılmazer, “Barolar yurttaşların sesi, barolar özgürlüğün sesi, barolar insan hakları ve özgürlüklerin sesi. Barolar totaliterizme karşı, tek adam rejimine karşı demokrasinin sesi. Barolar üstünlerin
hukukuna karşı, hukukun üstünlüğünün sesi. Barolar polis devletine
karşı hukuk devletinin sesi. O yüzden sesimizi kısmak istiyorlar, o yüzden bizi susturmak istiyorlar. Biz söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Barolar, avukatlar asla vazgeçmeyecek, teslim olmayacak, biat etmeyeceğiz.” dedi.
Av. Özgür Yılmazer, İzmir’den avukatların da baro başkanlarının nöbetine destek olmak üzere Ankara’ya gideceklerini ifade etti.

YASA MECLİS’TE BARO BAŞKANLARI KUĞULU’DA
09-10.07.2020
Yasa tasarısının TBMM’ne gündemine gelmesiyle Ankara’da buluşan baro başkanları Kuğulu Park’ta nöbete başladı. Bu kez bulundukları Kuğulu Park’ta ablukaya alınan baro başkanları parkta sabahlarken,
baro başkanlarının daveti üzerine sabah saatlerinde Türkiye’nin her
yerinden desteğe gelen yüzlerce avukatın baro başkanlarıyla bir araya
gelmeleri engellenmek istendi. Bununla birlikte avukatlar barikatları
aşarak önce Gezi Parkı eylemlerinden sonra Ankara’da ilk kez yürüyüş
gerçekleştirdiler.
Bugün her ne kadar paralel baro yasası Meclis’ten geçmiş olsa da
tarihe geçen bir direniş gösteren biz avukatlar kurulmak istenen barolara destek vermeyerek söz konusu yasanın kadük kalmasını sağladık.
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G. COVID 19 SALGININA KARŞI BAROMUZUN
ÖNLEMLERİ VE MESLEKİ DAYANIŞMA
İzmir Barosu olarak tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen
Covid 19 pandemisinin ilk günlerinden itibaren, bir yandan sağlık kuruluşlarının önerileri doğrultusunda gerekli sağlık tedbirlerini en üst
düzeyde uygularken diğer yandan bu süreçten ekonomik olarak etkilenen tüm meslektaşlarımıza gerekli desteği sağladık. Okuyacağınız bu
bölümde salgın süresince alınan tedbirler yer almaktadır.
Korona Virüs Salgınına Karşı İzmir Barosu Birimlerinde Gerekli Hijyen
Tedbirleri Alınmaktadır
Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı İzmir Barosu’na ait tüm bi-

rimlere el dezenfektanları konulmakta ve gerekli hijyen tedbirleri alınmaktadır. Adliye birimlerinde, İzmir Barosu’nun sorumluluk alanı dışında kalan tüm alanlara el dezenfektanları konulması ve gerekli hijyen
tedbirlerinin alınması için de Cumhuriyet Başsavcılıkları ile görüşme ve
yazışmalar yapılmıştır. Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

STAJYER AVUKATLARIMIZA ÖNEMLİ DUYURU
Stajyer avukatlarımızın staj dersleri durdurulmuş olup, eksik derslerin yapılma şekli ve zamanı ayrıca bildirecektir.
Baro merkezlerinin önbürolarında tutulacak nöbetler de iptal edilmiş olup, daha önce nöbet günü bildirilen stajyerlerimiz nöbet tutmayacak; yeni görevlendirme yapılmayarak nöbet görevlerinden muaf tutulacaklardır.
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Tez çalışmaları ile ilgili olarak jüri sistemi konusunda yapılmış olan
duyuru geçerliliğini korumakta olup, stajyer avukatlarımızın bir mağduriyet yaşamamaları için tezle ilgili çalışmalarını sürdürmeleri ve tezleri
zamanında teslim etmeye özen göstermeleri gerekmektedir.
Hazırlanacak tezler, elektronik ortamda «staj@izmirbarosu.org.tr”
adresine iletilecektir. Bir sonraki duyuruya kadar Baromuza fiziken tez
iletilmeyecektir.
Halen Adliye stajını sürdürmekte olan stajyer avukatlarımızın imza
yükümlülükleri konusunda Adalet Komisyonu ile görüşmeler yapılmış
olup, Adalet Komisyonu tarafından ekteki linkte yer alan genelge tüm
savcılıklara gönderilmiştir. Buna göre; imzaların günlük olarak atılıp
atılmayacağı hususunun stajın yapıldığı birimler tarafından değerlendirileceği bildirilmiştir.
Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

YENİ TİP CORONA VİRÜS SEBEBİYLE
BAROMUZ TARAFINDAN
SALGININ İLK GÜNLERİNDE
İVEDİLİKLE ALINAN ÖNLEMLER
İzmir ve Karşıyaka Adliyeleri Hizmet Birimlerine İlişkin
1. İzmir Adliyesi Merkez Binasında zemin katta bulunan baro satış birimi ile baro bahçe dışındaki tüm baro birimlerinin geçici olarak
kapatılmasına; baro pulu ve dosya satışı, fotokopi ve benzeri işlemler
ile cübbe alımının baro zemin kat satış biriminden gerçekleştirilmesine, acil durumlarda kullanılmak üzere adliye zemin katta bulunan baro
bahçeye bilgisayar ve yazıcı konulmasına karar verilmiştir.
2. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi binasında yer alan zemin kat
baro satış odası dışındaki baro hizmet birimlerinin geçici olarak kapatılmasına karar verilmiştir.
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3. İzmir Adliyesi Ek Binasında, Aile ve Asliye Hukuk Mahkemeleri
bulunduğundan ve bu mahkemelerde acil işlemler dışında iş yapılmayacağı duyurulduğundan ek binada bulunan baro hizmet biriminin geçici
olarak kapatılmasına karar verilmiştir.
4. Karşıyaka Adliyesi Merkez Binasında yer alan baro satış biriminin hizmet vermeye devam etmesine karar verilmiştir.
5. Karşıyaka Adliyesi Çiğli Ek Binasında, Aile, Asliye Hukuk, Asliye
Ticaret ve Sulh Hukuk Mahkemeleri bulunduğundan ve bu mahkemelerde acil işlemler dışında iş yapılmayacağı duyurulduğundan ek binada
bulunan baro hizmet biriminin geçici olarak kapatılmasına karar verilmiştir.
6. Geçici olarak kapatılan adliye baro birimlerinin açılacağı tarihlerin, daha sonra duyurulmasına karar verilmiştir.
İlçe Adliyeleri Baro Hizmet Birimlerine İlişkin
7. 13 Nisan 2020 tarihine kadar ilçelerde bulunan baro hizmet birimlerinin Salı günleri dışında kapalı tutulmasına; baro birimleri Salı
günleri dışında hizmet vermeyeceğinden meslektaşlarımızın baro pulu,
dosya ve benzeri ihtiyaçlarını Salı günleri toplu olarak karşılamalarının
bildirilmesine karar verilmiştir.
CMK Görevlerine İlişkin
8. 16 Mart 2020 tarihi itibari ile CMK listesinde yer alan meslektaşlarımız için İzmir Barosu CMK Yönergesinin 10/1-g maddesinde yer
alan “Görevlendirme listesinde yer alan avukatlardan, 4 ay içerisinde herhangi bir soruşturma görevi almamış olanlar soruşturma ve kovuşturma
listelerinden çıkarılma talebinde bulunmuş sayılır.” hükmünün uygulanmamasına; 4 aylık görev alma süresinin 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yeniden başlatılmasına karar verilmiştir.
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9. 16 Mart 2020 tarihi itibari ile CMK listesinde yer alan meslektaşlarımızın İzmir Barosu CMK Yönergesinin 13/1-b maddesinde yer
alan görev yerine ulaşma süresi olan 1 saatlik sürenin, toplu taşımalarda aksaklık yaşanma ihtimali nedeniyle 1 Mayıs 2020 tarihine kadar 2
saat olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
10. CMK hizmet aracı hizmetine devam edecek olup hekimler tarafından toplu taşıma araçlarının kullanımının sınırlandırılması yönündeki tavsiyeler dikkate alınarak ayrıca İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile
CMK görevi ile ilgili yol masraflarının taksi ücreti olarak karşılanması
için görüşme yapılmasına karar verilmiştir. (Meslektaşlarımıza görüşme
neticesinden ayrıca bilgi verilecektir.)
İzmir Barosu Merkez Binasına ve Birimlerine İlişkin
11. İzmir Barosu merkez binasında, yeni tip corona virüs salgını önlemleri kapsamında personelimize izin verilmiş olup, merkez baro binasında birimlerin en az personelle hizmet sürdürmesi sağlanacaktır. Bu
nedenle baromuza yapılacak her türlü başvurunun info@izmirbarosu.
org.tr mail adresi üzerinden yapılmasına özen gösterilmesi ve barodan
temini gereken birçok belgeye www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/1985/belgeler linkinden ulaşabileceği hususlarında meslektaşlarımıza bilgi verilmesine karar verilmiştir.
12. İzmir Barosu’nun İzmir Adliyesi’nde bulunan merkez önbürolarının, 13 Nisan 2020 tarihine kadar kapatılmasına karar verilmiş olup,
merkezlere yapılacak başvurular ile ilgili bilgi almak için aşağıdaki telefon numaraları kullanılabilecektir.
a. Avukat Hakları Merkezi : 0533 235 65 03
b. Kadın Hakları Merkezi : 0232 400 00 04
c. Çocuk Hakları Merkezi : 0232 400 00 14
d. Adli Yardım Merkezi

: 0232 463 00 14
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13. Daha önce, 23 Mart 2020 tarihine kadar ertelendiği açıklanan
komisyon ve merkez toplantıları, baro konferansları ve eğitimleri, staj
dersleri, geziler ve benzeri baro etkinliklerinin ertelenme süresinin 13
Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmasına; bu süre içerisinde yapılması
planlanan etkinlerin ertelenmesine; 25, 40, 50, 60 yıl plaket törenleri
ile diğer 5 Nisan Avukatlar Günü etkinliklerinin ileri bir tarihte yapılmasına; yeni tarihlerin meslektaşlarımıza daha sonra bildirilmesine karar
verilmiştir.
Ayrıca;
Yeni tip Corona virüs salgınına karşı önlem olarak; meslektaşlarımızın duruşmalara girerken kendi cübbelerini yanlarında taşımaları hususuna dikkat etmeleri, acil durumlarda kullanılmak üzere açık olan baro
birimlerinde bulunan cübbelerin dezenfekte edildiği,
Meslektaşlarımızın, baro birimlerine girerken birimlerin girişlerinde yer alan el dezenfektanlarını kullanmaya özen göstermeleri,
Adli ve İdari Yargıda sürelerin durdurulması için barolar tarafından
ortaklaşa girişimde bulunulduğu, süreçten meslektaşlarımıza bilgi verileceği,
Avukat yanında staj yapmakta olan stajyer avukat meslektaşlarımızın, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 virüsü nedeniyle adliyelerde ve
baromuzda alınan önlemler çerçevesinde kalabalık ortamlarda bulunmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve mümkün olması halinde 31.03.2020 tarihine kadar izinli sayılması,
Hususları meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

YENİ TİP CORONA VİRÜS SALGINI İLE İLGİLİ OLARAK
BARO BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN KURUMLARA
YAZILAN YAZILAR
Yeni tip Corona virüs salgını ile ilgili olarak Baro Başkanlığımız tarafından;
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Türkiye Barolar Birliği’nden, bugüne kadar baromuzca yapılmış
adli yardım görevlendirmeleri sebebiyle meslektaşlarımızın hak kazandığı adli yardım ödemelerinin, Baro Başkanlığımıza aktarılması talebinde bulunulmuştur.
İzmir Valiliği’nden, valilik ve il müdürlüklerinde görevli avukatların
çalışmalarını evlerinden sürdürmelerine karar verilmesi ve aynı yönde
tedbirlerin alınması konusunda tüm kaymakamlıklara gerekli uyarıların
yapılması talebinde bulunulmuştur.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan, belediye bünyesinde
görevli avukatların çalışmalarını evlerinden sürdürmelerine karar verilmesi ve aynı yönde tedbirlerin alınması konusunda tüm ilçe belediye
başkanlıklarına gerekli uyarıların yapılması talebinde bulunulmuştur.
Adalet Bakanlığı’ndan, adli yardım ödemelerinin yapılabilmesi için Türkiye Barolar Birliği’ne meslektaşlarımızın hak kazandığı adli
yardım ödemelerinin aktarılması; CMK ödemelerinin ivedilikle yapılabilmesi için Maliye Bakanlığı ile gerekli görüşmelerin yapılması; ceza infaz kurumlarında bulunan tüm kişilerin sağlık kontrollerinden ve virüs
testlerinden geçirilerek enfekte olmamaları koşuluyla öncelikle hasta
ve yaşlılar, hamile kadınlar, çocuklar, kronik rahatsızlığı bulunan tutuklu
ve hükümlülerin uygun tedbirlerle tahliyeleri için gerekli yasal ve idari düzenlemelerin yapılması ve cezaevlerinde hijyen açısından eldiven,
maske vb ihtiyaçların karşılanması, enfekte olan kişilerin gerekli tedavilerinin hızla gerçekleştirilmesi talebinde bulunulmuştur.
İçişleri Bakanlığı’ndan, Geri Gönderme Merkezlerinde bulunan tüm
kişilerin sağlık kontrollerinden ve virüs testlerinden geçirilerek enfekte
olmamaları koşuluyla öncelikle hasta ve yaşlılar, hamile kadınlar, çocuklar, kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin uygun tedbirlerle bırakılmaları
için gerekli işlemlerin yapılması ve merkezlerin hijyen açısından eldiven, maske vb. ihtiyaçların karşılanması, enfekte olan kişilerin gerekli
tedavilerinin hızla gerçekleştirilmesi talebinde bulunulmuştur.
Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.
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BAROLARDAN ORTAK AÇIKLAMA:
CEZAEVLERİNDE CORONA VİRÜS SALGINI İLE ETKİLİ
MÜCADELE ETMEK VE OLASI YAŞAMSAL RİSKLERİ
MİNİMİZE ETMEK İÇİN ÇOK ACİL VE KAPSAMLI
TEDBİRLER ALINMALI, ÇÖZÜMLER ÜRETİLMELİDİR.
BASINA ve KAMUOYUNA
18 Mart 2020
Hepimizin bildiği ve takip ettiği üzere; Dünyamız küresel ölçekte
bir salgın hastalık tehdidi ile karşı karşıya kalmış, şimdiden binlerce insan yaşamını yitirmiş, yüzbinlerce insanın yaşamını yitireceğinden endişe edilmektedir. Birçok kıtada baş gösteren bu salgın ile mücadele
etmek için tüm dünyada olağanüstü tedbirler alınmaktadır. Covid-19
olarak bilinen ve ölümcül risklere yol açan bu virüsten hem korunmanın
hem de yaygınlaşmasının önüne geçilmesinin yegane yolunun, hijyenik
bir ortamda izolasyon olduğu da genel kabul gören bir gerçektir. Nitekim; şimdilik alınan tüm tedbirlerin buna yönelik olduğunu hepimiz
müşahede etmekteyiz.
Bu salgın ile mücadele kapsamında, Ülkemizde alınan önlemlerin
bir kısmı amaca uygun ise de ağır risk grubu olarak tanımlanabilecek
diğer bir kısım alanlarda alınan önlemlerin bu amaca hizmet etmediğini, alınan tedbirlerin yetersiz kaldığını kamuoyunun dikkatine çekmek
isteriz.
Türkiye cezaevlerinde sayısı üç yüz bini bulan mahpuslar, bu risk
grubunun başında gelmektedir. Mahpusların dış dünya ile tek iletişim
yolu olan avukat ve yakınlarıyla görüş ve ziyaret haklarının kısıtlanması
ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin tam olarak sağlandığını söylemek
güçtür. Bu, amaca uygun bir tedbir değildir. Dış dünya ile tek temas
yolu olan bu hakkın ellerinden alınarak fiziksel sağlıkları kısmen sağlansa da bu kısıtlamanın mahpuslar ve yakınlarını ruhsal açıdan bir yıkıma
uğratma riskini de barındırmaktadır. Kaldı ki; virüs sadece mahpus yakınları tarafından değil, infaz koruma personeli ve diğer güvenlik personeli tarafından da cezaevine taşınabilecektir.
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Türkiye cezaevlerinde koğuş ve hücre bazında kapasitelerinin çok
üstünde mahpus tutulduğu, koğuşların ve ortak kullanım alanlarının
havasız ve hijyenden yoksun olduğu; sıcak su, temizlik ürünleri ile diğer
dezenfektanlara erişimin çok kısıtlı, kapsamlı bir sağlık hizmetine erişimin ise neredeyse imkansız olduğu bilinmektedir. Cezaevi komisyonlarımızca hazırlanan raporlarda sıkça belirtildiği üzere; birçok cezaevinde
mahpusların bir sağlık kuruluşuna sevkleri bazen ayları bulduğu yönünde çokça tespitte bulunulmuştur. Cezaevlerinde binlerce hasta, yaşlı,
kadın ve çocuğun bulunduğu göz önüne alındığında ne denli büyük bir
risk ile karşı karşıya olduğumuz daha net anlaşılacaktır.
Cezaevleri boyutuyla bu salgın ile etkili mücadele etmek ve olası yaşamsal riskleri minimize etmek için çok acil ve kapsamlı tedbirler
alınmalı, çözümler üretilmelidir. Bu kapsamda alınacak tedbir ve çözümlerin bir kısmı yasal düzenlemeler gerektirse bile herhangi bir yasal
düzenlemeyi gerektirmeyen çözümlerin bulunduğunu da kamuoyunun
ve karar vericilerin dikkatine sunmak istiyoruz. Bu çerçevede;
• Tutuklama müessesesinin son yıllarda istismar edildiği ve istisna olarak düzenlenen tutuklu yargılamanın temel ilke haline geldiği,
hukuk camiasının genel kabulüdür. Cezaevlerinde, düşünce ve ifade
hürriyetlerini kullandıkları gerekçesi ile tutuklanan ve halen tutuklu
bulunan azımsanmayacak sayıda siyasetçi, belediye başkanı, aydın, gazeteci, avukat, öğrenci bulunduğu; bunlardan bir kısmının yaş ve hastalık sebebiyle Corona virüsünün ölümcül risk grubunda olduğu bir gerçektir.
• Tek tek isimlerini sayamayacağımız hasta, yaşlı, hamile veya çocuklu kadın tutuklular, acil bir çözüm bulunmaması halinde telafisi imkansız yaşamsal risklerle karşılaşacaktır.
• Tutuklamanın tedbir niteliği ve son yıllarda istismar edilen bu
yönü de dikkate alınarak halen tutuklu bulunan mahpusların, tutuklu
yargılanması ile sağlık ve yaşam hakkının çatıştığı bu koşullarda, sağlık ve yaşam hakkına üstünlük tanınarak tahliye edilmeleri; ev hapsi ve
benzeri adli kontrol hükümlerinin yaygınlaştırılarak varsa tutuklamadan elde edilebilecek kamusal faydanın bu suretle temini elzemdir.
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• Tutuklular ile ilgili bu çözüm ve tedbirin herhangi bir yasal düzenlemeyi gerektirmediğini, talep veya resen tutukluluk incelemesi ile
bunun mümkün kılınabileceğini önemle vurgulamak isteriz.
• Risk grubunda bulunan yaşlı, hasta, kadın ve çocuk hükümlüler
yönünden ise; Ceza infaz kanunundaki “infaza ara verme” ve “özel infaz
usulleri” konusunda bir kısım değişiklikler yapılarak veya ek hükümler
konularak acil çözümler bulunmalıdır. Uzun süreden beridir Türkiye’nin
gündeminde olan infaz rejimindeki iyileştirme konusunda, gecikmeksizin bir düzenleme yapılmalıdır. Bu düzenleme yapılıncaya kadar salgın
hastalık süresince infaza ara verilmesi veya cezanın evde infazı gibi tedbirlere başvurulması ile hükümlülerin sağlığa erişim hakkının temini ve
dolayısıyla yaşam hakkının korunmasının sağlanması gerekmektedir.
• Salgın ile mücadele kapsamında, mahpusların avukat ve yakınlarıyla açık ve kapalı görüşlerine getirilen kısıtlamanın yaratacağı olumsuz etkileri en aza indirmek için mahpusların yakınlarıyla haftada 10
dakika olarak uygulanan telefon görüşlerinin süresi uzatılmalıdır.
• Yine Ceza İnfaz kurumlarında çalışan tüm personelin de salgına
karşı genel sağlık durumlarının korunmasına yönelik tedbirler alınmalı,
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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BAROLARDAN ADALET BAKANLIĞI’NA ÇAĞRI: ADLİ VE
İDARİ YARGIDA SÜRELERİ DURDURUN
19 Mart 2020
A D A L E T B A K A N L I Ğ I’ N A
ANKARA
İLGİ: Adli ve İdari Yargıda sürelerin durdurulması hk.
Yaşamakta olduğumuz Corona virüs tehlikesi nedeniyle, Bakanlığınız tarafından alınan önlemlerle birlikte, son kez HSK tarafından verilen tavsiye niteliğindeki karar çerçevesinde, çalışma alanlarımız olan
adliyelerdeki yoğunluğun azaltılması bağlamında duruşmaların ertelenmesi gündeme gelmiştir. Ancak; kararın mahkemelerin inisiyatifine
bırakılmış olması, uygulama açısından ciddi karışıklıklara yol açmıştır.
Keza; bu tedbirler bağlamında, yeni çalışma koşulları oluşmuş ve
bu temelde pek çok özel kuruluş ve avukatlar kamu sağlığı tedbirleri
bağlamında evden çalışma sistemine geçmiştir. Bu yeni çalışma sistemi
nedeniyle; yasal sürelere uyularak cevap dilekçeleri verilmesi ve delillerin sunulabilmesi güçleşmekte ve hak kayıpları doğurma ihtimali taşımaktadır.
Keza; delillere erişimde yaşanan bu zorluk, evvelce mahkemeler
tarafından verilmiş kesin sürelere riayet edilememesi veya evinden faaliyetlerini sürdüren meslektaşlarımızın süre kaçırma endişesiyle ofislerine gitmeleri ve yine hastalık riski altındaki alanlarda bulunmaları
sakıncasını da içermektedir.
Bu kapsamda, biz aşağıda imzası bulunan Barolar, gerektiğinde yasal düzenleme için uygun koşullar yaratılarak;
1) Öncelikle genel nitelikte bir düzenleme ile tüm ülkede mahkemelerin inisiyatifine bırakılmaksızın duruşmaların ertelenmesi konusunda ortak bir düzenleme yapılması,
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2) Süre öngören tebliği içeren elektronik tebligatların durdurulması da dahil olmak üzere, 10.03.2020 tarihinden olağanüstü dönem sona
erinceye kadar adli ve idari yargıda tüm sürelerin durdurulmuş sayılması,
3) İlgili tüm sürelerin olağanüstü dönem sona erdikten sonra 7 gün
uzatılması,
4) Bu hususta, gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak acilen yürürlüğe konulması hususunu takdirlerinize sunarız.
Saygılarımızla.

BAROMUZUN TALEBİ ÜZERİNE, TEBLİGAT İŞLEMLERİNİN
ERTELENMESİ KONUSUNDA ADALET KOMİSYONU
TARAFINDAN GENELGE YAYINLANMIŞTIR
İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde Komisyon tarafından dosyalarda
taraf vekillerine elektronik veya posta yolu ile tebligat gönderilmemesi
yönünde genelge gönderilmiştir.

Barolardan Ortak Talep
İLGİLİ BAKANLIKLARA
KONU: Corona virüs salgını nedeniyle SGK prim borçları, beyanname verme, vergi ödeme vb. mükellefiyetlerin ertelenmesi, KDV oranının indirilmesi, CMK, Adli Yardım ve Hazinenin ödemekle yükümlü
olduğu vekalet ücreti ve diğer alacakların ödenmesi talebi hk.
Dünyada yaşanan Corona virüs salgını nedeniyle yaşadığımız süreçte alınan en önemli tedbirin, insanların evlerinde bulunmalarını sağlamak olduğu değerlendirilmektedir. Adalet Bakanlığı ve HSK’nın bu süreçle ilgili karar ve önerilerinden, komisyonların ve mahkemelerin bu
uygulamaya yönelik kararlarından, avukatların mesleki faaliyetlerinin
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hemen hemen tamamını evlerinden sürdüreceği anlaşılmaktadır. Alınan tedbirlerin olumlu sonuç vermesi için de bu yöntemin zorunlu hale
geleceği öngörülmektedir.
Biz avukatlar için bu sürecin geçici de olsa ekonomik anlamda zor
ve yıpratıcı olacağı açıktır. 18/03/2020 tarihinde, biz barolar olarak;
Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan tedbirlere avukatlarla ilgili aşağıda belirteceğimiz hususların da eklenmesinin zorunluluk olduğunu
düşünüyoruz:
1-KDV, Muhtasar, KDV tevkifatı ve Geçici Vergi Beyannameleri ile
2019 yılı Gelir Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme sürelerinin 6
ay süre ile ertelenmesi,
2-SGK ve Bağ-Kur primlerinin Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran dönemi
ödemelerinin 6’şar ay ertelenmesi,
3-SGK primlerini ödeyemediği için sistemden aktivasyon alamayan
ve bu nedenle sağlık hizmetinden yararlanamayan avukatların da 3 ay
süre ile sağlık hizmetlerinden faydalandırılması,
4-Avukatlık hizmetlerinin tamamında 6 ay süreyle KDV oranının
yüzde 1’e indirilmesi,
5-CMK ve Adli Yardım ödeneklerinin ivedilikle ödenmesi,
6-Maliye Hazinesi’nin ödemekle yükümlü olduğu beraat vekâlet
ücreti, tazminat vb. ödemelerin idari başvuru aşamasında hemen gerçekleştirilmesi,
7- CMK ücretlerinin ödenmesinde duruşma tutanağı yerine baro
tarafından görevlendirme yapıldığına ilişkin belge ile derhal ödeme yapılmasının sağlanması,
8-Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan avukatların bankalara olan kredi borçlarının, Mart, Nisan,
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Mayıs ve Haziran dönemi anapara ve faiz ödemelerinin 3 ay süreyle ve
faizsiz olarak ertelenmesi,
9-Meslektaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı
kredi paketlerinin devreye alınmasının teşvik edilmesi, bankalar tarafından 6 ay sonra ödemeli faizsiz kredi imkanı sunulması gerekmektedir.
Yukarıdaki taleplerimizin ilgili Bakanlık ve kurumlarca değerlendirip, takip edilerek yerine getirilmesini talep ederiz.

AVUKATLARIN CEZAEVİ GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile baromuz arasında yapılan görüşme sonucunda, şimdilik Mart ayı sonuna kadar aşağıdaki biçimde anlaşma sağlanmıştır.
1. Adalet Bakanlığı’nın açık görüşlerin kaldırılması ve acil durumlarda kapalı görüş yaptırılmasına ilişkin genelgesine dayanarak; acil durumlarda avukatlar kapalı görüş yapabileceklerdir.
2. Duruşma öncesi görüşmeler, acil durum kapsamında kabul edilecek olup duruşmadan en fazla 5 gün önce duruşma tarihini gösterir
tutanak ile görüş talebinde bulunulduğu takdirde görüşmelerde sıkıntı
yaşanmayacaktır.
3. Duruşmanın yakın olduğu durumlar dışında, görüşme için “acil
durum” ayrıca değerlendirilecektir.
4. Bu süreçte meslektaşlarımızın kendilerinin ve müvekkillerinin
sağlığı açısından, cezaevine girişte dijital cihazlarla ateş ölçümü yapılacak ve görüş öncesi telefonlar dezenfekte edilecektir.
5. Cezaevlerinde de personel sayısı asgari düzeyde tutulduğundan,
zorunlu haller dışında, görüşmelerin mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Saygılarımızla.
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65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN
MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN NÖBETÇİ YÖNETİM KURULU
ÜYESİ HATTI AÇIKTIR
Salgın önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilere yönelik getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapmış olduğumuz görüşmede, 65 yaş üstü meslektaşlarımızın tutuklu
duruşma gibi acil mesleki faaliyetlerini sürdürebilmeleri için kimlikleri yanlarında olmak kaydıyla dışarı çıkabilecekleri belirtilmiştir.
Yine mesleki ve insani yardıma ihtiyacı olan 65 yaş
üstü
ve
kronik
rahatsızlığı
olan
meslektaşlarımız
için
0 530 255 50 01 numaralı nöbetçi yönetim kurulu üyesi hattımız açıktır.
Acil işi olmayan meslektaşlarımıza, salgına yönelik tedbirleri dikkate alarak evlerinden çalışmayı sürdürmelerini öneririz.
Saygılarımızla

ADLİ YARDIM RAPORLARI ONLİNE ALINACAK VE
PANDEMİ SÜRESİNCE ADLİ YARDIM ÖDEMELERİNDEN
AİDAT BORCU MAHSUP EDİLMEYECEKTİR
Talebimiz üzerine, TBB’den gönderilen sınırlı Adli Yardım ödeneği,
raporunu veren ve raporu onaylanan meslektaşlarımıza sırası ile ödenmektedir.
Ödeme onayı verilen raporlar için meslektaşlarımıza ayrıca SMS
gönderilecektir. Bu süreçte ödemelerden baro aidat borcu mahsup
edilmeyecektir.
Ayrıca, Adli Yardım alacaklarının tamamının ödenebilmesi için
TBB’ den ödenek talebinde bulunulmuştur. Ödenek gönderilmesi halinde tekrar bilgilendirme yapılacaktır.
Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında bu süreçte adli yardım
raporlarının info@izmirbarosu.org.tr adresine mail yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
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MESLEKTAŞLARIMIZIN EVRAK TESLİMİ/TEMİNİ
İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU
Corona virüs salgını önlemleri kapsamında, baromuz merkez binasında çalışan personelimiz, birimlerine göre nöbet sistemi ile ve saat
10.00 - 16.30 arasında hizmet vermektedir. Bu süreçte yaşanabilecek
hak kayıplarının önüne geçilmesi için daha önce verilen kesin süreler
işlemeyecektir.
Meslektaşlarımızın işlemlerinin daha hızlı ve güvenilir şekilde temin ve takibi için,
1.Yapılacak hiçbir başvuru için fiziki evrak talep edilmeyecek olup
tüm talep ve başvuruların info@izmirbarosu.org.tr mail adresi üzerinden yapılması,
2.Barodan temini gereken birçok belgeye ise https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/1985/belgeler linkinden erişilebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

GENÇ OFİS KULLANAN MESLEKTAŞLARIMIZIN
KİRALARI ERTELENDİ
Baro Yönetim Kurulumuz yaşanan Corona virüs salgını dolayısıyla
Genç Ofis kullanan meslektaşlarımızın ofis kiralarının Mayıs ayı başına
kadar ertelenmesine karar vermiştir.

CMK RAPORLARI
OCAS ÜZERİNDEN TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI
Görev aldığınız dosyalarla ilgili ödeme taleplerine, göreve ilişkin
tutanak ve belgelerin dosya olarak eklenebilmesi mümkün hale getirilmiştir. Göreve ait tutanakların eklenmesi ile Baronuz ve ödeme işlemlerini yapan Savcılık tarafından kabul edildiği takdirde; CMK ödeme işlemleri sürecinin tümüyle dijital ortamda online olarak yapılması
mümkün olacaktır. Bunun yanında, CMK görevlerine ait belge ve tutanakları sistemdeki görev kaydına eklemenizi sağlayacaktır.
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TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ
TOPLANTILARININ ERTELENMESİ TALEP EDİLDİ
İzmir Barosu tarafından Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması
ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne yapılan başvuru ile tüketici hakem heyeti toplantılarının ertelenmesi talep edildi.
Ülkemizde ve dünyada Corona Virüs (Covid-19) salgınının tüm insanların hayatlarını tehdit etmesi dolayısıyla birçok yasal ve idari düzenleme ile tedbirler alınmasına karşın vatandaşlarca hakem heyetlerine başvuruların devam ettiği ve kimi Hakem Heyeti Başkanlarınca da
toplantı yapılması için üyelerin zorlandığı söylenerek şunlar ifade edildi:
“Mevcut şartlar altında, üyelerin bir araya gelmeleri, sağlık yönünden sakıncalı olduğu gibi üyelerin bir araya gelmeden yasanın aradığı
toplantı şartları sağlanmadan gerekli özen gösterilmeden verilen kararlar da sağlıklı olmayacaktır.
Bu bağlamda, tüketici hakem heyetleri nezdinde yürütülen iş ve
işlemlerin ivedi sayılan işlerden sayılmadığı, bu nedenle taraf ve üçüncü kişiler yönünden telafisi imkansız zararlar üyelerin birlikte yaşadığı
kişilerin sağlıkları yönünden telafisi mümkün olmayacak zararlara sebebiyet vermesinin söz konusu olacağı gözetilerek, adli iş ve işlemlere
devam edilene kadar hakem heyeti toplantılarının ertelenmesi hususunda gerekli idari ve yasal düzenlemelerin yapılması yerinde bir tedbir
olacaktır.
Erteleme süresince yapılmayan toplantıların sonrasında ek toplantı şeklinde yapılması, toplantı yapılmayan aylara ait huzur hakkı ücretlerinin ek toplantı yapılan aylarda ek ücret olarak ödenmesi üyelerin ve
başkanların ücrete dair endişeleri ile hak kayıplarını önleyecektir.
Bunların dışında, hakem heyeti dosyalarına ait tüm evrakların TÜBİS’e kaydedilmesi, üyelere nitelikli elektronik imza ile TÜBİS’e erişim
hakkı tanınması, dosyaların bu şekilde incelenerek gerektiğinden tele215

konferans vb. yöntemlerle gerçekleştirilebilen toplantılar sonucu kararların elektronik imza ile oluşturulması imkanı getirilmesi de yararlı
olacaktır.”

İZMİR BAROSU’NDAN EPDK’YA:
OLUŞABİLECEK MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİN
İzmir Barosu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun elektrik ve
doğalgaz sayaçlarının salgın döneminde geçici olarak üç ay süreyle
okunmaması ve son iki yılın ilgili ayına ait ortalaması esas alınarak fatura oluşturulacağına dair kararı üzerine; kuruma bir yazı yazarak bu
tedbirin yaratabileceği mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına önerilerini sundu.
İzmir Barosu Tüketici Komisyonu tarafından hazırlanan rapora dayanılarak hazırlanan yazıda; hali hazırda gelir kaybına uğrayan, maddi
manevi zor durumda olan vatandaşa destek olmak yerine haksız bir
külfet yüklemek mevzuata uygun olmayacağı gibi adalet ve hakkaniyet
duyguları ile de örtüşmeyeceği vurgulanan yazıda “Düzenleme gereği üç ay olarak öngörülen sürenin okuma yapılmaksızın geçirebileceği
bu döneme ilişkin sonradan tahakkuk edecek tutarın da ay sayısı kadar
taksitlendirilebileceği, düzenlemeye uygun yapılacak uygulamanın tüketicilerin de menfaatine daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.”
denildi.
İzmir Barosu’nun yazdığı yazıda; online ödeme sistemlerine sayaç
verisi giriş menüsü eklenerek vatandaşın gireceği veri üzerinden tahakkuk yapılmasının da uygun bir çözüm olacağı vurgulanan yazıda “Böyle
bir dönemde vatandaşımıza güvenmekten imtina etmemek gerektiği,
ilgili şirketin tereddüdü halinde şüphe duyduğu tüketici tahakkukunu
kendi denetim yöntemleriyle sağlamasını yapabileceği kanaatindeyiz.”
denildi.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ TOPLANTILARI ERTELENDİ
Bilindiği üzere; İzmir Barosu tarafından hakem heyetleri toplantılarının bu toplantılara katılım zorunluluğu bulunan meslektaşlarımızın
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sağlığı açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle salgın önlemleri kapsamında toplantıların ertelenmesi için Ticaret Bakanlığı’na 2 Nisan 2020
tarihli başvuru yapılmıştı.
Bugün yayımlanan (10.04.2020 tarihinde 31095 s.lı) Resmi Gazete
ile yürürlüğe giren Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile toplantıların ertelenmesine ve hakem
heyetlerinin işleyişine dair bazı sürelerin 30.04.2020 tarihine kadar durmasına karar verilmiştir.

İŞÇİLİK ALACAKLARI ÖNCELİKLİDİR.
SALGINDA İŞÇİLERİ MAĞDUR ETMEYİN!
Salgın önlemleri kapsamında; 22 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 30.04.2020 tarihine kadar nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde
yürütülmekte olan her türlü icra ve takip işleminin durdurulmasına, taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip işlemlerinin alınmamasına karar verilmiştir.
Ancak, işçilik alacakları yönünden icra takiplerinin durması ve yeni
icra takibi açılamamasından ötürü, borcunu ödememe nedeniyle hiçbir yaptırıma uğramayacağını bilen ve mevcut durumu fırsata çeviren
işverenlerce, ücret ve ödeme takvimine bağlanmış işçilik alacakları da
ödenmemektedir.
Oysa işçilik alacakları, nafaka alacaklarında olduğu gibi tüm mevzuatımızda ve doktrinde imtiyazlı/öncelikli alacak olarak kabul edilmekte
olup icra takiplerinde işçilik alacaklarının istisna tutulmaması, işçileri
mağdur etmektedir.
Bu nedenle; devleti ivedilikle işçilerin kanun, toplu iş sözleşmesi
veya bireysel iş sözleşmesi ile hak etmiş oldukları tüm alacaklarının takibinin/tahsilinin, nafaka alacaklarında olduğu gibi durma kararlarının
istisnalarından kabul edilmesi yönünde karar almaya davet ediyoruz.
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İZMİR BAROSU DAYANIŞMASI: “YALNIZ DEĞİLSİN”

Değerli meslektaşlarımız,
Bir süredir devam eden Corona virüs salgını, tüm yurttaşlarla birlikte 140 bine yakın avukatı da önemli şekilde etkiledi.
İşlerimiz durma noktasına gelirken, bu süreçte gelir elde edemeyen meslektaşlarımız faturalarını, kiralarını ve borçlarını ödemeye devam ediyorlar.
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Mesleğe yeni adım atan genç meslektaşlarımızın bir kısmı, ofislerini kapatmak zorunda kaldılar; bir başka avukatın yanında çalışanların
bir kısmı ise ya maaşlarından ya da işlerinden oldular.
Salgının başladığı günden bu yana, İzmir Barosu olarak her düzeyden yetkililerle temasa geçip avukatların ekonomik anlamda korunmasına yönelik tedbirlerin alınması amacıyla taleplerde bulunduk. Ancak;
bu kriz anında ne hükümetten ne de meslek birliğimiz olan TBB’den
gereken desteği görebildik.
15 günlük denilerek başlatılan önlemler, şimdi 15 Haziran’a kadar
evlerimizden çıkamayacağımız, müvekkil görüşmesi yapamayacağımız,
tahsilat gerçekleştiremeyeceğimiz bir sürece dönüştü. Bu dönemin
daha da uzayıp uzamayacağı ise belirsiz.
Bu belirsizlik halinin geçim zorluğu çeken meslektaşlar açısından
hayatı daha da çekilmez hale getirdiğini, zorlukları katlanarak arttırdığını, meslektaşlarımızın ekonomik sıkıntılarıyla tek başına mücadele
etmesini ise imkansız kıldığını biliyoruz.
Göreve geldiğimiz günden bu yana “Biz bir aileyiz. Yalnız kalmayacak, yalnız olmayacaksınız.” şiarıyla hareket ettik ve meslektaşlar arası
dayanışmayı her alanda örgütlemeye çalıştık. Şimdi, bu dayanışmayı
ekonomik alana yaymanın gerekliliği ve yakıcılığını hissediyoruz.
İzmir Barosu, 12.000’e yaklaşan üye sayısı ile ülkemizin en çok avukata sahip barolarından biri ve baromuzun 112 yıllık onurlu tarihi bizlere dayanışmayı, değerlerimize sahip çıkmayı ve kimseyi geride bırakmamayı öğretti.
Bizler de bu değerli mirasa sahip çıkarak; ilklerin barosu olma kimliğimizle ekonomik olarak zor durumda olan meslektaşlarımıza destek
olabilmek ve dayanışmayı yükseltebilmek için “İzmir Barosu Dayanışması: Yalnız Değilsin” adıyla çok yönlü bir kampanya başlatıyoruz.
Bu amaçla;
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1. Şeffaflık ilkemiz gereği açıklamak isteriz ki; 2018 Kasımında İzmir
Barosunu 405.826,86 TL mevcut nakit 489.780,25 TL ödenecek borç faturası olmak üzere -83.953,39 TL bakiye ile devraldık. Bugün itibariyle
de baromuz kasasında pos cihazında bekleyenler dahil 1.532.400,00 TL
nakit ve Ekim ayına kadar hesaplarımıza geçecek olan 450.500,00 TL
olmak üzere, toplam 1.982.900 Türk Liramız bulunmaktadır. Eylül ayı
dahil olmak üzere 1.912.392,00 TL personel maaşı bu bütçeden karşılanmak zorundadır. Bu nedenle baro bütçesinden kaynak aktarımı şimdilik mümkün olamamıştır.
2. Bu kapsamda İzmir Barosu Avukatlar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bütçesinde bulunan 300.000 TL’nin meslektaşlarla dayanışma
amacıyla kullanılmasına,
3. İzmir Avukatlar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden meslektaşlar arasında bir destek kampanyası başlatılmasına; ekonomik durumu uygun olan meslektaşlarımızın güç durumda olan meslektaşlara
ödenecek miktara eklenmek üzere 15 Mayıs 2020 tarihine kadar bu
kampanyaya destekte bulunmasının istenmesine,
4. Vakıf bütçesinden aktarılan 300.000 TL ve destek kampanyası
sonucunda Vakıf’ta toplanacak tüm bedelin aşağıda açıklanan kriterleri
(*) taşıyan tüm meslektaşlarımıza, kişi başına maksimum 3.000 TL’yi aşmamak üzere faizsiz ve 1 Ocak 2021 tarihine kadar geri ödemesiz kredi
şeklinde eşit olarak verilmesine,
5. Ödemelerde hakkaniyetin sağlanması ve kriterlerin değerlendirilmesi için oluşturulacak kurulun önceki dönem Baro Başkanlarımızdan teşkil ettirilmesine,
6. Geliştirilen “YANINDAYIM” uygulaması ile ihtiyacı olan meslektaşlarımızın su, elektrik, doğal gaz ve internet gibi aylık zaruri faturalarının ekonomik durumu uygun olan gönüllü meslektaşlarca online
sistem üzerinden ödenmesinin sağlanmasına,
7. “BÜROMU PAYLAŞIYORUM” uygulaması ile koşulları uygun
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olan meslektaşlarımızın salgın sürecinde bürosunu kapatmak zorunda
kalan veya bürosu olmayan meslektaşlarımızla bürolarını en az 6 ay süreyle ücretsiz olarak paylaşması konusunda çağrı yapılmasına,
8. Konak Salihağa Baro biriminin salgın sürecinde büro açamamış,
bürosunu kapatmak zorunda kalmış veya işini kaybetmiş olan meslektaşlarımıza geçici çalışma alanı oluşturmak amacıyla uygun şekilde yenilenip donatılarak “DAYANIŞMA OFİSİ” olarak hizmete sokulmasına,
9. Genç Ofis’ten yararlanan meslektaşlarımızın sayısının artırılması
için gerekli fiziksel koşulların sağlanmasına, Genç Ofis kira bedellerinin
Mayıs ve Haziran ayları için de alınmamasına, karar verilmiştir.
Dayanışma ile bu zor günlerin üstünden hep birlikte geleceğimize
gönülden inanıyoruz!
Saygılarımızla tüm meslektaşlarımıza duyururuz.
İzmir Barosu Başkanlığı
* Nakdi Yardım Kriterleri
1. Meslektaş üzerine kayıtlı araç ve taşınmazın bulunmaması,
2. Sigortalı olarak çalışan ve ücretsiz izne ayrılan meslektaşın,
kısa çalışma ödeneğinden veya ücretsiz izin ödeneğinden faydalanmıyor olması,
3. Meslektaşımızın ek gelirinin bulunmaması (kira, emekli maaşı vs),
4. Meslektaşımızın banka kayıtlarında mevcut birikiminin
5.000,00 TL’yi aşmaması, (E-devlet üzerinden sorgulama sonucu ve
hesap ekstresi sunulacaktır),
5. Vergi kaydına tabi meslektaşımızın sigortalı çalışanlarının bulunmaması (E-devlet üzerinden çıktı alınacaktır),
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6. Vergi kaydına tabii çalışan meslektaşımızın 2020 Mart ve Nisan aylarında, brüt asgari ücretin üzerinde serbest meslek makbuzu
düzenlememiş olması (e-beyanname sunulması gerekmektedir),
Not: Meslektaşlarımızın dilekçelerini, e-devlet sisteminden ya
da belirlenen koşulları taşıdıklarını gösterir - gerekli kurumlardan
alınacak belgeler ile beraber- info@izmirbarosu.org.tr adresine yollamaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi 15.05.2020’dir. Geri ödemeler 01.01.2021 tarihinden itibaren İzmir Barosu’nun banka hesaplarına 5 eşit taksit halinde aylık olarak yatırılacaktır.
Baromuz tarafindan sağlanan kredi, Baromuz vakfı üzerinden
finanse edilmekte olup ancak vakıf üyeleri yararlanabilmektedir.
Sadece levhaya kayıtlı avukatlar vakıf üyesi kabul edildiğinden,
TBB kredisinden yararlanabilme imkanı da bulunan stajyer avukat
meslektaşlarımız, baro vakfımız tarafından verilecek kredi grubuna
dahil edilmemiştir.

İZMİR BAROSU VE TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI
ARASINDA MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN 3 AY ERTELEMELİ
KREDİ ANLAŞMASI YAPILMIŞTIR
Yanındayım Uygulaması Meslektaşlarımızın Hizmetinde
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Pandemi döneminde, İzmir Barosu tarafından geliştirilen dayanışma çalışmasının bir parçası olan “yanındayım” uygulaması, faturalarını
ödemede sıkıntı yaşayan meslektaşlarımızla dayanışma içine girmek isteyen meslektaşlarımızı buluşturan bir platform olarak hayata geçmiştir. Bu kapsamda şimdiye kadar (Ağustos 2020) 7.621,64 TL’lik fatura
ödemesi gerçekleştirilmiştir. Dayanışmaya destek veren meslektaşlarımıza bir kez daha teşekkür ederiz.

İZMİR BAROSU DAYANIŞMASI BÜYÜYOR:
BÜROMU PAYLAŞIYORUM
BÜROMU PAYLAŞIYORUM uygulaması ile salgın sürecinde bürosunu kapatmak zorunda kalan meslektaşlarımız ile bürosunu paylaşmak isteyen meslektaşlarımızı bir araya getiriyoruz.
Bu zor günlerden dayanışmayla çıkmak için; #verelini

İZMİR BAROSU TARAFINDAN NORMALLEŞME SÜRECİNE
DAİR ALINAN TEDBİRLER
Değerli meslektaşlarımız;
Yaşanmakta olan salgın sürecinde ilk evrenin atlatıldığı ve yeni normalleşme sürecine geçildiği resmi olarak açıklanmış ve bu kapsamda
alınan bir kısım tedbirlerin sonlandırılmasına karar verildiği bildirilmiştir.
Ekli bakanlık genelgesinden de anlaşılacağı üzere; (http://www.
basin.adalet.gov.tr/Etkinlik/adalet-bakanligi-yeni-calisma-esaslari-kilavuzu-hazirladi) adliye personeli, 01.06.2020 tarihinden itibaren
görevi başında olacaktır. Ancak; duruşmalar ve icra işlemlerinin fiilen
başlama tarihi, 15.06.2020 tarihidir. Görevine dönen adliye personeli,
arada geçen 15 günlük sürede birikmiş ve yerine getirilememiş mutad
işlemleri tamamlayacak ve 15.06.2020 tarihine hazırlık yapacaklardır.
Bu kapsamda; 01.06.2020 tarihinden itibaren adliyelerde çalışmaların
kontrollü olarak başlayacağı hepimizin malumudur.
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İzmir Barosu Yönetim Kurulu olarak yeni dönemde hastalık bulaşma riskinin en aza indirgenmesi ve meslektaşlarımızın ile baro çalışanlarımızın sağlıklarının korunabilmesi açısından bir kısım önlemlerin hayata geçirilmesi zorunluluğu doğmuştur.
Bu kapsamda; İzmir Tabip Odası ve TMOBB İl Koordinasyonu ile
bağlantıya geçilerek görüşleri alınmış ve her iki kurum da Baro Başkanlığımıza görüşlerini iletmişlerdir. Her iki meslek örgütü de kendi
uzmanlık alanlarına göre yaptıkları değerlendirmelerde; tehlikenin devam ettiğini, toplu olarak bulunulan alanlarda fiziksel mesafe kurallarına uygun davranılmasının, ortak kullanımların engellenmesinin, kapalı
alandaki havayı sirküle eden klima sistemlerinin kullanılmamasının gerekli olduğunu ve uygulamaların bu bilgiler doğrultusunda şekillendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.
Gerçekleştirilecek uygulamalar hem meslek örgütlerinden alınan
hem de resmi genelgelerde yer alan bu görüşler doğrultusunda şekillendirilmiştir. Buna göre yönetim kurulumuzca aşağıdaki kararlar alınmıştır;

ADLİYELERE VE ADLİYE BARO ODALARINDA
SUNULACAK HİZMETLERE İLİŞKİN;
1. Merkez ve İlçelerde yer alan tüm baro birimlerinin sosyal mesafe
kurallarına uygun düzenlemeler yapılarak 01.06.2020 tarihinde açılmasına, meslektaşlarımızdan bulundukları her ortamda işaretlemelere ve
görevli arkadaşlarımızın uyarılarına uygun davranmalarının istenmesine,
2. TMMOB İl Koordinasyonundan gönderilen görüş yazısında kapalı alanlarda klima kullanımının hijyenik olmadığı ve hastalık riskini artıracağı bildirildiğinden Baro odaları ve diğer birimlerde klimaların kullanılmamasına, baro birimlerinin doğal yöntemlerle havalandırılmasına,
tüm baro birimlerinin gün sonunda dezenfekte edilmesine,
3. İzmir Tabip Odası tarafından gönderilen görüş yazısında, ortak
kullanımın hastalık bulaşma riskini artıracağı bildirildiğinden; baro oda224

larında cübbe temini hizmetine ara verilmesine, meslektaşlarımızın
mağduriyet yaşamamaları için kendi cübbelerini yanlarında getirmeleri
gerektiğinin hatırlatılmasına,
4. Adliyelere maskesiz girişe izin verilmeyeceğinin tüm meslektaşlarımıza duyurulmasına, bu nedenle adliye girişlerinde sorun yaşamaması için meslektaşlarımızın maskelerini yanlarında taşımaları gerektiğinin bildirilmesine,
5. Yanında maske bulunmayan meslektaşlarımızın yararlanabilmesi
amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Bayraklı ve Karşıyaka’da bulunan adliye girişlerine maskematik
yerleştirilmesi istenmiş olup, maskematik konulmasına kadar adliye
girişlerinde Cumhuriyet Başsavcılığınca temin edilecek maskelerin bulundurulacağının ve ayrıca tüm baro birimlerinde de maske satışının
sağlanacağının duyurulmasına,
6. Adliyelerde bulunan baro odalarında ve tüm baro birimlerinde
çalışan personelin maske ve siperlik kullanmasına,
7. Bireysel ve toplumsal sağlığımız için nöbet tutulan merkez ve
birimlerde faaliyetlerin duruşmaların başlama tarihi olan 15.06.2020
tarihinde başlatılmasına,
8. Tüm meslektaşlarımızdan baro odalarında yapılan düzenlemelere maksimum derecede dikkat etmelerinin, fiziksel mesafe kurallarına
uyulmasının, baro birimlerine ve duruşma salonlarına giriş ve çıkışlarda el dezenfeksiyonuna dikkat edilmesinin, adliye ve baro birimlerinde
gerekmediği müddetçe uzun vakitler geçirilmemesinin öneminin hatırlatılmasına,
9. Bilgisayar bulunan baro odalarında bilgisayar kullanım alanlarının güvenli mesafe kurallarına göre düzenlenmesine ve buralarda meslektaşlarımızın mümkün olduğunca az vakit geçirmelerinin istenmesine, her kullanım sonrasında kullanılan alan ve aparatların dezenfekte
edilmesine,
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BARO HİZMET VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN;
10. Salgın sürecinde, merkez baro binamızda çalışma günleri ve
personel sayısında gerçekleştirilen azaltmaya 08.06.2020 itibariyle son
verilerek tüm baro birimlerinde salgın öncesi çalışma saatlerine dönülmesine,
11. CMK ve diğer hizmet araçları ile tüm baro birimlerinin düzenli
olarak dezenfekte edilmeye devam edilmesine,
12. İzmir Tabip Odası ve TMMOB görüş yazısı ile klima kullanılmaması ve toplu ortamlarda fiziksel mesafeye dikkat edilmesi gerektiği
yönünde önemli uyarılarda bulunulmakta olduğu göz önüne alınarak
komisyon ve merkez toplantılarının bir süre daha fiziki ortamda gerçekleştirilmemesine, bu süreçte tüm komisyon ve merkez toplantılarının
online olarak sürdürülmesine,
13. İzmir Tabip Odası ve TMMOB önerileri dikkate alınarak baro
bünyesindeki kültürel faaliyetlerin de bir süre daha ertelenmesine, faaliyetler açısından yeni başlangıç tarihlerinin ayrıca bildirilmesine, baro
birimleri dışında gerçekleştirilen kültürel ve sportif faaliyetlere ara verilmesinin önerilmesine,
14. Bu süreçte elektronik ortamda teslimine başlanan CMK ve Adli
Yardım raporlarının yine elektronik ortamda teslimine devam edilmesine, fiziki rapor tesliminin kabul edilmemesine,
15. Adli yardıma ilişkin tüm görevlendirmelerin yine elektronik ortamda mail yoluyla yapılmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
Salgın sürecini sağlıkla atlatabilmek umudu ve yeniden bir araya
geleceğimiz günlerin özlemiyle tüm meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.
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İZMİR BAROSU DAYANIŞMASI DEVAM EDİYOR
Değerli meslektaşlarımız, İzmir Barosu Dayanışması kapsamında
başlattığımız Yanındayım Fatura Ödeme uygulaması, Büromu Paylaşıyorum ve Dayanışma Ofisi kampanyaları devam etmektedir.
Sizlerin desteği ile fatura ödeme uygulaması kapsamında bugüne
dek 5489,95 TL ödeme yapılmıştır. Büromu Paylaşıyorum ve Dayanışma
Ofisi için de başvurularımız alınmaya devam etmektedir.
Tüm meslektaşlarımızı, bir kez daha bu zorlu günlerde dayanışmayı
büyütmeye çağırıyor, ihtiyaç sahibi meslektaşlarımızı başvurularını aşağıdaki linklerden tamamlamaya davet ediyoruz.
#verelini
İzmir Barosu Yanındayım Fatura Ödeme:
yanindayim.izmirbarosu.org.tr
Büromu Paylaşıyorum:
www.izmirbarosu.org.tr/Ilanlar/5/buromu-paylasiyorum
Dayanışma Ofisi Başvurusu:
info@izmirbarosu.org.tr

“AVUKAT BÜROLARINDA COVİD 19’A KARŞI ALINMASI
GEREKEN ÖNLEMLER” AFİŞLERİ HAZIRLANMIŞTIR
İzmir Barosu tarafından “Avukat Bürolarında Covid 19’a Karşı Alınması Gereken Önlemler” i içeren afişler hazırlanmıştır. Meslektaşlarımız afişleri merkez ve ilçe baro odalarımızdan temin edebilirler.
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İZMİR BAROSU DAYANIŞMA OFİSİ
MESLEKTAŞLARIMIZIN HİZMETİNDE

İzmir Barosu’nun Konak Salihağa Baro birimi, salgın sürecinde büro
açamamış, bürosunu kapatmak zorunda kalmış veya işini kaybetmiş
olan meslektaşlarımıza geçici çalışma alanı oluşturmak amacıyla uygun
şekilde yenilenip donatılarak “DAYANIŞMA OFİSİ” olarak meslektaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.
Çok sayıda meslektaşımızın çalışmasına imkan tanıyacak şekilde
düzenlenen ofiste; kablosuz internet bağlantısı, yazıcı, ortak çalışma
alanları iki adet müvekkil görüşme odası bulunmaktadır.
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Ocak 2021’e kadar meslektaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verecek olan Dayanışma Ofisi’ne başvurmak isteyen meslektaşlarımız ofis@
izmirbarosu.org.tr adresine e-posta gönderebilirler.

İZMİR BAROSU’NUN PANDEMİDE SYDF’NİN DAYANIŞMA
AMACIYLA KULLANILMASI TALEBİ REDDEDİLDİ
Pandeminin en yoğun olduğu günlerde İzmir Barosu, Avukatlık Kanunu 27 ve 28. maddeleri ile SYDF Yönetmeliği’nin 17. maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği’ne avukatlara gerekli ekonomik desteğin
sağlanması konusunda bir talep yazısı göndermiştir.
İlgili yazıda; nafaka haricinde tüm icra takiplerine ilişkin taraf ve
takip işlemi yapılması durdurulduğu, acele addedilen işler haricinde
yargılama faaliyetlerinin 15.06.2020 tarihine kadar durdurulduğu hatırlatılarak, “Alınan tedbirler çerçevesinde meslektaşlarımız büyük ölçüde
mesleki faaliyetlerini yapamaz duruma gelmiş ve bu sebeple kazançları neredeyse ortadan kalkmıştır. Durum özellikle ekonomik durumu
yetersiz olan meslektaşlarımız için hayatı çekilmez hale getirmektedir.
Zaman, dayanışma var olma ve tüm olanaklarımızı birbirimize destek
olma zamanıdır.” denildi.
Baroların, meslektaşlarımıza destek olmak amacıyla kendi kıt kaynakları ile elden gelen çabayı gösterdiği ifade edilen yazıda, kısıtlı baro
kaynaklarının tek başına ihtiyaca cevap vermesinin mümkün olmadığı
belirtilerek; baro pullarından elde edilen gelirin kullanım esaslarını düzenleyen Av. K. 27. maddesinin 4. fıkrasına göre “Kredi ödemelerinden
arta kalan miktar, meslektaşlara destek ve meslekte gelişmeyi sağlamakta kullanılır.” hükmü anımsatıldı.
Bu kapsamda, TBB tarafından öncelikle SYDF ve bütçe durumuna ilişkin bir açıklama yapılması istenen yazıda; kredi ödemelerinden
arta kalan miktarın, belirlenecek kriterleri taşıyan meslektaşlara yasa
hükümleri doğrultusunda destek olarak dağıtılması ve TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği’nin 17. maddesinin b-3 bendinde
düzenlenen; olağanüstü hallerde geçici iş görmezlik ödeneği kapsamı229

nın genişletilerek salgın önlemleri nedeniyle işlerini yapamadığı gerekçesiyle başvuruda bulunan tüm meslektaşlarımıza geçici iş göremezlik
ödemesi yapılması taleplerinde bulunuldu.
Türkiye Barolar Birliği ise İzmir Barosu’nun bu yazısına verdiği
17.07.2020 tarihli yazıda SYDF giderlerindeki olağanüstü artışı gerekçe göstererek talebi reddetmiştir.
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DEPREMİN İLK HAFTASINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
1- Deprem nedeniyle ofis veya evi ile ilgili ihtiyacı olan meslektaşlar için acil destek hattı kuruldu.
2- 30.10.2020 tarihinden itibaren Baro Bahçe, meslektaşlarımızın
ve yurttaşlarımızın kullanımı için 24 saat boyunca açık tutulmaya başlandı; tüm depremzedelere gün boyu ücretsiz çorba ve çay servisi yapıldı, Baro Bahçe tuvaletleri ve baromuzca kurdurulan seyyar tuvaletler
genel kullanıma açıldı, ihtiyaç duyan sivil toplum kuruluşlarına lojistik
destek verildi.
3- Deprem nedeni ile geçici iş göremezlik durumuna giren ve TBB
SDYF’den yararlanma hakkı bulunan meslektaşların yararlanabilmeleri
amacıyla hem ihtiyaç sahipleri hem de gönüllüler için destek hattı kuruldu.
4- Pandemi döneminde açılan İzmir Barosu Dayanışma Ofisi, depremden zarar gören meslektaşlarımızın hizmetine sunuldu.
5- Depremde ofisleri ve evleri kullanılamayacak durumda olan
meslektaşlarımız ile dayanışmak için Büromu Paylaşıyorum ve Evimi
Paylaşıyorum uygulamaları başlatıldı.
6- İl dışındaki duruşmalar için diğer barolardan yardım alındı; hazırlanan listeler paylaşıldı. İzmir dışında duruşmaları olan meslektaşları231

mıza destekte bulunmak isteyen meslektaşlar ile baromuz üyesi meslektaşların iletişimi sağlandı.
7- Sürelerin durdurulması ve duruşmaların ertelenmesi için ilgili birimlerle görüşmeler yapıldı. HSK ve Adalet Bakanlığı’na sürelerin
durdurulması için gerekli kanun değişikliğinin yapılması talebiyle yazılı
başvuruda bulunuldu. Bu başvurular sonrası HSK tarafından İzmir’de
ve başka yerlerde duruşmaları bulunan meslektaşlarımızın mazeret taleplerinin kabul edilmesi yönünde tavsiye niteliğinde görüş bildirilmesi
sağlandı.
8- Örnek mazeret dilekçesi ile eski hale getirme dilekçesi baro web
sitesine yüklendi. Yaptığımız girişimler neticesinde HSK tarafından
CMK ve HMK gereği eski hale getirme ile İİK uyarınca (ilamsız takipler
için) gecikmiş itiraz taleplerinin dikkate alınması için tavsiye niteliğinde
görüş bildirildi.
9- 01.11. 2020 Pazar günü E-İmza sisteminin İzmir özelinde açılması
sağlandı, ofislerindeki hasar sebebiyle E-İmzalarına ulaşamayan meslektaşlar için E-İmza üretimi ve teslimi Baro Bahçe’de kurulan kriz masamızda yapılmaya başlandı.
10- E-İmza sürücülerinin ve UYAP programlarının kurulması için gerekli teknik desteğe uzaktan erişilmesi sağlandı.
11- İzmir Valiliği’ne yazı yazılarak meslektaşların şehre girişlerinde
kolaylık sağlanması, meslektaşların depremde zarar gören ofislerinden
mesleki faaliyetlerini ilgilendiren belgelerini almaları ve hasarlı ofislerde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması talep edildi.
12- Savcılığa, yıkılan binaların sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunularak; bilirkişi marifetiyle gecikmeksizin enkazlardan beton
örneklerinin alınması istendi.
13- CMK görevlendirmelerinde, “Görevlendirme listesinde yer alan
avukatlardan; 4 ay içerisinde herhangi bir soruşturma görevi almamış
olanlar, soruşturma ve kovuşturma listelerinden çıkarılma talebinde
bulunmuş sayılır.” hükmünün uygulamasının 01.01.2021 tarihine kadar
uzatılmasına karar verildi.
232

14- CMK görevlendirmelerinde, görev yerine ulaşma süresi 120 dakikaya uzatıldı.
15- Aile ve Asliye Hukuk Mahkemelerinin Bölge Adliye Mahkemesi
binasına; İzmir Adliyesi E ve F bloktaki birimlerin de aynı binadaki başka
yerlere taşınacağı bilgisi, meslektaşlara iletildi. Depreme dair güncel
bilgiler SMS ve sosyal medya yoluyla düzenli olarak meslektaşlarla paylaşıldı.
16- Deprem felaketinden zarar gören meslektaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için nakdi yardım kampanyası başlatıldı.
17- Depremde büyük hasar gören Genç Ofis; Rod-Kar İş Merkezinden, Çankaya’da bulunan yeni binasına taşındı.
18- Yurdun dört bir yanından gelen ayni yardımların koordinasyonu
sağlandı.
19- Avukat, stajyer avukat ve katip kartlarının teslimine 03.11.2020
tarihinden itibaren Baro Bahçe’de devam edildi.
20- 30.10.2020 tarihinden başlayarak süre öngören tebliği içeren
elektronik tebligatlar da dahil olmak üzere hak kaybı yaşanmasına neden olacak her türlü kalem işinin durdurulması yönünde gerekli girişimlerin yapılması için İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na başvuruldu.
21- 03.11.2020 tarihinden itibaren Baro Bahçe’de kurulan güvenli
bölgede sahra çadırları içinde avukat çalışma alanları oluşturuldu; bu
alanlar bilgisayar ve yazıcılarla donatıldı, internet erişimi sağlandı.
22- Meslektaşlarımızın ofislerinde kalan dosyaları ve kıymetli belgeleri için Cumhuriyet Başsavcılığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve
Kaymakamlıkla görüşmeler yapıldı. Binaların kontrollü şekilde tahliye
işlemleri sağlandı.
23- İzmir Adliyesi’nin taşınan birimleri nedeniyle oluşan yeni rehber, web sitemizde yayınlandı.
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24- TBB SYDF’den yararlanılması için Baromuza tespit talebinde
bulunan meslektaşlarımızın ofisleri ile evlerinin incelenmesi ve tutulan
raporların TBB’ye gönderilmesi, öncelik ağır hasarlı binalara verilmek
üzere gerçekleştirildi.
25- Konak Belediyesi ile Baromuz arasında yapılan görüşme neticesinde Bayraklı Adliyesi ve PTT Merkez Binası bitişiğinde bulunan alan
ile Bölge Adliye Mahkemesi yanında bulunan alanın Baromuza tahsis
edilmesi sağlandı. Söz konusu alanların meslektaşlarımızın kullanımı
için düzenlenmesi çalışmalarına gecikmeksizin başlandı.
26- Depremden etkilenen meslektaşlarımıza yönelik gönüllü psikososyal destek çalışması yapılması için Türk Psikologlar Derneği’ne
Baro Bahçe’de çadır tahsis edildi ve meslektaşların bu hizmetten yararlanması sağlandı.

30 Ekim 2020
Baro Bahçe gece boyunca açık olup ihtiyacı olan
meslektaşlarımız geceyi Baro Bahçe’de geçirebilirler
Sayın meslektaşımız
Baro Bahçe gece boyunca açık olup ihtiyacı olan meslektaşlarımız
geceyi Baro Bahçe’de geçirebilirler.
Ofisi veya evi ilgili bir ihtiyacı olan meslektaşlarımız 0530 255 50
01, 0535 423 3364 ve 0542 235 3537
numaralı acil yardım hatlarımıza ulaşabilirler.
Şehrimize geçmiş olsun diler, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını temenni ederiz.
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31 Ekim 2020
Yaşanan deprem felaketi nedeniyle geçici işgöremezlik
durumuna giren ve TBB SYDF’den yararlanma hakkı bulunanların
yararlanabilmeleri için tespit ve raporlama çalışmaları başlamış,
gerekli iletişim bilgileri sms ile meslektaşlarımızla paylaşılmıştır

Dayanışma Zamanı
Yaşanan deprem felaketinin ardından büroları kullanılamayacak
durumda olan meslektaşlarımız için İzmir Barosu Dayanışma Ofisi hazırdır. Dayanışma ofisini kullanmak isteyen meslektaşlarımız ofis@izmirbarosu.org.tr adresine e-posta gönderebilirler.
Mesleki dayanışmayı büyütmek ve bürolarını paylaşmak isteyen
meslektaşlarımızsa www.izmirbarosu.org.tr/Ilanlar/5/buromu-paylasiyorum uygulaması üzerinden ilan bırakabilirler.

Mesleki Dayanışma İçin Diğer Barolara Mensup
Meslektaşlarımızın İletişim Bilgilerine Dair Duyuru
İzmir’de yaşadığımız deprem felaketi sonrası yardıma hazır olduklarını belirterek dayanışma mesajları paylaşan tüm barolarımıza ve Türkiye›nin dört bir yanındaki meslektaşlarımıza yürekten teşekkür ederiz.
İzmir dışındaki illerde duruşmaları olan meslektaşlarımız, barolarımızca
bildirilen iletişim bilgileri, internet sitemizden erişime açılmuştır.
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Başsavcılık ve Adalet Komisyonu ile
yaptığımız görüşmelerde duruşmaların ertelenmesi
talebinde bulunduk
Bu talebimizle ilgili Başsavcılık ile Adalet Bakanlığı arasında görüşme yapılmakta olup sonucun en geç pazar akşamı tarafımıza bildirileceği iletilmiştir.
Ayrıca duruşmaların ertelenmemesi ve sürelerin durdurulmaması
ihtimaline karşı örnek “mazeret dilekçesi” ve “eski hale getirme dilekçesi” aşağıdaki linkte yer almaktadır.

GÜVENLİ BÖLGEDE
AVUKAT ÇALIŞMA ALANLARI OLUŞTURULMUŞTUR

İhtiyaç duyan meslektaşlarımız için Baro Bahçe yanında oluşturulan Avukat Çalışma Alanları 03.11.2020 gününden itibaren hizmete girecektir.
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DEPREMDE HASAR GÖREN RODKAR İŞMERKEZİ’NDE
BULUNAN GENÇ OFİS YENİ BİNASINA TAŞINDI
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Deprem Nedeniyle Yapılan Taşınmalar
Yaşanan deprem felaketi İzmir Adliyesi Ek Binası (Aile ve Asliye Hukuk Mahkemeleri) Bölge Adliye Mahkemesi binasına, İzmir Adliyesi E
ve F bloklarda bulunan bazı mahkeme ve bürolar ise İzmir Adliyesi içerisinde çeşitli yerlere taşınmıştır.
Taşınmalar ivedilikle İzmir Barosu internet sitesinde bulunan adliye rehberine işlenmiş ve meslektaşlarımıza duyurulmuştur.
İzmir Adliyesi Ek Bina (Asliye Hukuk Ve Aile Mahkemeleri) Değişiklikleri Rehbere İşlenmiştir
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4 Kasım 2020
30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’imizde gerçekleşen depremden sonra hazırlanan haber içeriklerini, sosyal medya paylaşımlarını ve buna
bağlı olarak çocukların ihlal edilen haklarını endişe ile takip etmekteyiz.
Görüyoruz ki, çocukların “en mahrem” anlarına ilişkin fotoğraf ve videolar haber içeriklerini süslemiş, travmaya uğramış çocukların görselleri
simgeleştirilmiş, defalarca sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır.
Deprem nedeniyle çocukların korunmaya ve desteklenmeye ihtiyacı varken yaşadıkları travmalara ilişkin görsellerin, siyasiler tarafından
“mucize” adı altında yaşanan acıların gerçek nedenlerini ve sorumlularını gizlemeye araç olarak kullanılmasında korunan hiçbir menfaat veya
kamu yararı bulunmamaktadır.
Tedavi sürecinde bile çocukların menfaatini ve sağlık hakkını düşünmeyerek görsellerinin paylaşılmasıyla yaşanan ihmalkârlıkların
“normalleştirilmesini” asla hukuka uygun bulmuyoruz.
“Unutulma hakkı” hiçe sayılarak deprem travması yaşamış çocukların fotoğraflarının paylaşılması dolayısıyla çocukların ihmal ve istismar
edildiğini ve açık bir şekilde suç işlendiğini İzmir Barosu olarak hatırlatmak isteriz.

5 Kasım 2020
Baromuzun Başvurusu Üzerine Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 15 gün
boyunca elektronik ortamdan yahut zarf yolu ile tebligat
yapılmasının durdurulmasına karar vermiş olup, karar tüm
mahkeme ve kalemlere bildirilmiştir

……….
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Konak Belediyesi ile Baro Başkanlığımız arasında yapılan görüşmeler neticesinde depremde hasar gören hukuk ofislerine ve adliyede
bulunan baro birimlerimizin kullanımına bırakılmak üzere BAM binası
yanında bulunan alan ile Bayraklı Adliyesi bitişiğinde bulunan alanların
Baromuza geçici olarak tahsis edilmesi konusunda prensip anlaşmasına
varılmıştır. Önümüzdeki günler içinde söz konusu iki alan Baromuz tarafından oluşturulacak çalışma mekanları ile avukat meslektaşlarımızın
kullanımına sunulacaktır. Saygılarımızla duyururuz.
……….

6 Kasım 2020
Deprem Sonrası Hukuki Süreçlerin Takibi İçin
İzmir Barosu Deprem Çalışma Komisyonu Kurulmuştur
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12 Kasım 2020
Vekaletname Suretlerinin Ücretsiz ve
Tek Bir Noterden Temini İçin Başvuru Yapılmıştır
Yaşanan deprem felaketi dolayısıyla vekaletnamelerine ulaşma
sorununu yaşayan meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü için vekaletname suretlerinin; herhangi bir yazı ücreti, noterlik ücreti, çevirme
ücreti, karşılaştırma ücreti ve sair ücret ve masraf istenmeksizin merkezi TNB kayıtları üzerinden tek bir noterden yahut ilgili noterden edinilebilmesinin sağlanması talebiyle Türkiye Noterler Birliği ve Adalet
Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvurulmuştur.

16 Kasım 2020
Ofisleri Orta ve Ağır Hasarlı Olan Meslektaşların
Mali Sorumluluklarına Dair Önemli Duyuru
İşyeri orta ya da ağır hasar gören ve vergi evraklarına ulaşamayan meslektaşlarımızın mücbir sebep nedeniyle beyanname verme ve
ödeme sürelerinin uzatılabilmesi için İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı ile
yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde işyeri hasar gören meslektaşlarımızın mali müşavirleri aracılığıyla veya bizzat mücbir sebep başvuruları yapmaları gerektiği bildirilmiş olup başvurucuların ellerinde
bulunması halinde bina yahut ofislerinde orta ya da ağır hasar olduğuna dair tevsik edici belgelerini de iş bu başvuru sırasında ulaştırmaları
gerekmektedir.
İşyeri ağır hasarlı olup binanın yıkılması sebebiyle evraklarına ulaşamayan meslektaşlarımızın mücbir sebep başvuruları daha sonra Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek tespit tutanağı ile tespit
ederek zayi olarak işleme alınacaktır.
Vergi beyannamelerini kendi şifreleriyle gönderen meslektaşlarımız https://ivd.gib.gov.tr/ üzerinden genel amaçlı dilekçe sekmesinden mücbir sebep kabul edilmesine ilişkin dilekçe verebilirler.
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17 Kasım 2020
Yaralarımızı Yardımlaşarak Saracağız
Değerli Meslektaşlarımız,
30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebiyle şu ana
dek Baromuza 1197 meslektaşımız hasar bildiriminde bulunmuştur.
Hasar bildiriminde bulunan meslektaşlarımızın bürolarından Çevre Şehircilik Bakanlığı verilerine göre;
- 587 adedi ağır hasarlı,
- 610 adedi ise orta hasarlı (güçlendirme yapılmaksızın kullanılamaz), az hasarlı (girilebilir), hasarsız ve hasar durumu tespit edilemeyenler olarak listelenmiştir.
Depremde, ofislerinin bulunduğu binalar ya da ofisleri hasar gören meslektaşlarımız için hasar tespit çalışmaları süratle geçekleştirilmiş olup SYDF yardımlarından yararlanmak üzere (ağır hasarlı binalardan başlanarak) Türkiye Barolar Birliği’ne başvuruda bulunulmaktadır.
SYDF işlemlerinin hızla tamamlanabilmesi için personel sayısı artırılmış,
Çevre Şehircilik Bakanlığı kayıtlarına göre ağır hasarlı binaların başvuruları tamamlanmıştır. Sırasıyla orta ve hafif hasarlı binalar ve hasarsız
binalardaki ofis hasarlarına ilişkin başvurular da en kısa zamanda tamamlanacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın orta ve hafif hasar saptamaları, TBB’ ye yapılacak geçici iş göremezlik ödeneğine ilişkin SYDF
başvurularında tek kriter olmayacak, baromuz tarafından organize edilen ve meslektaşlarımızdan oluşan gönüllü ekiplerce alanda yapılmış
hasar tespit çalışmalarından elde edilen sonuçlar da raporlara şerh edilecektir.
Depremde mağdur olan meslektaşlarımızın sayıca çok olması ve zarar miktarının fazlalığı göz önüne alınarak, SYDF’den yapılacak yardımlar dışında İzmir Barosu adına da meslektaşlarımıza imkanlar ölçüsünde
nakdi yardım yapılabilmesi için gerekli girişimleri sürdürmekteyiz. Bu
bağlamda, zarar gören meslektaşlarımıza nakdi destek sağlayabilmek
amacıyla vakfımız üzerinden başlatılan BAĞIŞ KAMPANYASI ile şu ana
kadar 520.386 TL yardım toplanmış olup yardım toplama işleminin 11
Aralık 2020 tarihine kadar sürdürülmesine karar verilmiştir. Bu tarihe
kadar toplanan yardım miktarı ile ilgili olarak çeşitli aralıklarla meslektaşlarımıza bilgilendirme yapılacaktır.
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11 Aralık 2020 tarihinden sonra; toplanan yardımların tamamı, önceki dönemlerde İzmir Barosu Başkanlığı görevini yürütmüş meslektaşlarımızdan oluşan bir heyet tarafından tespit edilen miktarlar dahilinde
hak sahiplerine dağıtılacaktır.
Bu zor zamanları dayanışma ile aşacağımıza, yaralarımızı en kısa sürede hep birlikte saracağımıza inancımız tamdır.
Tüm meslektaşlarımıza tekrar başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi
sunuyoruz. Saygılarımızla....
İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI

17 Kasım 2020
İmar Hukuku ve Kentsel Dönüşüm Boyutu İle
Afetler Canlı Yayında Değerlendirildi
İzmir Barosu tarafından “İmar Hukuku ve Kentsel Dönüşüm Boyutu İle Afetler” başlıklı bir canlı yayı gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü
meslektaşımız Av. Mertkan Uçkan’ın gerçekleştirdiği yayına konuşmacı
olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Sancakdar katılarak akıllarda kalan birçok
soruya yanıt verdi.
Prof. Dr. Oğuz Sancakdar sunumunda afet olgusu ve hukuk ilişkisinin giderek artan oranda sadece ekonomiyi değil hukuku ve temel
hakları da etkilediğini ifade ederek fay hatları ile ilgili bir kanun çıkarılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Genellikle ülkemizde afet gerçekleştikten sonra afetin yaralarını sarmak amacıyla mevzuat değişiklikleri
yapıldığını dile getiren Sancakdar “ancak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun bu konuda bir ön alma yani
afet olmadan evvel özellikle yerinde dönüşüm eğer zemin müsait değilse rezerv alana aktarılması gibi bir içerikle hazırlanmıştır” dedi.
Canlı yayının açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, yakın zamanda yaşanılan felaketin de bir parçası olarak, onu daha
iyi anlamak, mevzuatı daha iyi kavramak, yapılabilecekleri daha iyi tespit etmek ve bu alanda çalışmayan meslektaşlarımıza yol haritası oluş243

turmak için bu yayını gerçekleştirdiklerini söylediği konuşmasında aynı
zamanda depremde büroları hasar gören meslektaşlarımız için İzmir
Barosu tarafından düzenlenen kampanyaya da değindi.
Av. Özkan Yücel konuşmasında şunları söyledi: “İzmir Barosu olarak bütün meslektaşlarımıza, bütün İzmir halkına, bütün ülkeye bir kez
daha başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Acımız büyük. Yurttaşlarımızı,
meslektaşlarımızı toprağa verdik. Acımız büyük. Yaklaşık 600 civarında
meslektaşımızın ofisi yıkıldı ya da yıkılmak üzere. Ekipmanlarını bile alamadan çıktılar. Deprem felaketinde en çok zarar gören meslek grubunun biz avukatlar olduğunu söylemek mümkün. Az önce söyledim 600
civarında meslektaşımızın ofisleri ya yıkıldı ya yıkılmak üzere. Bu nedenle yaşanan maddi zararın karşılanması ve meslektaşlarımızın bir an
önce yaralarını sararak yola devam etmesi için İzmir Barosu olarak diğer faaliyetler yanında bir de bağış kampanyası başlattık. Bu bağış kampanyası ile vakıf üzerinden toplanacak bütün parayı depremde bürosu
zarar gören meslektaşlarımıza hiçbir kesinti yapmaksızın dağıtacağız.
Bu bağış kampanyası bugüne kadar süratle devam ediyor. Türkiye’nin
dört bir tarafından meslektaşlarımız bu kampanyaya destek verdiler.
Barolarımız kurumsal olarak destek verdiler ve kampanyayı sürdürüyoruz. Elbette ki acılara alışmıyoruz, elbette ki acıların farkındayız, kaybettiklerimizin farkındayız. Ama bir taraftan da yaşam akıp gidiyor. Her
türlü tedbiri alıp bu acıları yeniden yaşamamak için yapılması gereken
tüm girişimi gerçekleştireceğiz. Yalnızca İzmir Barosu üyelerini değil,
Türkiye’nin dört bir yanındaki meslektaşlarımı bu kampanyaya destek
olmaya davet ediyorum. Meslektaşlarımızın kampanyaya destek olması yaraları en azından maddi anlamda sarabilmek konusunda bizi daha
güçlü kılacaktır.”

25 Kasım 2020
Zayi Olan Vekaletname Suretleriyle İlgili
Önemli Duyuru
Başkanlığımızca Türkiye Noterler Birliği (TNB) ile yapılan yazışma
ve görüşmeler sonucunda; deprem nedeniyle binaları ağır hasar gören
veya yıkılan meslektaşlarımızın bürolarında kalan ve ulaşamadıkları vekaletname suretleri vergi, harç ve masraf ödenmeksizin alınabilecektir.
Vekaletname suretlerini almak isteyen meslektaşlarımızın aşağıdaki
formu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.
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02 ARALIK 2020
Depremde Eşyalarını Bürolarından Alamayan
Meslektaşlarımız İçin Önemli Duyuru
Değerli meslektaşlarımız,
Bayraklı Kaymakamlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda depremde ofisi ağır hasar gören/yıkılan bürolarda bulunan ve alınamayan
eşyalar için meslektaşlarımızın beyanlarının alınacağı bildirilmiş olup
baromuza bildirilen ağır hasarlı ofis listesi defterdarlığa iletilmiştir.
Başvuru için istenen belgeler:
• Kimlik fotokopisi
• Varsa o adreste faaliyet gösterdiğinize ilişkin vergi kaydına ilişkin
belge, (Muhasebecinizden veya e vergi dairesi üzerinden alınabilir)
• Büroda kalan eşyalara ve yaklaşık değerlerine ilişkin bildirim istenmektedir.
Daha önce başvuruda bulunmayan meslektaşlarımız başvurularını
hafta içi her gün 10.00 - 15.30 saatleri arasında “Bayraklı Malmüdürlüğü” adresine ŞAHSEN yapabilecektir. Bekleme süresini azaltmak için
listeye ilişkin belgenin önceden doldurulmasını öneriyoruz. Saygılarımızla.

04 ARALIK 2020
Deprem Sonrası Kentsel Dönüşüm Uygulaması ve
Diğer Hukuki Sorunlar Canlı Yayında Konuşuldu
İzmir Barosu tarafından “Deprem Sonrası Kentsel Dönüşüm Uygulaması ve Diğer Hukuki Sorunlar” başlıklı bir canlı yayın gerçekleştirildi.
Moderatörlüğünü İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Afhan Topel’in yaptığı canlı yayına İzmir Barosu üyesi Av. Senem Kiraz ve İstanbul Barosu üyesi Av. Şemol Saltık konuşmacı olarak katıldılar.
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Yayının açılışında konuşan Av. Afhan Topel İzmir’de 30 Ekim tarihinde
gerçekleşen depremden sonra bir takım soru işaretleri oluştuğunu ifade ederek, şöyle devam etti: “7269 sayılı bir Afet Yasamız var. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı ile AFAD bu yasaya dayanarak bazı uygulamalar
yapıyorlar. Öte yandan her iki kurum da bazı uygulamalarını 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası’na göre yapacağını da söylüyor. Dolayısıyla
gerek bu alanda çalışan avukatların, gerek bu alanda çalışmamakla birlikte yasayı uzaktan da olsa bilen meslektaşların ve tüm vatandaşların
kafası karışıyor. Bugün bu iki yasanın uygulamalarını ve bunların kesişim ve çatışma noktalarını ele alacağımız bir çalışma yapmayı planladık”
dedi.

28 ARALIK 2020
Doğal Afet ve Salgın Dönemlerinde Apartman ve
Sitelerde Kat Mülkiyeti Hukuku Açısından Yaşanan
Sorunlar ve Çözüm Yolları Canlı Yayında Değerlendirildi
İzmir Barosu tarafından düzenlenen çevrim içi eğitim çalışmaları
kapsamında 24 Aralık 2020 günü doğal afet ve salgın dönemlerinde
apartman ve sitelerde Kat Mülkiyeti Hukuku açısından yaşanan sorunlar ve çözüm yolları değerlendirildi.
Moderatörlüğünü İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Burcu
Ece Güler’in yaptığı çalışmaya Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Öktem Çevik ile İstanbul Barosu Üyesi
meslektaşımız Av. M. Şeref Kısacık katıldılar.
Canlı olarak sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanan çalışmada
bu dönemde genel kurullar yapılabilir mi, görev süresi biten kurullar
göreve devam edebilir mi, yeni dönem aidatı nasıl belirlenir gibi konular değerlendirilirken, izleyicilerden gelen sorular da yanıtlandı.

Deprem Bağışları Dağıtıldı
Depremde evini ya da ofisini kaybeden (evi ya da ofisi yıkılan ya
da ağır hasarlı olması nedeniyle evi ya da ofisine girilemeyen) meslektaşlarımıza yardım amacıyla İzmir Barosu Vakfı aracılığıyla başlatmış
olduğumuz kampanyada 633.336- TL, 25.000 Dolar, 5.000 Sterlin
ve 19.075 Euro olmak üzere toplamda 1.046.486 TL karşılığı bağış
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toplanmıştır. Bunun yanında, bağış için yatırılan bedeller bankada değerlendirilmiş ve 22.045 TL tutarında faiz geliri elde edilmiştir. Faiz ile
birlikte toplam 1.068.531 TL tutarında bağış, meslektaşlarımıza dağıtılmıştır.
Daha önce duyurduğumuz üzere; bağışların ödenmesine ilişkin
kriterler önceki dönem baro başkanlarımızdan oluşan bir kurul tarafından belirlenerek, yardım miktarları hasarın türüne göre ayrıştırılmıştır.
Buna göre;
* Sadece evi ya da sadece ofisi yıkılan meslektaşlarımıza 1 barem,
* Home ofis olarak kullandığı ofisi yıkılan meslektaşlarımıza 1,5 barem,
*Farklı adreslerde bulunan evi ve ofisi yıkılan meslektaşlarımıza 2
barem olmak üzere dağıtım ölçütleri saptanmış, ve bu doğrultuda toplam 463 kisi için dağıtım gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, baro başkanlarımızın önerisiyle depremde hayatını kaybetmiş olan meslektaşlarımızın ailelerine de sembolik olarak 3 barem tutarında ödeme yapılmasına karar verilmiştir.
Toplanan bağış miktarının çok fazla olmaması ve yapılan yardımların anlam kazanabilmesi açısından, deprem anında fiili kullanma koşulu
aranmış; orta ve hafif hasarlı binalarda bulunan ofisler için yardım yapılamamıştır. Bu bağlamda, başvuruda bulunan toplam 484 meslektaşımızdan 21 ine ödeme yapılamamıştır.
Deprem sonrası başlattığımız kampanyalara destekleri nedeniyle
tüm meslektaşlarımıza ve vakfımıza bağışta bulunan yurttaşlarımıza
yürekten teşekkür ediyoruz.
Ayrıca, başvuruların tasnifinde görev alan meslektaşlarımız ile
dağıtım aşamasında hakkaniyetin sağlanması ve kriterlerin belirlenmesi için emek veren önceki dönem baro başkanlarımıza sonsuz
şükranlarımızı sunuyor
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SEMPOZYUM - KONFERANS - PANEL VE
EĞİTİM ÇALIŞMALARI
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Bilgi güçtür şiarı ile çalışmalarını sürdüren İzmir Barosu Yönetim
Kurulu, 2018-2020 döneminde pandemi başlangıcına kadar küçük gruplarla gerçekleştirdiği CMK ve Staj eğitimleri ile bu çalışmalara yeni
bir soluk getirmiş, ayrıca aşağıda da görüleceği üzere çok sayıda ulusal
ve uluslararası sempozyum, panel, konferans ve atölye çalışmaları ile
mesleğe ve meslektaşlarımıza katkı sunmuştur.
Bu dönem içerisinde ilçelerde çok sayıda eğitim çalışması düzenleyen İzmir Barosu, pandemi döneminde ise eğitim çalışmalarını çevrim içi
platformalara taşıyan ilk baro olarak gerçekleştirdiği kırka yakın canlı
yayın ile ülkenin dört bir tarafındaki meslektaşlarımıza ulaşmıştır.
Meslektaşlarımız atölye çalışmaları dışındaki konferans, seminer,
panel gibi etkinliklerin video kayıtlarını www.izmirbarosu.org.tr/Videolar.aspx
adresinden izleyebilirler.
Küçük gruplar olarak 17 kez düzenlenen CMK Eğitim Semineri,
dokuz kez düzenlenen Adli Yardım Alanında Göç Ve Iltica Eğitimi, yine
17 kez düzenlenen Çocuk Adalet Sisteminde Avukatın Rolü ve dört
kez düzenlenen 6284 Sayılı Yasa ve Kadına Yönelik Şiddet Olgusunun
Sosyal, Psikolojik ve Hukuksal Boyutu Seminer çalışmalarının yanısıra
düzenlenen Eğitim çalışmaları şöyledir:
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ADLİ YARDIM ALANINDA
GÖÇ VE İLTICA HUKUKU EĞITIMI
01.12.2018 - 02.12.2018

SÖYLEŞİ: CİNSEL YÖNELİM VE CİNSİYET KİMLİĞİ TEMELLİ
AYRIMCILIK, CİNSİYETÇİLİK VE İNSAN HAKLARI
08.12.2018
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İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI
İNSAN HAKLARI MÜCADELESİNİN
SORUNLARINI KONUŞUYOR
15.12.2018
İzmir Barosu, 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında hafta boyunca düzenlediği etkinlikleri, İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin
düzenlediği “İnsan Hakları Savunucuları İnsan Haklarının Sorunlarını Konuşuyor” başlıklı dört oturumlu bir panel ile sonlandırıldı. 100’ü aşkın
katılımcının dinlediği panelde çeşitli alanlarda çalışan hak savunucuları
kurumları adına konuşmalar yaptı. Panelin sonundaki Serbest Kürsü bölümünde ise konuşmacı olmayan kişilere söz hakkı verilerek, yaşanan
hak ihlalleriyle ilgili görüşlerini paylaşma imkanı sağlandı.
15 Aralık Cumartesi günü düzenlenen panelin 1. Oturumu KHK’lar
ile ihraç edilen akademisyenlerin olduğu “KHK ile İhraç Edilen Akademisyenler Konuşuyor” başlığı ile yapıldı. Prof. Dr. Nilgün Toker, Prof. Dr
Cem Terzi ve Dr. Cenk Yiğiter’in konuşmacı olarak yer aldığı oturumda
akademisyenler ihraç sonrası yaşanan sürecin sorunlarını anlattılar.
STK ve İnsan Hakları Aktivistleri Konuşuyor başlıklı ikinci oturuma
ise İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Av. Özlem Yılmaz, Türkiye İnsan Hakları Vakfı’dan Coşkun Üsterci Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum
Derneği’nden Zafer Kıraç, Halkların Köprüsü Derneği’nden Av. Ayşegül
Karpuz ve Ege Çevre ve Kültür Plaftormu’ndan Erol Engel katıldılar.
STK ve İnsan Hakları Aktivistleri Konuşuyor başlığıyla gerçekleştirilen ikinci oturum ve panelin de üçüncü oturumunda Kadın Cinayetlerini
Durduracağız Platformu’ndan Fidan Ataselim, İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nden Av. Zerrin Kale, Engelli Hakları Aktivisti Şirince Süzek
ile Genç LGBTİ+ Derneği’nden Stj. Av. Mahmut Şeren konuşmacı olarak
katıldılar.
İnsan hakları mücadelesinin hukuki boyutunun konuşulduğu panelin son oturumunda ise hukuk mücadelesi alanında aktivist olarak
çalışan kurumlardan kişiler konuşmacı olarak katıldı. Özgürlükçü Hu253

kukçular Derneği adına Av. Fatma Demirer, Çağdaş Hukukçular Derneği
adına konuşan Av. Serdar Gültekin ve İnsan Hakları Derneği adına Av.
Ali Aydın’ın konuşmacı olarak katıldığı oturumun ardından düzenlenen
serbest kürsü etkinliği ile panele katılanlara konuşma imkanı tanındı.
Etkinlik sonrasında tüm konuşmacılara teşekkür belgesi veren İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel böyle bir etkinlikte bir araya gelen
tüm konuşmacı kişi ve kurumlar ile birlikte katılımcılara teşekkür etti.

CİNSEL YÖNELİM VE CİNSİYET KİMLİĞİ
TEMELLİ AYRIMCILIK
KONULU BİREYSEL BAŞVURULARDA (AYM / AİHM)
AVUKATLARIN KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI EĞİTİMİ
21.12.2018 - 22.12.2018

İzmir Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu ile Kaos GL Derneği tarafından 21-22 Aralık 2018 günlerinde “Cinsel Yönelim Ve Cinsiyet Kimliği
Temelli Ayrımcılık Konulu Bireysel Başvurularda (AYM / AİHM) Avukatların Kapasitesinin Arttırılması Eğitimi” düzenledi. Yoğun talebin geldiği ve iki gün süren eğitime avukat ve stajyer avukatlardan oluşan 27 kişi
katıldı.
Kaos GL Hukuk Koordinatörü ve İzmir Barosu İzmir Barosu LGBTİ+
Hakları Komisyonu üyesi Av. Kerem Dikmen tarafından eğitimin amacı254

na ilişkin yapılan kısa açıklamanın ardından gerçekleştirilen ilk oturumda Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İdil Işıl Gül, ayrımcılığın hukuki
boyutu sunumu yaptı.
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel’in, İzmir’i insan haklarının
başkenti yapma amacıyla çalışmalara devam edeceklerini belirttiği konuşmanın ardından başlayan ikinci oturumda ise AİHM Eski Raportörü
Av. Tuğçe Duygu Köksal, özellikle AİHS 8. madde bağlamındaki LGBTİ+
başvurularını irdeledi.
Eğitimin ikinci günü ise Av. Serkan Cengiz tarafından Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde bireysel başvuru mekanizması ve başvuru dilekçesi hazırlama içerikli sunum gerçekleştirildi.

FORUM / AVUKATLIK VE ARABULUCULUK
10.01.2019
İzmir Barosu’nun Avukat Hakları Merkezi ile Arabuluculuk ve İş ve
Sosyal Güvenlik Hukuku komisyonlarının birlikteliği ile Arabuluculuk
kurumu haklar ve sorunlar, arabuluculuğun Avukatlık Yasası bakımından değerlendirilmesi, Zorunlu Avukatlık Yasası ve 35A maddesinin değerlendirilmesi, zorunlu arabuluculuğun vatandaşa yönelik sorunları,
riskleri, zorunlu arabuluculuk varsa zorunlu avukatlık da olmalı ve uzlaştırma ve arabuluculuk başlıklarının ele alındığı “Avukatlık ve Arabuluculuk” başlıklı bir forum gerçekleştirildi.
10 Ocak 2019 günü İzmir Barosu Konferans Salonu’nda gerçekleşen forumun moderatörlüğünü Av. Orhan Çetinbilek yaparken, Av.
Mahmut Mavigül, Av. Ümit Görgülü Sevil, Av. Hatice Aslan Atabay, Av.
Ozan Balım, Av. Hilal Çalkın ve Av. Aytül Arıkan konuşmacı olarak katıldılar. Dinleyici olarak katılan meslektaşlarımızın da konuya ilişkin görüşlerini paylaşmalarıyla oldukça verimli geçen forumda konuşan İzmir
Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, ülkemizdeki şekliyle uygulanan arabuluculuğun sosyal devletin iflas ettiğinin devlet tarafından kabul edilmesi olduğunu ifade ederek, her ne kadar iyi niyetli gibi gösterilse de
iyi niyet taşımadığını söyledi. Arabuluculuğun dava şartı olarak uygulanmasının sadece iş hukukunda değil, milyon dolarlık bir şirketle yüz
bin lira sermayeli şirket karşı karşıya geldiğinde de işçiyle işveren arasındaki ilişkiden farklı bir şey olmayacağını hatırlatan Av. Özkan Yücel,
“mesele burada güçlü ile güçsüzün aynı masaya oturtuluyor olmasıdır.
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Yarın çocuğu için okul parası almak zorunda olan, bankaya kredi borcu
için alacağı parayı bekleyen bir işçinin yargılama süreci uzun sürecek
diye on lira yerine beş lirayı kabul etmesi hiçbir biçimiyle serbest irade
olarak yorumlanamaz” dedi. Tarafların görüşerek, uzlaşarak sonuç almalarını önemsediğini belirten Özkan Yücel Avukatlık Kanunu 35 A’yı
anımsattı.
Arabulucular için de risk olduğunu ifade eden Av. Özkan Yücel, Daire Başkanlığı’nın yakın zamanda bireysel arabuluculuğu sonlandırmayı
ve arabulucu görevlendirmelerinin merkezler üzerinden yapmayı planladığını dile getirdi.
“İhtiyari ya da zorunlu arabuluculuk hangisi devam edecek olursa
olsun avukatı olmayan bir tarafın bir biçimde avukatla desteklenmesi, gücün eşitlenmesi gerekir” diyen Av. Özkan Yücel baro olarak, bir
yandan zorunlu avukatlık için uğraşırken öte yandan arabuluculuğun
ihtiyari olması, normal haline dönmesi için çaba göstereceklerini dile
getirdi.
Arabuluculuk Daire Başkanı’nın çeşitli gruplarda dile getirdiği görüşlerine karşı arabulucuların “arabulucular bağımsızdır” demeleri gerektiğini söyleyen Av. Özkan Yücel söylenenlerin aslında arabulucu avukatlar üzerinde bir tahakküm kurma amacı taşıdığını ifade etti.

TÜRKİYE BAROLARI
KENT VE ÇEVRE KOMİSYONLARI TOPLANTISI
12.01.2019 - 13.01.2019
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AVUKATLIK MESLEĞİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ VE
İŞÇİ AVUKATLIK
19.01.2019

Moderatörlüğünü Av. Özgü Türk’ün yaptığı ve Dr. Kasım Akbaş ile
Av. Ender Kendirli’nin konuşmacı olarak katıldıkların panelin açılışında
konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “gözlerimizi kapatınca
bazı şeyleri yok sayamıyoruz. İşçi avukatlık da bunun gibi bir şey. Biz
gözümüzü kapatsak da o hayatın içerisinde bir yerde bizim dışımızda
varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bunu yok sayarak kurtulmak, bunu
yok sayarak üstesinden gelmek mümkün değil. O zaman gerçekten işçi
avukatlığı kabul etmek, işçi avukatlık gerçeğini içselleştirmek ve işçi
avukatların sömürülmesini engelleyecek, işçi avukatların haklarıyla birlikte var olmasını sağlayacak bir takım düzenlemeleri hayata geçirmek
lazım” dedi.
Panelin açılışını yapan Av. Özgü Türk, İşçi Avukatlar Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgi vererek amaçlarının işçi avukatların sorunlarına
çözüm üretmek olduğunu dile getirdi.
Dr. Kasım Akbaş, işçi avukatlık bir dönüşümün sonucunda ortaya
çıktığı belirterek “Proleterleşme olgusu sadece avukatlara özgü değil.
Ellili, altmışlı yıllardaki proleterleşme süreci ile birlikte profesyonel
mesleklerin tamamında bir işçileşme yaşanıyor. Orta sınıf dediğimiz
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devasa bir kitle üretim araçlarındaki değişiklikten dolayı işçileşti. Üretimdeki pozisyonlarının değişmesi, avukatların niteliğini ve statülerini
kaybettirdi. Bu sınıfsal bir tabakalaşmadır, iktisadi kökenlidir ve kişisel
de değildir. Önceki yıllardaki gibi 3-5 yıl bir avukatın yanında çalışıp sonra bürolarını açan avukatlarla karşı karşıya değiliz, daha uzun süreler
ve belki meslek hayatı boyunca işçi kalacak avukatlarla karşı karşıyayız.
Avukat emeği kapitalist ekonomi sürecinin bir parçası haline gelmiş durumda. Artı değer üretmeye başlayan hizmet sektörünün de bir parçası” dedi.
İşçi Avukat Ender Kendirli de sadece avukatlıkta işçileşmenin ele
alınması durumunda eksik kalınacağını dile getirerek şunları söyledi
«Toplumsal dönüşümle birlikte ele almalıyız. Bu dönüşümden beyaz
yakalı bütün meslek grupları payını alıyor, saygınlıkları yırtılıp atılıyor.
Avukatların da işçileşmesi de arzın fazlalığından dolayı değişimden kaynaklıdır. Mezun olan hukuk fakültesi öğrencisinin sayısı fazla olması hak
aramasına engel oluyor. İşçi avukatlar merkezi işsiz kalma tehdidi ile
karşı karşıya olan meslektaşlarımızın yanında olmak için kuruldu. İşçi
avukatlığı kabul etmemek işçi avukatların yaşadığı sorunları da görmezden gelmektir” dedi.

CİNSİYET TEMELLİ ŞİDDET VE METOO HAREKETİ
23.01.2019
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İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından Cinsiyet Temelli Şiddet ve #MeToo Hareketi” başlıklı bir panel düzenlendi.
Oturum başkanlığını Av. Meliha Yaman Yurdugül’ün yaptığı panele
Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu ile film eleştirmeni Alin Taşçıyan konuşmacı olarak katıldılar.
Panelin açılış konuşmasını yapan izmir Barosu Genel Sekreteri Av.
Perihan Çağrışım Kayadelen, sadece basına yansıyan verilere göre,
2008 yılında 80, 2018 yılında ise 440 kadının erkek şiddeti sebebiyle
hayatını kaybettiğini ifade ederek “hal böyleyken maalesef bugün yine
evlilik affı adı altında küçük yaşta genç kız çocuklarının tacizcileri ile tecavüzcüleri ile evlendirilmesi konusunu konuşur durumdayız. Bununla
birlikte üzerimizdeki karanlığı hep birlikte yırtacağız” dedi.
Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu ise yapmış olduğu konuşmada bugün
hem Türkiye’de hem de dünyada kadına yönelik şiddetin yoğunluğunun ve de yaygınlığının arttığını ifade ederek bunun sebebinin “erkeklik krizi” olarak adlandırılan ve dünyanın içine girdiği evrede toplumsal,
siyasal ve kültürel olarak erkeklere yüklenen hegemonik rolde meydana gelen zayıflama olduğunu söyledi. Kadının kamusal alanda daha çok
var olmasının kamusal alanın yegane hakimi erkeklik rolünde ciddi bir
erozyon yarattığını dile getiren Sevgi Uçan Çubukçu, #metoo hareketinin kadınların daha fazla yer almaya başladıkları kamusal alanlarda,
profesyonel iş yaptıkları alanlarda, cinsel taciz mobbing, saldırı, tecavüz gibi her türlü cinsiyet temelli şiddete işaret eden ve kendi deneyimlerini yüksek sesle kamuya açtıkları bir eylem olduğuna işaret etti.
Dünyanın her yerinde iletişim kanallarının erkek patronların elinde olduğunu, üst düzey yöneticilerin de erkek olduğunu söyleyen Alin
Taşçıyan “böyle bir dünyada üreten kim ki üretilen ne olsun?” dedi. Adaletsizlik ve eşitsizliğin her yerde olduğu, böyle bir dünyada #metoo hareketin bir patlama noktası olduğunu söyleyen Alin Taşçıyan, dünyanın
her yerinden kadınların “koskoca Hollywood yıldızları da tıpkı Meksikalı
mevsimlik bir tarım işçisi gibi taciz edilebiliyormuş” diyerek bir özdeşlik
yakaladıklarını dile getirdi.
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KARŞILAŞTIRMALI HUKUK SÖYLEŞİLERİ
08.02.2019
İzmir Barosu Uluslararası İlişkiler Komisyonu tarafından 8 Şubat
2019 günü “Karşılaştırmalı Hukuk Söyleşileri: İngiliz Hukuk Sistemi,
Türk Hukuk Sistemine Entegre Edilebilir mi?” başlıklı bir etkinlik düzenlendi.
Sunumu gerçekleştirilen Yasemin Sabit, LLB, LPC öncelikle İzmir
Barosu Uluslararası İlişkiler Komisyonu’nun çalışmalarını anlattığı sunumunda İngiliz hukuk sisteminin en büyük özelliğinin dönemler arasında boşluklar olmaması olduğu söyleyerek “İçtihatlar o yüzden bu
kadar bağlayıcı” dedi.
İngiliz hukuk sisteminde sanılanın yazılı yasaların da olduğunu dile
getiren Yasemin Sabit, “bununla birlikte içtihat üzerinden yürünüyor ve
içtihat bağlayıcılığı söz konusu” dedi.

AKADEMİSYEN MÜZİSYENLERİN HUKUK MÜCADELESİ
09.02.2019
İzmir Barosu ve TOBAV birlikteliği ile Viyolo Sanatçısı Prof. Dr. Çetin
Aydar, Viyolonsel Sanatçısı Doç. Dr. Sinan Dizmen ve Kompozitör Öğretim Görevlisi İsmail Sezen’in katılımıyla “Akademisyen Müzisyenlerin
Hukuk Mücadelesi” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Bir akademik özgürlük hikayesi, müzisyenler nasıl hak aktivisti oldu temalı panelin açılış
konuşmasını yapan izmir barosu Başkan yardımcısı Av. Özgür Yılmazer,
İzmir Barosu’nun 110 yıllık tarihi boyunca her türlü hak ihlali ve hukuksuzluğa karşı mücadele içerisinde olduğunu ifade ederek bu süreçte
her zaman hukuksuzluğa uğrayanların ezilenlerin yanında olduklarını
söyledi. İçinde bulunduğumuz dönemin haklar ve özgürlükler mücadelesinin geriletilmeye çalışıldığı sıkıntılı bir dönem olduğunu dile getiren
Av. Özgür Yılmazer “bir gece içerisinde akademisyenler ihraç edilebiliyorlar veya çeşitli hukuksal yaptırımlara maruz bırakılabiliyorlar. Tabiri
caizse sivil bir ölüme mahkum ediliyorlar. Biz İzmir Barosu olarak hukuk devletinin inşası, insan hak ve özgürlüklerin inşası anlamında her
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zaman haklardan, özgürlüklerden, hukuk devletin den yana olduk ve
mücadele ettik ve her zaman da mücadele etmeye devam edeceğiz.
Yanınızdayız, sizleri her zaman destekliyoruz” dedi.
TOBAV İzmir Şubesi Başkanı Hale Gökalpsezer ise bir meslek örgütü olan TOBAV’ın bütün sanat kurumları çalışanlarını, emekçilerini
ve sanatçıları destekleyen bir kurum olduğunu söyleyerek, sanatçının
iyi, doğru ve güzeli ararken, özellikle doğruyu daha çok vurgulandığı
anların hak arayışları olduğunu ifade etti. Son zamanlarda sanatçıların,
düşünen insanların daha çok haksızlığa uğradığı bir süreç içerisinde olduklarını ifade eden Gökalpsezer “biz isterdik ki bütün sanatçı arkadaşlarımızın yanımızda olsun. Çünkü arkadaşlarımızın verdiği adalet savaşı
sadece kendileri için değil. Bütün bu kazanılan hakları bir gün başkalarına da gerekecek” dedi.
Viyolo Sanatçısı Prof. Dr. Çetin Aydar, Viyolonsel Sanatçısı Doç. Dr.
Sinan Dizmen ve Kompozitör Öğretim Görevlisi İsmail Sezen’in katılımıyla gerçekleşen “Akademisyen Müzisyenlerin Hukuk Mücadelesi”
başlıklı paneli aşağıda izleyebilirsiniz.

7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU VE ZORUNLU
ARABULUCULUK UYGULAMA SORUNLARI
11.02.2019

İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu tarafından
düzenlenen “7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ve Zorunlu Arabuluculuk Uygulama Sorunları” konulu panel 11.02.2019 tarihinde Barohan 6.
katta gerçekleştirildi.
261

Moderatörlüğünü İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi
Başkanı Hakim Ayşe Yeşim Akçelik’in yaptığı, konuşmacıların Karşıyaka
2. İş Mahkemesi Hakimi Uğur Erçetin ve Av. Duygu Özman Işıkoğlu olan
panel meslektaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılandı.
Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel’in yaptığı açılış konuşmasının ardından başlayan panelde, katılan konuşmacılar arabuluculuk kavramı
ile ilgili bilgilendirme yaparak uygulama sorunları ve çözümleri ile ilgili
görüşlerini bildirdiler.
Panel soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI
MEKANİZMALARI ÇALIŞMASI
15.02.2019 - 16.02.2019
İzmir Barosu ve Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi tarafından 15-16
Şubat 2019 günlerinde düzenlenen “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları
Mekanizmalarının Etkin Kullanımı” başlıklı çalışma tamamlandı.
Uluslararası İnsan Hakları Sistemi ve Mekanizmaları, Bireysel Başvuru Usulü: Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Raporlama Usulü: Periyodik Rapor Yoluyla İzleme: Gölge Raporlar, Türkiye’ye
Yönelik Güncel Tavsiyeleri ve Uygulamayı İzleme, Özel Raportör Mekanizması, Evrensel Periyodik İnceleme (EPİM), gölge rapor hazırlama ve
izleme, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) ve grup çalışmalarının yapıldığı eğitimin tekrarı
yapılacak olup, duyuru sonrası oluşan listedeki meslektaşlarımızdan
sırayla yeni eğitim grupları oluşturulacaktır.

KEFALET HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI
SEMPOZYUMU
22.02.2019
İzmir Barosu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Dokuz
Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu birlikteliği ile “Kefalet Hukuku’nun Güncel Sorunları” başlıklı bir sempozyum
gerçekleştirildi.
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Kefalet Sözleşmesinin Şekli ve Eş Rızası, Ticari İşlemlerde Kefalet,
Tüketici İşlemlerinde Kefalet, Genel Kredi Sözleşmesine Kefalet, Kira
Sözleşmesinde Kefalet, Müteselsil Kefile Başvuru Koşulları, Kefilin Halefiyetinin Kapsamı, Kefaletin Sona Ermesinde Bazı Özel Durumlar ve
Kefalet - Rehin İlişkisi gibi konu başlıklarının açıklandığı sempozyumun
moderatörlüğünü Av. Salih Emrah Ertan yaptı. İzmir Barosu Facebook
ve Youtube kanallarında da eşzamanlı olarak yayınlanan sempozyuma
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak
Özen, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Serkan Ayan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Elemanı Araş. Gör. Banu Atlı konuşmacı olarak katıldılar.
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel, “akademisyen dostlarımızdan ne zaman yardım istesek onlar
hiçbir zaman yardımlarını esirgemediler. Bu bizi İzmir Barosu olarak çok
memnun ediyor. Bundan sonra da meslek içi eğitim seminerleri, konferanslar, sempozyumlar artarak devam edecek” dedi.

YAPAY ZEKA ÇAĞINDA HUKUK ÇALIŞTAYI
İZMİR BAROSU EVSAHİPLİĞİNDE YAPILDI
23.02.2019
İstanbul, Ankara, İzmir Baroları ve Deep Learning Türkiye işbirliği
ile gerçekleştirilen, “Yapay Zeka Çağında Hukuk Çalıştayı”nin ilk toplantısı İzmir Barosu’nun ev sahipliğinde yapıldı.
İzmir Barosu’ndan Av. Resul Göksoy, Av. M. Hakan Eriş ve Av. Nagihan Özdemir’in Bilişim Hukuku Komisyonumuz adına katıldığı Çalış263

tay’da yapay zekânın karar verici olmasının önündeki engeller, hukuk
alanında sağlayabileceği katkılar ve işbirliği konuşuldu.

NAFAKA ÇALIŞTAYI
23.02.2019
İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi olarak bir süredir kamuoyunda devam etmekte olan yoksulluk
nafakasının süreli olması hatta kaldırılması konusu; merkezimiz ve adli
yardım üzerinden alınan başvurular ve karşılaşılan sorunlar da gözetilerek; 23 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz “Nafaka Çalıştayı”
nda akademisyen, avukat, hakim, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kadın örgütleri temsilcileri ve sosyal hizmet uzmanlarının katılımı ile tüm
yönleriyle tartışılmıştır.
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GÖÇ VE İLTİCA HUKUKU ATÖLYE ÇALIŞMASI
23.02.2019

İŞKENCENİN RAPORLANDIRILMASI BAŞLIKLI
ÇALIŞMA YAPILDI:
BU MÜCADELEYİ KAZANMAK ZORUNDAYIZ
07.03.2020
İzmir Barosu tarafından 7 Mart 2019 günü “İşkencenin Raporlandırılması” başlıklı bir çalışma düzenlendi. Çalışmanın açılışında konuşan
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel “bir mücadeleden söz ediyoruz
ve bu mücadeleyi kazanmak zorundayız” dedi.
Kolaylaştırıcılığını Av. Tuğçe Nazlı Akın’ın gerçekleştirdiği çalışmaya TİHV İzmir Temsilciliği’nden Dr. Habibe Güneş, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İ. Özgür
Can ve İzmir Barosu İşkenceyi Önleme Grubu’ndan Av. Aysun Akşehirlioğlu katıldı.
Görüşme ve bulgulama süreçleri ile bu süreçlerin soruşturma ve
yargılamaya etkisinin anlatıldığı çalışmanın açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, İzmir Barosu’nun yıllar önce Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğini ifade ederek kapatılana kadar İşkenceyi
Önleme Grubu’nun İzmir’deki işkence vakalarının büyük bir çoğunluğu265

nu raporlanması faillerinin yargı karşısına çıkarılması ve cezalandırılmalarının temini için çok önemli bir görev yerine getirdiğini söyledi. Bunun
o dönem devlet tarafından yapılan istatistiklere de yansıdığını ifade
eden Av. Özkan Yücel, “yapılan istatistiklerde Türkiye’deki işkence vakalarının %70’in üzerinde bir oranının İzmir’de yapıldığı tespit edildi.
Bunun iki anlamı olabilirdi. Ya bütün işkenceci polisler, bütün işkenceci
kolluk görevlileri, bütün işkenceci devlet ajanları İzmir’de toplanmıştı
ya da İzmir’de gerçekten iyi çalışan bir İşkenceyi Önleme Grubu vardı”
dedi. İşkenceyi Önleme Grubu’nu yeniden kurmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Av. Özkan Yücel, bugün 2000’li yıllardaki gibi fiziksel şiddete dayalı işkence yöntemlerinin daha az uygulandığını onun yerine
farklı yöntemler bulunduğunu söyleyerek “o yüzden biz de bu yöntemleri deşifre edecek, sorumluları ortaya çıkaracak ve işkencenin yeniden
tanımlanmasını, hangi eylemlerin işkence sayılacağına ilişkin çalışmaları sıklaştırarak devam etmek zorundayız” dedi. Av. Özkan Yücel, “bir
mücadeleden söz ediyoruz ve bu mücadeleyi kazanmak zorundayız.
Kazanmalıyız ya da kazanabiliriz değil. Kazanmak zorunda olduğumuz
bir mücadeleden söz ediyoruz. Çünkü işkence bir insanlık suçu ve bunu
ortadan kaldırmak en başta bu alanda çalışan biz hukukçuların, hekimlerin, insan hakları savunucularının görevi” dedi.
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KENT, YAŞAM VE KADIN
09.03.2019

İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından “Kent, Yaşam ve Kadın” başlıklı bir çalışma düzenlendi.
Üç oturum halinde gerçekleşen çalışmanın açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Genel Sekreteri ve Kadın Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Perihan Çağrışım Kayadelen, alanda kadınlarla
bir arada olmanın ve Baro’nun Kadın Hakları Merkezi’nin her zaman onların yanında olduğunu göstermenin çok önemli olduğunu vurguladı.
Av. Özge Adalı’nın kolaylaştırıcılığında yapılan ilk oturumda, Ekonomist Derya Altun “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme”, Yüksek Şehir
Plancısı Nursun Akıncı “Kent Politikası” ve İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer ise “Kent, Köy Yaşamı” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.
Av. Meliha Yaman Yurdugül kolaylaştırıcılığında yapılan ikinci oturumda Prof. Dr. Solmaz Zelyut “Görünen ve Görünmeyen Şiddet”, Prof.
Dr. Nilgün Özçakar “Kent ve Sağlık(lı)sız Yaşam” ve Av. Berna Babaoğlu
Ulutaş “Kent Hakkı” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.
Çalışmanın Av. Perihan Çağrışım Kayadelen kolaylaştırıcılığında
gerçekleşen son oturuma sendikada örgütlenme haklarını kullandıkları
için işten atılan direnişçi kadın işçiler Elif Akçanerik ve Dilan Yıldız ile
Tariş direnişçilerinden Emine Çakır konuşmacı olarak katıldılar.
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Kadınlar Bir Kere Karar Verdi mi Artık Korku Kalmıyor
Direnişteki Sibaş işçilerinden Elif Akçanerik, çalışma koşullarının
ağırlığından dolayı sendikada örgütlenme kararı aldıklarını söyleyerek,
“çoğunluğu sağladık ve sendikamız bakanlıktan yetkiyi aldı. Sendikada
örgütlendiğimizi öğrenen patron önce 8 arkadaşımızı işten attı. Bizlere
e-devlet şifrelerini kendisine vermemiz ve sendikadan istifa etmemiz
için tehdit etti. Kadınlar bir kere karar verdi mi artık korku kalmıyor.
Sendikadan istifa etmeyi reddettik. Parça parça 80 kişiyi işten attı”
dedi. İşverenin yetki itirazı üzerine geçen uzun yargı sürecine değinen
Elif Akçanerik “hukuk nerede, adalet nerede?” dedi. 72 gündür fabrika
önünde direndiklerini söyleyen Sibaş işçisi Elif Akçanerik işten çıkarılalı
bir yıl olduğunu, bu süre zarfında işverenin diğer işyerleriyle görüşerek
iş bulmalarının engellediğini söyledi. Sendikalı olarak işlerine dönene
kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Akçanerik, “Biz varsak,
üretiyorsak patronların karı, kazancı var. İşçiler olarak birleşmeli, sermayeye boyun eğmemeliyiz” dedi.
Bu Mücadeleyi Zafere Ulaştırmak Görevimiz
Bir diğer Sibaş İşçisi olan Dilan Yıldız ise direniş sürecinde yaşadıklarını anlatarak “İlk günler biz kadınların fabrika önündeki direnişi köyümüzde yadırgandı. Bazı arkadaşlarımızın aileleri, özellikle babaları karşı
çıktı. Ama ona rağmen kadınlar bir yolunu buldu direniş alanında yerini
aldı. İlk günlerden itibaren en büyük destekçilerimiz çocuklarımız oldu”
dedi. Yaşadıkları köy muhtarının da işverenden yana olduğunu ifade
eden Dilan Yıldız, 31 Mart yerel seçimleri için kendi adaylarını çıkardıklarını ifade ederek “Daha önce kadınlar olarak böyle bir şey aklımızın
ucundan bile geçmezdi. Köyümüz emekçi köyü ve muhtarlık patron
destekçilerine bırakılmayacak kadar kıymetli” dedi.

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞMA:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ BAKIŞ AÇISI İLE KADIN
HAKLARI FORUMU
13.03.2019
İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından 8 Mart Etkinlikleri
kapsamında hukuk fakültesi öğrencileri ile toplumsal cinsiyet bakış açısı ile kadın hakları forumu düzenlendi.
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Forumda konuşan Av. Funda Ekin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda gerçekleştirdiği sunumuna biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin farkını, kalıp yargıları, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği kavramlarını anlatırken Av. Nilgün Şentuna, Kadın Hakları Danışma ve Hukuk
Araştırmaları Merkezi’ne gelen şiddet başvurularından çarpıcı örnekler paylaştı. Sunumunda toplumsal cinsiyet temelli şiddet türlerini tanımlayan Av. Gökçe Çiçek Türkmen, psikolojik, ekonomik, fiziksel veya
cinsel biçimde uygulanan şiddet türlerinin çoğu zaman iç içe geçtiğini
ifade ederken LGBTİ’lere yönelik şiddet hakkında konuşan Stj. Av. Mahmut Şeren ise toplumsal cinsiyet rolleri ve önyargıların; kişilerin cinsel
yönelimleri ve cinsiyet kimliklerini “tek doğru ve normal” iddiasıyla heteroseksüel ve natrans olarak belirlediğini söyledi. Av. Figen Merder
ise Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi hakkında gerçekleştirdiği
sunumunda İstanbul Sözleşmesi’nin şiddete karşı önleme, koruma, kovuşturma ve politika üretme şeklindeki dört temel ilke çerçevesinde
oluştuğunu söyledi.
6284 Sayılı Kanun hakkında konuşan İzmir Barosu Genel Sekreteri
Av. Perihan Çağrışım ise Kanun hakkındaki karalama çalışmalarının dikkate alınması gerektiğini söyleyerek Kanunun öneminin özetle, şiddet
mağdurlarının koruma alanlarını ısrarlı takip mağdurlarını da kapsayacak şekilde genişletmesinden ve mağdurun evli olmasının aranmasına
son vermiş olmasından kaynaklandığını belirtti.

KARAR İNCELEME: YAŞAM HAKKI
19.03.2019
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GENEL SEÇİM GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
13-20-21-27.03.2019

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA
DAVA ŞARTI ARABULUCULUK VE AVUKATLIK
29.03.2019
İzmir Barosu tarafından 29 Mart 2019 günü “Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk ve Avukatlık” başlıklı bir konferans düzenlendi.
Moderatörlüğünü İzmir BAM 4. Hukuk Dairesi Üyesi Zümrüt Eskicindil Göker’in yaptığı konferansta Ankara BAM 3. Hukuk Dairesi Başkanı İlker Koçyiğit “Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuğun
Kapsamı”, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Alper
Bulur “Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk Uygulaması” ve
Avukat Arabulucu Deniz Yağmur ise “Arabuluculuk Uygulamalarında
Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.
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ÇOCUK HAKLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ
06.04.2019 - 07.04.2019

İzmir Barosu tarafından 6-7 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenen
Çocuk Hakları Eğitici Eğitimi atölye çalışması Dr. Kıvılcım Turanlı ve Dr.
Kasım Akbaş’ın kolaylaştırıcılığı ile gerçekleşmiştir.
Avukat ve stajyer avukatların katıldığı atölye çalışmasında; etkileşimli öğretim ve öğrenme yöntemleri üzerinde durularak, katılımcıların
çocuk hakları eğitimlerinde interaktif yöntemlerin kullanıldığı ders planı hazırlayabilme becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.
Çalışma sonunda İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Deman Güler tarafından çalışmaya olan katkılarından dolayı Dr. Kıvılcım Turanlı ve Dr. Kasım Akbaş’a teşekkür belgeleri
verildi.

KONFERANS - EKONOMİK SUÇLAR
06.04.2019
İzmir Barosu ve Türk Ceza Hukuku Derneği tarafından “Türk Ceza
Hukukunda Ekonomik Suçlar” başlıklı bir konferans düzenlendi.
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İzmir Barosu sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak da
yayınlanan konferansın açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, dört yıl aradan sonra yeniden Türk Ceza Hukuku
Derneği ile birlikte çalışmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek
“umuyoruz ki bu beraberlik artarak devam eder” dedi. Türk Ceza Hukuku Derneği’nin bünyesinde ülkenin en iyi ceza avukatlarını, en iyi ceza
hukukçularını barındıran bir örgüt olduğunu söyleyen Av. Özkan Yücel
“bu anlamıyla Türk Ceza Hukuku Derneği, her zaman söylediğimiz bilgi
güçtür ve biz avukatlar güçlü olmak zorundayız, muhataplarımız karşısında kendimizi daha iyi ifade edebilmek için, onlara karşı daha güçlü
durabilmek için bilgiyi en iyi kullanmalıyız şiarının en önemli adreslerinden biri” dedi. Yapılan çalışmanın İzmir Barosu’nu akademik çalışmayla,
akademisyenlerle buluşturma anlamında daha verimli çalışmalar yapma konusundaki isteğin de bir başka göstergesi olduğunu söyleyen Av.
Özkan Yücel benzer çalışmaların artarak devam edeceğini dile getirdi.
Türk Ceza Hukuku Derneği Başkanı Av. Mehmet İpek ise yaptığı açılış konuşmasında ekonomik suçların son yıllarda hızlı bir gelişme süreci
geçirdiğini ve suç kategorileri arasında önemli bir yere geldiğini söyleyerek doktrinde ekonomik suç için ortak bir tanım ve tasnif yapma
konusunda zorlanıldığını, ekonomik suçların özel kanunlarda mı yoksa
genel ceza kanununda mı düzenlenmesi gerektiği ve ekonomik suçların ne tür müeyyidelere tabii tutulması gerektiğinin hala bir tartışma
konusu olduğunu ifade ederek “ceza hukukunun bu tartışmalı alanındaki güncel sorunların sayın hocalarımız ve değerli meslektaşlarımızın
değerli sunumlarıyla biraz daha aydınlanacağını düşünüyorum” dedi.
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Üç oturum halinde gerçekleşen konferansın ilk oturumun başkanlığını Prof. Dr. Timur Demirbaş yaptı. “Ekonomik Suç Tiplerine İlişkin
Güncel Meseleler” başlıklı ilk oturumda Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu ve Av.
Dr. Nezih Şeker sunum yaptılar.
Aynı konu başlıklı ikinci oturumda ise oturum başkanlığını Av. Yakup Gül yaparken oturumun sunumlarını Av. Nedime Hülya Kemahlı ve
Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız gerçekleştirdi.
Öğleden sonra gerçekleşen ve “Ekonomik Suçların Soruşturulması”
başlıklı son oturumun başkanlığını ise Prof. Dr. Köksal Bayraktar yaptı.
Oturumun sunumlarını ise Av. Aysun Cele ve Av. Ercan Demir gerçekleştirdi.

PANEL: AVUKAT YARGILAMALARI
10.04.2019

İzmir Barosu tarafından Avukatlar haftası etkinlikleri kapsamında
“Savunmaya Dokunma ! Avukat Yargılamaları” başlıklı bir panel düzenlendi.
Panelin açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Deman Güler Türkiye’nin hukukun üstünlüğü endeksinde 126
ülke arasında 109. Sırada olduğunu, tehlikedeki avukatlar gününün bu
yıl bir kez daha Türkiye’deki avukatlar ve hukukçulara adandığını ifade
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ederek, “artık tuzun koktuğu yerdeyiz. Bir gün yanyana duruşmaya girdiğimiz dostlarımızı ertesi gün cezaevinde ziyaret etmek zorunda kalıyoruz” dedi.
Oturum başkanlığını İzmir Barosu Avukat Hakları Merkezi Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hüseyin Yıldız’ın yaptığı panele İstanbul Barosu Adil Yargılama Takip Merkezi Başkanı Av. Aynur Tuncel Yazgan, Diyarbakır Barosu - Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Av. Faik Özgür Erol,
İzmir Barosu Üyesi Av. Nergiz Tuba Aslan ve Yargıçlar Sendikası Başkanı
Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan konuşmacı olarak katıldı.
Oturum Başkanlığını yapan İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av.
Hüseyin Yıldız ise toplantıyı kapatırken “bizler hiç kimseden ve hiçbir
şeyden korkmadan mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz. Buradan
cezaevinde olan tüm meslektaşlarımıza selam gönderiyoruz ve onlarla
her zaman dayanışma içinde olacağımızı vurguluyoruz” dedi.

BİLİŞİM HUKUKU SEMİNERİ DÜZENLENDİ
13.04.2020
13 Nisan 2019 günü İzmir Barosu Av. Nevzat Erdemir Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminerde dijital deliller, kişisel verilerin korunması, yapay zeka, siber güvenlik, bilgisayar programlarının korunması
ve belgede sahtecilik konularının işlendiği dört oturum düzenlendi.
Seminerin açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan
Yücel, bilişim alanının çoğu insan için yabancı bir alan olduğunu ifade
ederek bu anlamda çalışmayı düzenleyen İzmir Barosu Bilişim Hukuku
Komisyonu ile çalışmaya katkı koyan konuşmacılara teşekkür etti. Ceza
Hukuku konusunda özellikle uzun zamandır dijital delillerin konuşulduğunu söyleyen Av. Özkan Yücel “elde edilmesi bir dert, hukuka uygun
mu değil mi, nasıl aldınız nasıl buldunuz, bunlar gerçekten kullanılabilir
mi başka bir dert. Bu çalışmanın bunlara ışık olacağını düşünüyorum”
dedi.
İzmir Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Üyesi Av. Resul Göksoy ise
Bilişim Hukuku Komisyonu’nun çalışmalarından bahsettiği konuşmasında ilgi duyan meslektaşlarımızı komisyon çalışmalarına davet etti.
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TÜRKİYE’DE HUKUK DEVLETİ VE YARGININ DÖNÜŞÜMÜ
14.04.2019
İzmir Barosu ve Mülkiyeliler Birliği tarafından Avukatlar Haftası etkinlikleri kapsamında ortaklaşa düzenlenen “Türkiye’de Hukuk Devleti
ve Yargının Dönüşümü” başlıklı panel baromuz konferans salonunda
yapıldı.
İki oturum halinde gerçekleştirilen panelin “Hukukun ve Devletin
Dönüşümü” başlıklı ilk oturumunun moderasyonunu İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Deman Güler yaptı. Mülkiyeliler Birliği Genel
Başkanı Dr. Dinçer Demirkent, TİHV Akademi üyesi Dr. Serdar Tekin ve
Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Berke Özenç
yaptıkları konuşmalarda Türkiye›de Hukuk alanında son yıllarda yaşanan değişimleri, mevcut durumun ikili devlet kuramı ile benzerliğini ve
mevcut durumdan çıkış yollarını değerlendirdiler.
Moderatörlüğünü İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gamze
Adıgüzel’in yaptığı ve yargıdaki dönüşüm konusunun ele alındığı ikinci
oturuma TİHV Akademi üyesi Prof. Dr. Nilgün Toker, Hakim Dr. Orhan
Gazi Ertekin ve akademisyen Dr. Ceren Akçabay konuşmacı olarak katıldılar.
Panelin açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan
Yücel Türkiye’nin uzun zamandır yoğun bir baskı rejimi altında olduğunu belirterek “bugün artık seçim sonuçlarını tanımamak, halkın iradesini yok saymak gibi başka bir pratiğin izlerini görmeye başladığımızı”
dile getirdi. Çok sayıda dinleyicinin katıldığı ve soru cevaplarla devam
eden panel sonunda katılımcılara teşekkür beratları yine baro başkanımız Av. Özkan Yücel tarafından takdim edildi.

TEORİ VE UYGULAMA İLE SAĞLIK HUKUKU
15.04.2019
İzmir Barosu tarafından “Teori ve Uygulama İle Sağlık Hukuku” başlıklı bir konferans düzenlendi. Konferansın açılışında konuşan İzmir Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Bur275

cu Ece Güler, bir dava türü olarak malpraktis davalarına hazırlık olarak
bir eğitim planladıklarını ifade ederek başlangıçta bu alana ilgi duyan
meslektaşlarımız için daha çok temel kavramlar üzerinden planlanan
bu eğitim sonrasında daha spesifik konularla eğitimin devamını planladıklarını söyledi.
Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel ise İzmir Barosu’nun emek yoğun
çalışan bir baro olduğunu ifade ederek “komisyonlarda çalışan arkadaşlarımızın çalışmaları bize her zaman güç veriyor, enerjimizi arttırıyor,
değişik alanlarda çok farklı faaliyetlerin altına imza atmamızı sağlıyor”
dedi. İzmir Barosu tarafından sürekli devam eden çalışmalarla meslektaşlarımızın daha donanımlı olmasını sağlamaya çalıştıklarını ifade
eden Av. Özkan Yücel “çünkü temelde hedeflemeye çalıştığımız ya da
bildiğimiz bir şey var: Bilgi güçtür ve biz güçlü olmak zorundayız bulunduğumuz her alanda yaptığımız her işte olabildiği kadar güçlü olmak,
hem usul anlamında hem içerik anlamında esasa ilişkin konularda muhataplarımızdan daha fazlasını bilmek durumundayız. O yüzden de bu
çalışmaları arttırarak sürdüreceğiz” dedi.
Oturum başkanlığını İzmir Barosu Sağlık Hukuku komisyonu Üyesi Av. Berkiye Gizem Ergin’in yaptığı konferansta “hasta hakları” başlıklı sunumu Dr. Öğr. Üyesi İlknur Serdar gerçekleştirirken, İzmir Tabip
Odası Hukuk Müşaviri Av. Mithat Kara ise “malpraktis ve aydınlatılmış
onam” başlıklı sunumu yaptı.

KADININ İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROGRAMI
16.04.2019
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ULUSAL EGEMENLİK VE KÖY ENSTİTÜLERİ
AYDINLANMASI
19.04.2019
İzmir Barosu Atatürk Araştırma Merkezi tarafından Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
dolayısıyla “Ulusal Egemenlik ve Köy Enstitüleri Aydınlanması” başlıklı
bir söyleşi gerçekleştirildi.
Söyleşi öncesi konuşan İzmir Barosu Atatürk Araştırma Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Burcu Ece Güler, iki tarihi olayı anmak
üzere bu söyleşiyi düzenlediklerini söyleyerek “ne yazık ki bugün ülkemiz tek adam rejimine girmiş durumda. Burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Köy Enstitülerinin kuruluşunu anmak ve
kutlamaktan ziyade tekrar dostlarımızla bir araya gelip, onlardan güç
alarak mücadeleye devam etmek istiyoruz” dedi. Milletimizin çağdaş
ve demokratik bir yönetimi sonuna kadar hak ettiğini ifade eden Av.
Burcu Ece Güler bunun bedellerini zamanında çok ağır bir şekilde ödediğimizi ifade etti. Köy Enstitülerinin kapatılmış olmasının büyük bir kayıp olduğunu söyleyen Av. Burcu Ece Güler, “ama ne mutlu ki onun mücadeleci ruhunu hiç yitirmemişiz. Hala onun anısını yaşatan, tekrar aynı
nesiller yetiştirme hedefinde olan yurttaşlarımız var. Yaşları ne olursa
olsun hiç yorulmuyorlar. O yüzden bizim de yorulmak gibi bir lüksümüz
yok” dedi.
Ahmet Gürel tarafından hazırlanan Ulusal Egemenlik ve Köy Enstitülerini anlatan belgesellerin izlenmesinin ardından Yeni Kuşak Köy
Enstitüleri İzmir Şubesi 2. Başkanı Av. Şahap Cesur Köy Enstitüleri ile
ilgili sunumunu gerçekleştirdi.

İŞ KAZALARININ HUKUKİ VE CEZAİ BOYUTU
26.04.2019
İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası ve TMMOB tarafından “Soma’nın
5. Yılında İş Kazalarının Hukuki ve Cezai Boyutu” başlıklı bir konferans
düzenlendi. İzmir Barosu Av. Nevzat Erdemir Konferans Salonu’nda düzenlenen konferans öncesi İrfan Ertel’in “Maden ve Metal İşçileri” başlıklı resim sergisi ziyarete açıldı.
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Moderatörlüğünü meslektaşımız Av. Dilek Güzel’in yaptığı konferansta “TCK m. 83 Kapsamında Ceza Yargılamasına İlişkin Sorunlar ve
Yargısal Olanaklar” başlıklı sunumu Av. Sinan Sürücü, “İş Kazalarından
Doğan Davalarda Hukuk Yargılamasına İlişkin Sorunlar ve Yargıtay Uygulamaları” başlıklı sunumu Av. Meriç Kaptan, “Soma’nın Işığında İdari
Denetime ve Kurumsal İşleyişe İlişkin Sorunlar ve Çözüm Olanakları”
başlıklı sunumu TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan
Yüksel ve İş Kazası Sonrası Tıbbi Süreç ve “İşçi Sağlığı Alanı Öncülerinden Dr. Engin TONGUÇ” başlıklı sunumu ise İzmir Tabip Odası’ndan Dr.
Hasan Ter gerçekleştirdi.
Madenci ailelerinin de katıldığı ve düşüncelerini paylaştığı konferansın açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “iş kazası deyip geçiyoruz, iş kazası diye adlandırıyoruz, yargılamaları bunun
üzerinden yapıyoruz. Ama Soma bize gösterdi ki bunlar kaza değil cinayet” dedi. Av. Özkan Yücel, daha çok para kazanmak için, daha çok kar
elde etmek için, güvenlik tedbirlerinin hiçe sayıldığını, iş güvenliğine
ilişkin bütün değerlendirmelerin sıfırlandığını, eksiklikleri olan mevzuatın bile tam olarak uygulanmadığını ifade ederek böyle bir sistemde yaşanan facialara kaza demenin en basitinden sorumluluktan kurtulmayı
amaçladığını sile getirdi. Av. Özkan Yücel sözlerine şöyle devam etti:
“Ama biz biliyoruz: Soma’da yaşanan bir cinayetti, benzerlerinde yaşanan birer cinayet. O nedenle mevzuatın bu eylemleri gerçekleştirenle278

re karşı uygun cezaları vermesi konusunda yeniden düzenlenmesi ve iş
güvenliğinde üst boyutlarda sağlanması için gereken tedbirlerin alınması kaçınılmaz. Özellikle bu tür olaylarda denetimden sorumlu kamu
görevlilerinin ihmalini yok sayan anlayış, yok sayan değerlendirmeler
bizim açımızdan kabul edilemez. Eğer bir yerde iş kazası denilen şey
gerçekleşmişse bunda mutlaka arkasında yeterli denetimi yapmayan
yeterli tedbirleri almayan, o ortamı denetlemeyen kamu görevlilerinin
de sorumluluğu vardır.”

ÇOCUĞUN KATILIM HAKKI ÇALIŞTAYI
27.04.2019

İzmir Barosu tarafından “BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 30. Yılında Çocuğun Katılım Hakkı” başlıklı bir çalıştay düzenlendi. 27 Nisan
2019 günü İzmir Barosu Av. Nevzat Erdemir Konferans Salonu’nda yapılan çalıştaya Türkiye Barolar Birliği ve birçok baronun temsilcileri katıldı.
Üç oturum halinde düzenlenen çalıştayın ilk oturumunun moderatörlüğünü İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Cansu Seçgin yaptı. “Çocuğun İdari İşlemlere Katılımı Çerçevesinde Ombudsmanlık ve
Akran Arabuluculuğu” başlıklı oturuma Kamu Denetçisi Celile Özlem
Tunçak ile Dokuz Eylül Üniversitesi Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve
Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abbas Türnüklü katıldı.
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“Çocuğun Hukuk Yargılamasına Katılım Hakkı” başlıklı ikinci oturumun moderatörlüğünü İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gamze
Adıgüzel yaparken İzmir 13. Aile Mahkemesi Hakimi Ali Soyer, İstanbul
Barosu Üyesi Av. Seda Akço Bilen ile Uzman Psikolog/Adli Görüşmeci
Ebru Tezcan katıldılar.
Çalıştayın son oturumu “Çocuğun Ceza Yargılamasına Katılım
Hakkı” başlığı altında yapıldı. Cumhuriyet Savcısı Nihal Fındık, Uzman
Psikolog/Adli Görüşmeci Okan Lüleci, Ankara Barosu Üyesi Av. Hasan
Erdoğan ve Murat Aydın’ın konuşmacı olarak katıldığı çalıştayın moderasyonunu ise İzmir Barosu Üyesi Av Bedriye Kurtuluş Türk yaptı.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan
Yücel yetişkinler tarafından çocuklar hakkında çok ulvi şeyler söylendiğini, çocuğun yüksek yararı gibi süslü bir takım değerler arkasına sığınıldığını ifade ederek “ama gerçekte onlar için ne yapıyoruz ya da onlar
adına yaptıklarımız gerçekten doğru mu?” dedi. Onların yerine geçip
mahkemede kiminle kalacaklarına karar veriyoruz, onların yerine geçiyor onlar adına işlemler tesis ediyoruz, onların yerine geçiyor, sizin için
en doğrusu bu, daha adil olanı bu daha sağlıklı olanı bu diyerek kararlar
vermeye çalışıyoruz” diyen Baro Başkanı Av. Özkan Yücel asıl sorulması gerekenin onların ihtiyaçlarını, neler yapmak istediklerini öğrenmek
olduğunu söyledi. Gelecek yıl aynı çalıştayı sadece çocuklarla yapmak
istediklerini ifade eden Av. Özkan Yücel “yalnızca çocuklara sorarız nasıl bir katılım hakkı istiyorsunuz, kendiniz için ne istiyorsunuz? Bu kez
onların düşüncelerini çok daha net, çok daha gür alabiliriz” dedi.
Çalıştaya, Türkiye Barolar Birliği’nin yanısıra, Ankara Barosu, Batman Barosu, Burdur Barosu, Bursa Barosu, Denizli Barosu, Diyarbakır
Barosu, Edirne Barosu, Gaziantep Barosu, Hatay Barosu, Manisa Barosu, Muğla Barosu, Sakarya Barosu ve Yalova Barosu temsilcileri katıldı.
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PANEL:ÇOCUKLAR ANLATIYOR-ÇOCUKLAR KATILIYOR
28.04.2019

DÜZENLİ-DÜZENSİZ GÖÇ VE AB MEVZUATI
02.05.2019
İzmir Barosu tarafından Prof.Dr. Işıl Özkan’ın konuşmacı olduğu
“Düzenli-Düzensiz Göç ve AB Mevzuatı” başlıklı bir konferans düzenlendi. Konferansın açılışında konuşan İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Deman Güler, Avrupa Birliği’nin
bu alandaki mevzuatını bilmenin gerekliliğini ifade ederek bu alana ilgi
duyan meslektaşlarımız için planlanan bu konferansın sonrasında İzmir
Barosu Göç ve İltica Komisyonu olarak alandaki farklı konular hakkında
konferansların devamını planladıklarını söyledi.
Konferansın ilk yarısında “Düzenli-Düzensiz Göç” başlığını inceleyen ve temel kavramlardan başlayarak detaylandırarak anlatan Prof.
Dr. Işıl Özkan, ikinci yarıda “AB Mevzuatı” konusunda bilgilendirici bir
anlatım yaptı. Anlatımının bitiminde dinleyicilerin sorularını cevaplayan Prof. Dr. Işıl Özkan, uygulama ve mevzuattaki farklara dikkat çekti.
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ENGELLİ BİREYLERİN ADALETE ERİŞİMİ ÇALIŞTAYI
BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme’nin 13. Maddesi ile diğer
haklarla bağlantılı olarak güvence altına alınan Adalete Erişim hakkı,
5378 sayılı yasada yer almadığı gibi; ülkemizde engelli bireylerin en
çok ayrımcılığa maruz kaldığı, en çok sorun yaşadığı ancak diğer tüm
hakları kullanmada ve hak arayışındaki rolü nedeni ile belki de en
önemlisi olabilecek Adalete Erişim Hakkının kullanılmasındaki, sorunları tespit etmek, çözüm üretmek, işbirliğini geliştirmek, hak temelli
bakış açısını yaygınlaştırmak ve desteklemek amacı ile ilgili kurum,
yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesi ile İzmir
Barosu öncülüğünde “Adalete Erişim” konulu çalıştay 09.05.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

İZMİR İŞ HUKUKU GÜNLERİ-8
10.05.2019 - 11.05.2019

Sekizinci kez gerçekleşen İzmir İş Hukuku Günleri bu yıl İzmir Barosu ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirildi.
Çalışmanın açılış konuşmasını yapan İzmir barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, Baro’nun üniversitelerle işbirliğini çok önemsediğini ifade
ederek “Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte düzenlediğimiz bu çalışma
bundan sonraki çalışmaların öncülü olur diye düşünüyoruz” dedi. Avukatların güçlü olması gerektiğini söylen Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel, “zor bir mücadelenin içinden geçiyoruz. Bu gücün en önemli kayna282

ğı, bizim en önemli gücümüzse bilgi. Bu nedenle meslektaşlarımızı bilgi
ile donatmak, bilgi ile güçlendirmek adına bu çalışmalara ara vermeden
devam edeceğiz” dedi. Av. Özkan Yücel sözlerini, “umarım bu çalışma
gerçekten işçi lehine yorum ya da iş mahkemelerinde adil kararların
ortaya çıkasına vesile olur. Arkadaşlarımızı güçlendirecek bir çalışma
olur” diyerek bitirdi.
Çalışmanın ilk gün gerçekleşen birinci oturumunun başkanlığını
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Başkanı Hakim Halil ÖZDEMİR yaptı. Oturumda Av. Hülya Sapmaz Can “Arabuluculuğa İlişkin Uygulama Sorunları” başlıklı sunumu yaptı.
İkinci oturuma ise Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Başkanı Hakim Mehmet
Çamur başkanlık yaparken Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Üyesi Hakim Şahin
Çil “Arabuluculuk Anlaşma Tutanaklarının Etkisi ve İbra,Sulh ve İkale ile
Karşılaştırılması” başlıklı sunumu gerçekleştirdi.
İlk gün gerçekleşen üçüncü ve son oturuma Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melda Sur başkanlık etti. Bu
oturumda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Üyesi Hakim Bektaş Kar “Belirli
İş Sözleşmelerinin Yargıtay İ.B.K. Işığında Değerlendirilmesi” başlıklı sunumu gerçekleştirdi.
Çalışmanın ikinci günü gerçekleşen ilk oturumuna başkanlığı Yargıtay 21.Hukuk Dairesi Başkanı Hakim Mesut Balcı yaparken Av. Meriç
Kaptan “İş Kazalarında İşverenin Hukuki ve Mali Sorumlulukları” başlıklı
sunumu gerçekleştirdi.
Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Aydın Başbuğ’un “KHK ile Kadroya Alınan Alt İşveren İşçilerinin Toplu İş Sözleşmesi Hakları” başlıklı sunumu gerçekleştirdiği ikinci oturuma Karşıyaka 2. İş Mahkemesi Hakimi Uğur Erçetin başkanlık etti.
Çalışmanın son oturumunda ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Alp “Fazla Çalışma Ücret Alacağına İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi” başlıklı sunumu
yaptı. Oturuma Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Hakim Seracettin
Göktaş başkanlık etti.
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YAPAY ZEKÂ ÇAĞINDA HUKUK ÇALIŞTAYI
11.05.2019
İstanbul, Ankara ve İzmir Barolarınca ortaklaşa düzenlenen ‘Yapay
Zekâ Çağında Hukuk’ konulu Çalıştayın üçüncü ayağı İstanbul Barosu’nun ev sahipliğinde 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü yapıldı. Çalıştayın
açılışında konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, bir
avukatın iyi bir bilişimci olmak zorunda olduğunun altını çizerek, “Yapay zekâ niteliği bizim elimizden almaz, ama nitelikli bir avukatın yapay
zekâdan alacağı çok şeyler var. Avukatlık mesleği değişeceği gibi onların örgütü barolar da değişecek. Barolar bugünkü biçimiyle baroculuğu sürdüremeyecekler. Barolar geleceği şimdiden görmek zorundalar”
dedi.
Çalıştay öncesinde yapılan sunumda gelişen teknolojilerin toplumda, hukuk sisteminde ve avukatlık mesleğinde yarattığı etkiler karşısındaki fikirleri yansıtan yol haritasını ortaya koymanın bir gereklilik
olduğunu belirtilerek, Türkiye’nin üç büyük barosunun, bütün hukuk
paydaşlarını aydınlatıcı bir rapor hazırlamayı amaçladığını bildirildi. Bu
amaç doğrultusunda 23 Şubat 2019 tarihinde İzmir Barosu’nda ve 23
Mart 2019 tarihinde Ankara Barosu’nda olmak üzere iki kapalı çalıştay
düzenlendiği hatırlatılarak İstanbul Barosu’nda gerçekleştirilen açık çalıştayın, kapalı çalıştaylarda görüşülen konularla ilgili değerlendirmeler
üzerinden yürütüleceğini ve katılımcıların görüşleri ile rapor taslağını
şekillendirmeyi hedeflendiği ifade edildi.
Ankara Barosu’ndan Av. Gülşah Deniz Atalar’ın yönettiği çalıştayın ilk oturumuna Arş. Görevlisi Ayyüce Kızrak, Av. Nagihan Özdemir,
Av. Serdar Aslan ve Av. Derya Durlu Gürzumar katılarak “Gelişen teknolojiler ve teknolojinin hukuk alanında kullanımı; yapay zekânın geliştirilmesi için disiplinler arası çalışmanın gerekliliği; Türkiye’de hukuk
eğitiminin teknoloji kullanımı ile iyileştirilmesi” başlıklarında sunumları
gerçekleştirdiler.
Av. M. Hakan Eriş yönettiği ikinci oturumda ise “Teknolojinin avukatlık mesleğini dönüştürücü etkisi; Baroların atılacak adımlardaki
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rolü” başlıklarında gerçekleştirilen tebliğleri Av. Sertel Şıracı, Av. Orhan
F. Başçavuşoğlu, Av. Nagihan Özdemir, Öğr. Gör. Başak Buluz sundu.
“Gelişen teknolojilerinin yarattığı/yaratacağı hukuki sorunlar; Gelişen teknolojilerin hukuki açıdan düzenlenmesi” başlıklarında sunumların yapıldığı ve Av. Gökhan Ahi, Av. Gülşah Deniz Atalar, Av. Resul Göksoy, Arş. Gör. Ayyüce Kızrak’ın katıldığı üçüncü oturumu ise Av. Mehmet
Ali Köksal yönetti.
Oturumlarda yapılan kısa sunumlardan sonra soru/cevap bölümüne geçildi. Bu bölümde katılımcılardan sorudan çok taslak rapora yansıyacak değerlendirmeler istendi.

ÇOCUK HAKLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ ATÖLYE ÇALIŞMASININ
İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
11-12.05.2020
İzmir Barosu tarafından Çocuk Hakları Eğitici Eğitimi atölye çalışmasının ikincisi Dr. Kıvılcım Turanlı ve Dr.Kasım Akbaş’ın kolaylaştırıcılığı ile 11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşmiştir.
Avukat ve stajyer avukatların katıldığı atölye çalışmasında; etkileşimli öğretim ve öğrenme yöntemleri üzerinde durularak, katılımcıların
çocuk hakları eğitimlerinde interaktif yöntemlerin kullanıldığı ders planı hazırlayabilme becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

ARABULUCULUK SÜRECİNDE AVUKATLIK
13.05.2019
İzmir Barosu tarafından “Arabuluculuk Sürecinde Avukatlık” konferansı düzenlendi.
Oturum başkanlığını Arb. Av. Eren İlhan Güney’in yaptığı konferansa Arb. Av. Şerife Özcan Tekeli ve Arb. Av. Hülya Sapmaz Can konuşmacı
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olarak katıldılar. Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Cumhur Boyacıoğlu da görüşleriyle çalışmaya katkı sundu.
Konferansın açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Av.
Özkan Yücel, arabuluculuk konusunda İzmir Barosu’nun eleştirilerinin
baki olduğunu ifade ederek, “dava şartı diye zorunlu bir şeyin yurttaşların önünde konmasına, özellikle hak temelli bir alanda yurttaşların
önüne konmasına kesinlikle karşıyız. İhtiyari arabuluculuk konusunda
da görüşlerimizi ilettik. Ama her birinde söylediğimiz bir tek şey var.
Arabuluculuk olacaksa dezavantajlı grupların yanında mutlaka etkin
avukatlık yapan bir avukatın da bulunması gerekir. O yüzden bu çalışmayı düzenledik. Arabuluculuk sürecinde avukatlık nasıl işler, nasıl işlemeli, etkin bir avukatlık hizmeti nasıl sağlanır bunu konuşmak üzere
buradayız” dedi.

35. YILINDA AYDINLAR DİLEKÇESİ
15.05.2019

İzmir Barosu tarafından “Aydınlar Dilekçesi’nin 35 Yılında Türkiye’de Demokratik Düzene İlişkin Gözlemler ve İstemler” başlıklı bir söyleşi düzenlendi.
Baro Yönetim Kurulu üyemiz Av. Afhan Topel’in kolaylaştırıcılığını
yaptığı söyleşiye önceki dönem başkanlarımızdan Av. Çetin Turan, Av.
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Cemal Nedret Erdem ve Av. Erol Özcan katılırken Aydınlar Dilekçesi’ni
imzalayan çok sayıda İzmir Barosu üyesi meslektaşımız da dinleyici olarak katıldı ve sürece ilişkin bilgilendirmelerde bulundular.
Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Baro Başkanımız Av. Özkan
Yücel, Aydınlar Dilekçesi’nin hazırlandığı tarihten bu yana ülkemizde
neredeyse hiçbir şey değişmediğini vurgulayarak “12 Eylül döneminin
faşizmi bugün hala bu ülkede egemenliğini sürdürmeye devam ediyor.
Egemenin adı değişmiş, göstermelik bir demokrasi ortaya konmuş. İşte
bugün halkın sandıklara yansıyan iradesinin bile iptalini sağlayan bir
noktaya gelmiş durumda” dedi. Benzer bir çalışmanın yeniden yapılması gerektiğini ifade eden Av. Özkan Yücel, “çünkü bunları bilmeden,
konuşmadan demokratik bir ülkede yaşamanın, insan haklarına dayalı
bir ülkede yaşamanın, demokrasiyi egemen kılmanın mümkün olmadığını düşünüyorum” dedi. O dönemde Aydınlar Dilekçesi’nin altına imza
atmanın bugün başka dilekçelerin altına imza atmak kadar güç ve zor
bir iş olduğunu dile getiren Av. Özkan Yücel, sözlerini “o yüzden İzmir
Barosu mensuplarının o dilekçenin altında imzası olması, o gün bu dilekçeye imza atan ağabeylerimle, üstatlarımla, meslektaşlarımla aynı
yolda yürüyor olmak, bir İzmir Barosu üyesi olarak, İzmir Barosu’nun
Başkanı olarak ayrı bir gurur kaynağı. Çünkü tarih onları yazıyor, hukuka
aykırı işlemleri yapanları değil” diyerek tamamladı.

Dijital ve Teknolojik Gelişmeler Işığında
Hukuk Sempozyumu
17.05.2019
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EGE’DE DİRENİŞ VE KURTULUŞ SAVAŞI ÜZERİNDE
BİRLİKTE DÜŞÜNMEK
17.05.2019

TİCARİ DAVALARDA ARABULUCULUK
20.05.2019
İzmir Barosu tarafından 20 Mayıs 2019 günü “Ticari Davalarda Arabuluculuk” başlıklı bir konferans düzenlendi.
Av. Arb. Ali Erinç Soyer kolaylaştırıcılığında yapılan konferansa Yaşar üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul-İcra ve İflas Hukuku Ana
Bilim Dalı öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilgehan Yeşilova, LL.M ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi UBYO Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Özge Ayan konuşmacı olarak katıldı.
Konferansın açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, İzmir Barosu olarak arabuluculuğun mevcut uygulama şekline ilişkin eleştirilerin baki olduğunu ve bunların değiştirilmesi için mücadeleden de hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini ifade ederek ”bununla
birlikte bir gerçeğimiz var. Ticari davalarda arabuluculuk bugün artık
hayatımızın içinde. Hangi dava ticari, hangi davalarda arabulucuya gitmek gerekir, hangi davalar için ön şarttır? Bütün bunlar için yurttaşların
hak kaybına uğramaması için meslektaşların mağdur olmaması için bu
çalışmaları yapmak bizim için kaçınılmaz” dedi.
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KARAR İNCELEME: İŞKENCE YASAĞI
22.05.2019

ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE AVUKATIN ROLÜ
EĞİTİMLERİ BAŞLADI
25-27 MAYIS 2019
CMK sisteminden Çocuk İzlem Merkezi’ne yapılacak soruşturma
görevlendirmeleri için CMK eğitimine ek olarak gerçekleştirilen “Çocuk
Adalet Sisteminde Avukatın Rolü” eğitimleri başladı.
İlk grup eğitim çalışmaları Av. Murat Aydın, Uzman psikolog Nurhayat Dirik, Adli Görüşmeciler Hasan Kaya ve Seher Dere Ülgen’in kolaylaştırıcılığında 25 ve 29 Mayıs 2019 günlerinde gerçekleştirildi.

ÇALIŞTAY-CİNSEL SUÇLARDA RIZA KAVRAMI/
MAĞDUR HAKLARI
14-15.06.2019
İzmir Barosu tarafından “Cinsel Suçlarda Rıza Kavramı/ Mağdur
Hakları” başlıklı bir çalıştay düzenlendi.
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Çalıştayın ilk günü gerçekleştiren ve üç oturumdan oluşan panelin
açılışında konuşan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer,
çalıştay konusunun çok özellikli bir konu olduğunu ifade ederek “demokratik kitle örgütlerinin, meslek örgütlerinin ve bireysel mücadele
sonucunda bu alanda çok önemli ve özel çalışmalar yapılmasına rağmen,
özellikle bu konularla uğraşan meslektaşlarımızın yoğun katkı koymaya
çalışmalarına rağmen sıcaklığını çok yoğun bir şekilde hissettiğimiz ve
çözülmesi için üzerimize çok daha fazla iş düşen önemli konulardan bir
tanesi” dedi. Av. Özgür Yılmazer, konunun sadece mağdurların maddi
ve manevi bütünlüklerini zedeleyen, onlara zarar veren bir konu olmadığını, toplumun bütün dinamiklerine zarar veren, onu olumsuz derecede etkileyen yıkıcı bir konu olduğunu ifade ederek “biz de İzmir Barosu
olarak insan hak ve özgürlükleri konusunda 111 yıllık mücadelemizden
aldığımız güçle ve böyle bir gelenekle bu alandaki çalışmalarımıza devam ediyoruz, devam edeceğiz” dedi.
Panelin ilk oturumunda Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nden Hilal Esmer “Cinsel Şiddette Rıza Kavramı/Cinsel Şiddet Kriz Merkezleri”
ve İzmir Barosu Üyesi Av. Şenay Tavuz “İstanbul Sözleşmesi ve Mağdur
Hakları” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.
İkinci oturuma katılan Ankara Barosu üyesi meslektaşlarımızdan
Av. Senem Doğanoğlu “Ceza Muhakemesi ve Cinsel Şiddet” başlıklı sunumu gerçekleştirirken, Av. Huriye Karabacak ise “Cinsel Suçlarda Cezasızlık” konusuna değindi.
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Panelin üçüncü ve son oturumunda konuşan DEÜ Tıp Fakültesi Adli
Tıp A. D. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akça Toprak Ergönen “Cinsel Şiddete
Uğrayan Bireylerin Adli Tıbbi Muayenesi ve Değerlendirme”, DEÜ Tıp
Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A. D. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neşe
Direk ise “Cinsel Travmaya Maruz Bırakılan Bireyin Ruh Sağlığı Muayenesi – Değerlendirmesi” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.
Çalıştayın ikinci günü gerçekleştirilen atölye alışmalarında ise
“Mağdur Haklarının Ulusal ve Uluslararası Sözleşmeler Kapsamında Değerlendirilmesi”, “Yargıtay Kararları Çerçevesinde Rıza Kavramına Bakış” ve “Rıza Kavramına Farklı Yaklaşımlar” konuları değerlendirildi.

ÇOCUK HAKLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ
ATÖLYE ÇALIŞMASI YAPILDI
15-16.06.2019
İzmir Barosu tarafından 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde düzenlenen Çocuk Hakları Eğitici Eğitimi atölye çalışması Dr. Kıvılcım Turanlı ve
Dr. Kasım Akbaş’ın kolaylaştırıcılığı ile gerçekleştirildi.
Avukat ve stajyer avukatların katıldığı atölye çalışmasında; etkileşimli öğretim ve öğrenme yöntemleri üzerinde durularak, katılımcıların
çocuk hakları eğitimlerinde interaktif yöntemlerin kullanıldığı ders planı hazırlayabilme becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

TÜRKİYE’DE İŞKENCE GERÇEĞİ
26.06.2019
İzmir Barosu tarafından 26 Haziran İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında “Türkiye’de
İşkence Gerçeği” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Panelin açılışında
konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “işkenceyi yakalamak,
copu tutan eli havada yakalamak biz hukukçuların ve hekimlerin işi.
Bunu başarabilecek gücümüz ve kararlılığımız var, kazanan biz olacağız” dedi.
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İzmir Barosu tarafından düzenlenen ve kolaylaştırıcılığını Av. Hazal Aydın’ın yaptığı “Türkiye’de İşkence Gerçeği” başlıklı panele Psikolog Dr. Türkcan Baykal ve Prof. Dr. Ümit Biçer konuşmacı olarak katıldı.
Panelin açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, İzmir
Barosu İşkenceyi Önleme Grubu’nun bir dönem İzmir’de işkencenin
önlenmesi ve bulgulanması konusunda çok önemli çalışmalar yaptığını ifade ederek “göreve gelir gelmez yeniden kurma konusunda bir an
bile düşünmedik” dedi. “İnanıyoruz ki önce İzmir’i sonra Türkiye’yi işkenceden kurtarmak mümkün, işkencesiz bir dünya mümkün” diyen Av.
Özkan Yücel hep birlikte mücadele edildiği takdirde kazanmanın mümkün olduğunu bunun İstanbul seçimlerinde görüldüğünü dile getirdi.
Av. Özkan Yücel sözlerini “işkenceyi yakalamak, copu tutan eli havada
yakalamak biz hukukçuların ve hekimlerin işi. Bunu başarabilecek gücümüz ve kararlılığımız var, kazanan biz olacağız” şeklinde tamamladı.
Konuşmasında işkence ve kötü muamele ile bunların sürmesi, devam etmesi ve engellenmesi konularına değinen Psikolog Dr. Türkcan
Baykal işkencecilerin, metotlar, yöntemler, cezasızlık konularında birbirleriyle işbirliği yapma ve kuşaktan kuşağa benzer işkence yöntemlerini yaşama geçirme konusunda çok iyi olduğunu, devletler arasında
da işkence metotları ve diğer ağır insan hakları ihlalleri konusunda da
benzer bir şekilde bir görüş ve yöntem alışverişi olduğunu ifade ederek “ama umut, mücadele edenlerin arasında benzer bir bağın olması.
İşkenceyi önleyebilir miyiz, ortadan kaldırabilir miyiz bilmiyorum ama
işkence ve ağır insan hakları ihlalleriyle mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.
Prof. Dr. Ümit Biçer ise “insan, bir canlı olarak yalnızca insana değil
başka herhangi bir canlıya dahi anlamsız bir şiddet uygulanmasına itiraz etmiyorsa, orada yaşanan sorunun ne olduğunu değerlendirmiyor
hakikate gözlerini kapatıyor, hakikati görünür kılmak için bir çaba göstermiyorsa veya ortaya çıkan zararlar noktasında ortaya çıkan yaraları
sarmak için bir girişimde bulunmuyorsa işte tam da o zaman işkence
yaşadığımız çağda, coğrafyada, çevremizde bizlerde ağır etkisini ortaya
çıkarıyor. Bir insanın sesini duymamak, o çığlığa sessiz kalmak akabinde
diğer bütün her yerde benzer şiddetin yaygınlaşmasına ve onların meşrulaşmasına yol açıyor” dedi.
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AVUKATLARIN GÖZÜNDEN GERİ GÖNDERME
MERKEZLERİ VE İDARİ GÖZETİM ALANLARI ÇALIŞTAYI
29.06.2019
İzmir Barosu ev sahipliğinde Geri Gönderme Merkezi bulunan illerimiz Barolarının katılımıyla “Avukatların Gözünden Geri Gönderme
Merkezleri ve İdari Gözetim Alanları Çalıştayı” 29 Haziran 2019 günü
gerçekleştirildi.
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli
ve Muğla barolarının temsilcileri ile İzmir Barosu Göç İltica Komisyonu
üyelerinin katıldığı çalıştayın açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı
Av. Özkan Yücel, bitmek bilmeyen savaşların, iç karışıklıkların, politik ve
askeri müdahalelerin, cinsiyet ve cinsel yönelim temelli ayrımcılıkların,
dinsel, ırksal, mezhepsel çatışmaların insanları vatanlarından ettiğini
ve onları yaşayabilecekleri yeni yurtlar aramaya mecbur bıraktığını söyleyerek on yıl öncesine kadar mülteci meselesine uzaktan bakan Türkiye’nin de bugün 4 milyonu aşan sığınmacı ile dünyada en fazla mülteci
ağırlayan ülke konumuna yükselmiş durumda olduğunu söyledi. Av. Özkan Yücel, evlerinden, yurtlarından uzakta, kendilerinden kaynaklanmayan sorunlarla baş etmeye çalışan bu insanlar için ortaya konulan
çabanın çok değerli ve takdir edilesi olduğunu ifade ederek, “umarım
bu çalışmadan mülteci haklarının geliştirilmesi konusunda önemli sonuçlar ortaya çıkacaktır” dedi.
Çalıştayın “Avukatlık Hukuku Yönünden GGM’lerin Değerlendirmesi” başlıklı ilk oturumunda, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ait geri
gönderme merkezleri ve kolluğa ait idari gözetim alanlarında avukatlık
hizmeti veren meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar, durum tespiti ve
çözüm önerileri ele alındığı sabah birinci oturumda ele alınırken öğleden sonra gerçekleşen ikinci oturumda ise kişilerin tutulma koşulları,
durum tespiti ve çözüm önerileri “İdari Gözetim Altındaki Yabancılar-Merkez Şartları Yönünden” başlığı altında değerlendirilmiştir.
“İzmir Barosu 29 Haziran 2019 - Avukatların Gözünden Geri Gönderme Merkezleri ve İdari Gözetim Alanları Çalıştay Raporu” adı altında
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e-kitapçık hâline getirilecek çalıştay raporu Türkçe ve İngilizce olarak
iki farklı dilde yayınlanacak ve başta Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olmak üzere ilgili ulusal ve uluslararası tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşılacaktır.

DİKSİYON VE HİTABET EĞİTİMİ
03.07.2019 - 04.07.2019

BİYOMETRİK İMZA
06.07.2019
06 Temmuz 2019 günü İzmir Barosu Av. Nevzat Erdemir Konferans
Salonu’nda gerçekleşen seminerde biyometrik imza teknolojisi; akademik, sektörel ve hukuki açılardan ele alındı. “Bilişim Hukuku Seminerleri – 2: Biyometrik İmza” ismiyle duyurulan etkinlik üç oturum şeklinde
düzenlendi.
Seminerin açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, mesleki yetkinliğin ancak güncel gelişmeleri takip ederek
sağlanabileceğine dikkat çekerek bu çalışmayı düzenleyen İzmir Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu ile çalışmaya katkı koyan konuşmacılara
teşekkür etti.
Moderatörlüğünü Av. Tuğba Yaylamış’ın üstlendiği seminerde; konuşmacı Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz “Elle Atılan Gerçek Sayısal İmza”
başlıklı sunumunda kullanılan teknik altyapıyı izleyicilerin ilgisine sunarken, konuşmacılar Emre Yılmaz ve Cem Bayazit biyometrik imza tek294

nolojisinin kullanım alanlarını ve marifetlerini “Biyometrik İmza” başlıklı sunumlarıyla ortaya koydular. Konuşmacılardan Av. Kaan Beylen ise
“Biyometrik İmzanın Hukuken Uygulanabilirliği” başlıklı sunumuyla söz
konusu teknolojinin yasal meşruluğunu irdeledi.

KONFERANS: AVUKAT BÜRO VE KONUT ARAMASI
10.07.2019
Son zamanlarda avukat büro ve konut aramalarında yaşanan artış
dolayısıyla “Avukat Büro ve Konut Araması” başlıklı bir çalışma düzenlendi.
Av. Volkan Gültekin’in gerçekleştirdiği sunumda meslektaşlarımızın büro ve konut aramalarında dikkat etmesi gereken hususlar ve baro
başkanını temsilen katılınan bir büro aramasında dikkat edilmesi gerekenlere değinildi.
Açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel,
meslektaşlarımızın yaşadıkları sorunlara ilişkin bu dönem hayata geçirdikleri Nöbetçi Yönetim Kurulu hattını haftanın yedi günü 24 saat
arayabileceklerini ve doğrudan İzmir Barosu’nun yönetim kurulu üyesi
ile iletişime geçebileceklerini hatırlattı.

BİLİŞİM HUKUKU YAZ KAMPI
13.09.2019 - 15.09.2019
İzmir Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu ve Bilgisayar Mühendisleri
Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği iş birliği ile ilki düzenlenen “Bilişim
Hukuku Yaz Kampı” eğitim ve eğlence bir arada sloganı ile Dokuz Eylül
Üniversitesi Seferihisar Tesisleri’nde 13-15 Eylül 2019 tarihleri arasında
gerçekleştirildi. Avukat, Stajyer avukat, bilgisayar mühendisi ve öğrencilerden oluşan 117 kişilik grup hem eğlendi, hem öğrendi, hem de yeni
arkadaşlıklar kurarak mesleki deneyimlerini aktarma fırsatı yakaladı.
Kampa katılan Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel, emeği geçenlere
teşekkür ederek başladığı konuşmasında, ilk kez gerçekleştirilen kam295

pın devamının da düzenleneceğini belirtti. Farklı disiplinlerle ortak çalışma yapılmasının önemine vurgu yapan Av. Özkan Yücel, bu bağlamda
gerçekleştirilen etkinliğin faydalı olacağına inandığını dile getirerek
bu ve benzeri etkinliklerin İzmir Barosu tarafından düzenleneceğini ve
destekleneceğini dile ifade etti.
Av. Özkan Yücel’e konuşmasının sonunda Bilgisayar Mühendisleri
Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fehmi Özkaner tarafından
İzmir Barosu adına Ege ormanlarına bağışlanan Ege Orman Vakfı Fidan
Bağışı Sertifikası sunuldu.
İlk gün tanışma toplantısı ile başlayan kamp, katılımcıların gruplar
halinde oynadıkları makine oyunu ile eğlenceli anlara sahne oldu. Serbest zamanda futbol ve film izleme etkinliği yapıldı.
İkinci gün, Av. Çağatay Üsküdar tarafından “Bilişim Suçları”, Dr. Öğr.
Üyesi Armağan Ebru Bozkurt Yüksel tarafından “Yapay Zeka ve Hukuk”,
Ali Rıza Ersoy tarafından “Endüstri 4.0”, Prof. Dr. Vahap Tecim tarafından “E-Ticaret, E-İşletmecilik”, Av. Hakan Eriş tarafından “KVKK”, Kayahan DEDE tarafından “Girişimcilik Hukuku” eğitimi verildi. Eğitimler
sonrasında katılımcılar, eğitmenler ile tanışma ve bilgi alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı. Eğitimler sonrasındaki serbest zamanlarda katılımcılar sohbet etme, masa tenisi, bilardo, voleybol, basketbol oynama
ve denize girme fırsatı buldu. İkinci gün akşamında mühendislerden
oluşan “Gülşah & Jolly Band” isimli grup tarafından sürpriz bir konser
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verildi. Tesisin amfi tiyatrosunda gerçekleştirilen konserde katılımcılar
da şarkılara eşlik edip dans ederek eğlendi.
Üçüncü gün, Av. Resul Göksoy tarafından verilen “Adli Bilişim ve
Bilirkişilik” eğitimi ile başladı. Av. Çağatay Üsküdar tarafından verilen
“Blockchain” eğitimi ile eğitimler tamamlandı. Katılım Belgelerinin teslimi ve kapanış konuşmaları ile kamp sonuçlandırıldı.

ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ, ALGI YÖNETİMİ
18.09.2019

İletişim Uzmanı Görkem Başaran’ın sunumunu gerçekleştirdiği çalışmanın açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, avukatlık mesleğinin söz üzerine, iletişim üzerine, anlaşma üzerine
bir meslek olduğunu ifade ederek “aslında hayatın her alanında sağlıklı, doğru iletişim kurmak, söylediklerimizin karşı tarafa doğru biçimde
ulaşmasını sağlamak tercih ettiğimiz şey. Söylediklerimiz karşımızdakine söylemek istediğimiz biçimde nasıl ulaştırabiliriz, yanlış anlaşılmaları nasıl engellerizi konuşabilmek adına, daha önce de verimli çalışmalar
yaptığımız Görkem Bey’le bugün bu çalışmayı yapıyoruz” diyerek benzer çalışmaların devamının geleceğini ifade etti.
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Etkili iletişim teknikleri ve algı yönetimi konulu sunumunu gerçekleştirirken interaktif yöntemleri de kullanan Görkem Başaran katılan
meslektaşlarımıza bu alanda kullanacakları birçok tekniği örnekleriyle
anlattı.

ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE
AVUKATIN ROLÜ EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
28-29.09.2019

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından verilen Çocuk Adalet Sisteminde Avukatın Rolü eğitimleri devam ediyor.
28 – 29 Eylül 2019 günlerinde iki farklı grupla, interaktif yöntemlerle yapılan birer günlük eğitimlerde çocuk adalet sisteminin temel ilkeleri, sosyal inceleme raporlarının amaç ve içeriği, mağdur ve korunmaya
ihtiyacı olan çocuk kavramları, Çocuk İzlem Merkezleri ve Adli Görüşme
Odaları’nın önemi ve uygulamadaki yerine dikkat çekildi.
Eğitimler, yapılan örnek olayların çözümlemeleriyle noktalanırken
katılanlara sertifikaları verildi.

ARABULUCULUK TUTANAKLARINDA İBRA VE
İKALE KAVRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
03.10.2019
İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu tarafından
Av. Dicle Arar’ın sunumuyla “Arabuluculuk Tutanaklarında İbra ve İkale
Kavramlarının Değerlendirilmesi” başlıklı bir konferans düzenlendi.
298

İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer yaptığı açılış konuşmasında daha iyi bir avukatlığın, daha güçlü bir avukatlığın kaliteli
bir eğitimden geçtiğine inandıklarını ifade ederek, “bu nedenle göreve geldiğimizden bu yana eğitim çalışmalarına büyük önem veriyoruz”
dedi.
Konferansta ibra ve ikale kavramları, arabuluculuk tutanaklarının
şekli, hukuki sonuçları, içerikleri ile ibra ve ikale ile birlikte tutanakları
değerlendirilmesi anlatıldı.

YENİ MEDYA ÇALIŞMALARI 4. ULUSAL KONGRE
04-05.10.2019
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ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE
AVUKATIN ROLÜ EĞİTİMLERİNE YOĞUN İLGİ
12-13.10.2019

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından verilen Çocuk Adalet Sisteminde Avukatın Rolü eğitimleri devam ediyor. Çok sayıda meslektaşımızın katılmak üzere başvurduğu eğitim çalışmaları 12-13 Ekim
2019 günlerinde iki farklı grup meslektaşımızla devam etti.
İnteraktif yöntemlerle yapılan birer günlük eğitimlerde çocuk adalet sisteminin temel ilkeleri, sosyal inceleme raporlarının amaç ve içeriği, mağdur ve korunmaya ihtiyacı olan çocuk kavramları, Çocuk İzlem
Merkezleri ve Adli Görüşme Odaları’nın önemi ve uygulamadaki yerine
dikkat çekildi.
Eğitimler, yapılan örnek olayların çözümlemeleriyle noktalanırken
katılanlara sertifikaları Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel, yönetim kurulu üyelerimiz Av. Gamze Karaoğlu, Av. Cansu Bildirici ve Çocuk Hakları
Merkezi üyesi meslektaşlarımız tarafından verildi.

7036 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER VE
UYGULAMA SORUNLARI
17.10.2019
İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu tarafından
7036 Sayılı Kanunla Getirilen Değişiklikler ve Uygulama Sorunları başlıklı bir konferans düzenlendi.
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İzmir 8. İş Mahkemesi Hakimi Halil Bozkurt ile İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku Komisyonu üyesi Av. Hatice Aslan Atabay’ın konuşmacı olarak
katıldıkları ve temelde işe iade davalarında parasal belirleme, istinafta kesinleşme, arabulucu tutanakları ve süreler konularına değinilen
konferansın açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan
Yücel, İzmir Barosu’nun gücü ve güzelliğinin gönüllü komisyonlarda gönüllü çalışan, emek veren meslektaşlarımızdan geldiğini ifade ederek,
“çalışmayı hazırlayan komisyon üyesi meslektaşlarımıza ve sayın yargıcımıza teşekkür ediyorum. Umuyorum ki çalışma hayatınızda size faydası olacak bir çalışma olur” dedi.

6284 SAYILI YASA VE KADINA YÖNELİK ŞİDDET
OLGUSUNUN SOSYAL, PSİKOLOJİK VE HUKUKSAL
BOYUTU
19.10.2019
İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen “6284 Sayılı Yasa ve Kadına Yönelik Şiddet
Olgusunun Sosyal, Psikolojik ve Hukuksal Boyutu” konulu seminer çalışması 19 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirildi.
6284 sayılı Yasa ve uygulama örnekleri, şiddet mağduru ile empati/
görüşmede dikkat edilmesi gereken hususlar, İstanbul Sözleşmesi ve
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toplumsal cinsiyet eşitliği konularında interaktif yöntemler kullanılarak katılımcılar ile verimli bir deneyim paylaşımı söz konusu oldu.
Çalışma sonunda katılımcı meslektaşlara sertifikaları İzmir Barosu
Genel Sekreteri Av. Perihan Çağrışım Kayadelen tarafından verildi. Çok
sayıda meslektaşımızın başvurduğu seminer çalışmaları tüm talepler
karşılanıncaya dek devam edecek.

6284 SAYILI YASA VE KADINA YÖNELİK ŞİDDET
OLGUSUNUN SOSYAL, PSİKOLOJİK VE HUKUKSAL
BOYUTU SEMİNERLERİ
DEVAM EDİYOR
25.10.2019
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İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen “6284 Sayılı Yasa ve Kadına Yönelik Şiddet
Olgusunun Sosyal, Psikolojik ve Hukuksal Boyutu” konulu seminer çalışması 25 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirildi.
6284 sayılı Yasa ve uygulama örnekleri, şiddet mağduru ile empati/
görüşmede dikkat edilmesi gereken hususlar, İstanbul Sözleşmesi ve
toplumsal cinsiyet eşitliği konularında interaktif yöntemler kullanılarak katılımcılar ile verimli bir deneyim paylaşımı söz konusu oldu.
Çalışma sonunda katılımcı meslektaşlara sertifikaları İzmir Barosu
Genel Sekreteri Av. Perihan Çağrışım Kayadelen tarafından verildi. Çok
sayıda meslektaşımızın başvurduğu seminer çalışmaları tüm talepler
karşılanıncaya dek devam edecek.

ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE AVUKATIN ROLÜ
EĞİTİMLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR
26.10.2019
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından düzenlenen Çocuk
Adalet Sisteminde Avukatın Rolü eğitimleri 26 Ekim 2019 günü yapılan
yeni çalışmayla devam etti.
İnteraktif yöntemlerle yapılan birer günlük eğitimlerde çocuk adalet sisteminin temel ilkeleri, sosyal inceleme raporlarının amaç ve içeriği, mağdur ve korunmaya ihtiyacı olan çocuk kavramları, Çocuk İzlem
Merkezleri ve Adli Görüşme Odaları’nın önemi ve uygulamadaki yerine
dikkat çekildi.
26 Ekim 2019 günü yapılan eğitim çalışması her zaman olduğu gibi
yapılan örnek olayların çözümlemeleriyle noktalanırken katılanlara sertifikaları yönetim kurulu üyemiz Av. Gamze Karaoğlu ve Çocuk Hakları
Merkezi üyesi meslektaşlarımız tarafından verildi.

İZMİR BAROSU HAYVAN HAKLARI YASASI ÇALIŞTAYI
02.11.2019
İzmir Barosu tarafından düzenlenen ve Adana, Ankara, Antalya, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hatay, Isparta, Kırklareli,
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Kilis, Kocaeli, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Tekirdağ, Tokat, Trabzon,
Uşak baroları ile hayvan hakları alanında çalışmalar yürüten akademi,
kurum ve derneklerin üyelerinin katıldığı “Hayvan Hakları Yasası Çalıştayı” 2 Kasım 2019 günü gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Özgür
Yılmazer çalıştayın ülke genelinde ses getireceğine ve yasalaşma sürecine de önemli bir katkı sunacağına inandıklarını ifade ederek ülkemizde hayvan hakları yasası olmamasının önemli bir çelişki olduğunu,
mevcut 5199 sayılı Yasa’nın hayvan haklarını korumadığını tam aksine
hayvanları bir meta olarak görüp koruma altına almaya çalışan bir yasa
olduğunu vurguladı. Av. Özgür Yılmazer “yapılacak olan yasanın tüm
maddelerine sirayet edecek anlayışın hayvanların korunması şeklinde
değil, tam tersine korunmaya değer menfaatlerinin olduğu gözetilerek
bunları bir hak kavramı çerçevesinde düşünmek gerekiyor. Yani hayvanların bir mal olmaktan çıkarılarak duygusal varlıklar olarak kabul edilmesi gerekiyor” dedi.
Moderatörlüğünü İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Gamze
Karaoğlu’nun yaptığı çalıştayın ilk oturumuna Yaşar Üniversitesi’nden
Dr. Emre Cumalıoğlu, Belediye Veteriner Hekimler Derneği Yönetim
Kurulu Üyesi Vet. Hekim Sinan Okçuoğlu ve Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Vet. Hekim Serdar Aktop konuşmacı olarak
katıldı. Öğleden sonra gerçekleşen ikinci oturumda ise moderatörlüğü
İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi Av. Duygucan Yazıcı yap304

tı. Oturuma sunumlarıyla Haytap İzmir Temsilcisi Dr. Nevcivan Güldaş,
Haykonfed adına EgeFed Başkanı Funda Bayrı Ersoy ve İzmir Barosu
Hayvan Hakları Komisyonu Av. Tuğçe Berber katkı sundular.
Çalıştayın kapanışında konuşmacılara katkılarından dolayı fidan
sertifikası sunan Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel ise sonuçları itibarıyla çalıştayın çok faydalı bir çalışma olacağına inandığını ifade ederek
“büyük boşluk bulunan ve herkesi derinden yaralayan bir alanda kalıcı
çözümler yaratmak için hukukçular olarak elimizi taşın altına koymak
zorundaydık” dedi. Av. Özkan Yücel “umarım hep birlikte acı vermeden,
acı çektirmeden dostça yaşayabileceğimiz bir dünyaya ulaşırız” dedi.
Öğleden sonra gerçekleşen atölye çalışmaları ile devam eden çalıştaya ilişkin değerlendirmeler ileriki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

CEZA YARGILAMASINDA KANUN YOLLARI
(7188 S. KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ İLE)
04.11.2019

Bilindiği üzere CMK’de yapılan değişikle temyiz yolu kapalı olan ve
bu nedenle yalnız istinaf kanun yoluna başvurulabilen bir kısım suçlar
temyiz kapsamına alınmış, ayrıca, geçici 5. madde ile bu suçlar yönünden daha önce istinaf aşamasında kesinleşmiş ve yasal engel nedeniyle
temyiz edilememiş olan dosyalar da kapsama alınmış olup bu dosyalar
için Resmi Gazete yayım tarihinden (24.10.2019) itibaren 15 gün süre
tanınmıştı.
İzmir Barosu olarak bu bağlamda “7188 s. Kanun Değişiklikleri ile
Ceza Yargılamasında Kanun Yolları” başlıklı bir konferans düzenlendi.
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Moderatörlüğünü İzmir Barosu üyesi meslektaşımız Av. M. Sevgi
Sakarya’nın yaptığı konferansa Av. Yakup Gül ve Av. Cihan Kavlak konuşmacı olarak katılarak değişikliklere ilişkin meslektaşlarımızla bilgi
paylaşımında bulundular. İzmir Barosu sosyal medya hesaplarından da
canlı olarak yayınlanan konferansın açılış konuşmasını yapan Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel, istinaf ve temyize ilişkin hükümlerde değişiklik
yapıldığını ifade ederek “öncelikle bir hak kaybı yaşanmaması açısından
meslektaşlarımızı bir mesajla bilgilendirdik şimdi de o hükümleri meslektaşlarımızın sorun yaşamasın, yurttaşlarımız hak kaybına uğramasın
düşüncesiyle uygulamanın içinden gelen meslektaşlarımızla elden geçireceğiz” dedi.

ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE AVUKATIN ROLÜ EĞİTİMİ
6. KEZ DÜZENLENDİ
09.11.2019
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından düzenlenen ve aralıksız olarak süren Çocuk Adalet Sisteminde Avukatın Rolü eğitimlerinin altıncısı 9 Kasım 2019 günü düzenlendi.
İnteraktif yöntemlerle yapılan birer günlük eğitimlerde çocuk adalet sisteminin temel ilkeleri, sosyal inceleme raporlarının amaç ve içeriği, mağdur ve korunmaya ihtiyacı olan çocuk kavramları, Çocuk İzlem
Merkezleri ve Adli Görüşme Odaları’nın önemi ve uygulamadaki yerine
dikkat çekildi.
En fazla otuz meslektaşımızın katılımıyla ve Çocuk Hakları Merkezi’nde gönüllü olarak görev alan meslektaşlarımızın kolaylaştırıcılığında düzenlen her çalışma örnek olayların çözümlemeleriyle sona eriyor.

NEFRET SUÇU MAĞDURU TRANSLARI ANMA GÜNÜ’NDE
KONFERANS DÜZENLENDİ
20.11.2019
Moderatörlüğünü İzmir Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu üyesi
Av. Hüseyin Ekin Durmuş’un yaptığı konferansta Pembe Hayat LGBTİ+
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Dayanışma Derneği üyesi Cihangir Öz “Natrans adaleti translar dönüştürecek”, İzmir Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu Av. Sena Yazıbağlı Gül
“Kabahatler Kanunu’nun Translara Uygulanması Sırasındaki İhlaller, Ev
Kapatma Süreci ve Davaları” ve yine İzmir Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu üyesi Stj. Av. Evrim Demirtaş ise “Trans Avukatların Meslekleriyle
İlgili Yaşadıkları Sorunlar” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.
Sunumlarda basın açıklaması ve yürüyüş esnasında polisin tavrına
karşı bugün Türkiye’de bir baronun transları savunmasının trans ve LGBTİ+ hareketine güç kattığı vurgulandı.
Konferans açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, haklar üzerine düşünmemizi sağlayacak, nefret dilini ortadan kaldırmayı amaçlayan çalışmanın 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları
Anma Günü dolayısıyla İzmir Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyon tarafından düzenlenen bir dizi çalışmanın son halkası olduğunu ifade ederek
faydalı olacağına inandığını dile getirdi.
Çalışma sonunda İzmir Barosu LGBTİ+ Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gamze Karaoğlu tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi verildi.
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KATILMA ALACAĞI HAKKI KONULU KONFERANS YAPILDI
25.11.2019

İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında “Katılma Alacağı
Hakkı” başlıklı bir konferans düzenlendi.
İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız Av. Ayça Özdoğan’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansın açılış konuşmasını yapan Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel, İzmir Barosu’nun ekonomik olarak olmasa da
insan gücü, insan emeği anlamında çok güçlü bir baro olduğunu ifade
ederek “komisyonlarımız çalışıyorlar ve meslektaşlarımız için en faydalı
olacak eğitimleri, seminerleri hazırlıyorlar. Ben bütün komisyonlarımızda çalışan arkadaşlarıma bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum.
Meslektaşlarımızın dayanışması, meslektaşlarımızın bize kattıkları parayla ya da başka biçimde ölçülebilir değerler değil” dedi.
Çalışmanın sonunda İzmir Barosu Genel Sekreteri ve Kadın Hakları
Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Perihan Çağrışım Kayadelen 25 Kasım dolayısıyla hafta boyunca çok sayıda etkinlik yapılacağını
dile getirerek katkılarından dolayı Av. Ayça Özdoğan’a teşekkür belgesi
sundu.
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İŞ YAŞAMINDA KADIN OLMAK PANELİ YAPILDI
28.11.2019

İzmir Barosu’nun 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası
Mücadele Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında 28 Kasım 2019 günü “İş Yaşamında Kadın Olmak” başlıklı bir panel düzenlendi.
Oturum başkanlığını Av. Gözde Önal’ın yaptığı panele Av. Şenay
Çöte ve Av. Zöhre Dalkıran konuşmacı olarak katıldı.
Panelin açılışında konuşan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer, İzmir Barosu olarak kadına yönelik uygulanan şiddetin
ağır bir insan hakkı ihlali olduğunu düşündüklerini ifade ederek “maalesef bu şiddet ülkemizde her geçen gün hem fiziksel, hem psikolojik,
hem de ekonomik olarak artış göstermekte ve kadınların yaşam hakları dahi vahşice ellerinden alınabilmektedir” dedi. Yasal mevzuatta
değişiklikler yapılmasına rağmen bu şiddetin artmasındaki en önemli
sebeplerinden bir tanesinin toplumdaki zihniyet değişikliğinin sağlanamamış olması ve bununla birlikte devletin bu konuya ilişkin doğru politikaları üretemiyor olması olduğunu dile getiren Av. Özgür Yılmazer,
“ama biz tüm bunlara rağmen umudumuzu kaybetmiyoruz ve mücadeleye de devam ediyoruz” dedi.
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Panelin açılışını yapan oturum başkanı Av. Gözde Önal kadınlara
yönelen tüm acımasızlıkların ve eşitsizliklerin onları sindirmek bir yana
dayanışmalarını daha da güçlendirdiğini ifade etti.
Panelistlerden Av. Şenay Çöte ise kadının çalışma hayatına katılımının, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında aktif bir rol oynadığını
söyleyerek “kadının gelirinin olması, babaya, kocaya, ağabeye olan bağımlılığını azaltıyor. Kadının iş hayatına katılıp, onu evin içine hapseden
zihniyetin dışına çıkması onu toplumsal yaşamda güçlendiriyor ve statüsünü yükseltiyor” dedi.
Bir diğer panelist olan Av. Zöhre Dalkıran ise sunumunda avukatların mesleki olarak önlerine gelebilecek ve özellikle İş Yasası’ndan kaynaklı kadın lehine olan uygulamalar ve düzenlemelerden bahsetti.
Panelin sonunda İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. Perihan Çağrışım
Kayadelen katılımcılara teşekkür belgesi sundu.

CİNSİYET TEMELLİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE
ERKEKLERİN ROLÜ PANELİ DÜZENLENDİ
29.11.2019
İzmir Barosu olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
günü dolayısıyla düzenlediğimiz etkinliklerin sonuncusu “Cinsiyet Temelli Şiddetin Önlenmesinde Erkeklerin Rolü” başlıklı panel oldu. Celal
Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Murat Göç Bilgin’in konuşmacı olarak katıldığı etkinliğin açılışında konuşan İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gamze Karaoğlu son istatistiklere göre öldürülen her on kadından dokuzunun aile içinden ve özellikle eş, ağabey
ya da flörtü tarafından namus ve töre motivasyonuyla işlendiğini ifade
ederek, “daha önceki birçok çalışmamızda hem evde hem de iş hayatındaki şiddetin önlenmesinde biz kadınlar olarak ne yapabiliriz bunu
genel olarak konuştuk ama erkekler kadınlara uygulanan şiddetin ne
kadar önüne geçebilir bu panelde bunu konuşacağız” dedi.
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ADLİ YARDIM ALANINDA GÖÇ VE İLTİCA HUKUKU
EĞİTİMİ YAPILDI
7-8.12.2019

İzmir Barosu tarafından 7-8 Aralık 2019 günlerinde “Adli Yardım
Alanında Göç ve İltica Hukuku Eğitimi” düzenlendi.
35 meslektaşımızın katıldığı eğitimde “İltica Hukukuna Giriş, Temel
Kavramlar, Türkiye’de Mülteci Hukukuna Genel Bir Bakış”, “Mülteciler
Alanında Psikososyal Yaklaşım”, “Sınır Dışı Kararları ve Yargısal Denetimi”, “İdari Gözetim ve İşleyişi”, “Uluslararası Koruma, İşleyişi ve Yargısal
Denetim”, “Geçici Koruma Statüsü”, “Anayasa ve AİHM Kararları Çerçevesinde Yargısal Denetimi”, “Uygulamalı Vaka Çalışması” ve “Göç ve
İltica Alanında Adli Yardımın İşleyişi” başlıkları değerlendirildi.
Çalışmanın açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, avukatlığın yalnızca bir para kazanma aracı değil, aynı zamanda insana dair bir meslek olduğunu ifade ederek “çünkü yaptığımız en ufak
bir hata belki de bir insanın hayatını etkileyecek, başvurularda bir gecikme ya da mekanizmaları doğru kullanmama o insanın yeniden aynı
acıları, aynı süreçleri yaşamasına sebep olacak. İnanıyorum ki sizler bu
işi gerçekten hak ettiği değeri vererek yapacaksınız” dedi.
Adli Yardım Alanında Göç ve İltica Hukuku Eğitimi, başvuran meslektaşlarımız başvuru sırasına göre davet edilerek yeni eğitimlere devam edecektir.
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ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE AVUKATIN ROLÜ
EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
31.11-7.12.2019
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından düzenlenen ve aralıksız olarak süren Çocuk Adalet Sisteminde Avukatın Rolü eğitimlerinin 31 Kasım ve 7 Aralık 2019 günlerinde düzenlenen iki eğitimle devam etti.
İnteraktif yöntemlerle yapılan birer günlük eğitimlerde çocuk adalet sisteminin temel ilkeleri, sosyal inceleme raporlarının amaç ve içeriği, mağdur ve korunmaya ihtiyacı olan çocuk kavramları, Çocuk İzlem
Merkezleri ve Adli Görüşme Odaları’nın önemi ve uygulamadaki yerine
dikkat çekildi.
En fazla otuz meslektaşımızın katılımıyla ve Çocuk Hakları Merkezi’nde gönüllü olarak görev alan meslektaşlarımızın kolaylaştırıcılığında düzenlen her çalışma örnek olayların çözümlemeleriyle sona eriyor.

CİNSEL YÖNELİM VE CİNSİYET KİMLİĞİ TEMELLİ
AYRIMCILIK KONULU BİREYSEL BAŞVURULARDA
(AYM / AİHM) AVUKATLARIN KAPASİTESİNİN
ARTTIRILMASI EĞİTİMİ YAPILDI
7-8.12.2019
Kaos GL ve İzmir Barosu işbirliği ile “Cinsel Yönelim ve Cinsiyet
Kimliği Temelli Ayrımcılık Konulu Bireysel Başvurularda (AYM / AİHM)
Avukatların Kapasitesinin Arttırılması Eğitimi” düzenlendi.
7-8 Aralık 2019 günlerinde düzenlenen eğitim, avukatların AİHM
ve Anayasa Mahkemesi’nde yaptıkları bireysel başvurularda kapasitelerinin arttırılmasını amaçlıyor. Bu kapsamda hem usul kurallarına, hem
de temel haklara ilişkin ve mahkemelerin buna bakışlarına dair modüller kullanıldı.
Eğitim çalışmasında kabul edilebilirlik kriterleri ile özel hayata saygı yükümlülüğü, ifade özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü
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konularına yoğunlaşıldı. Tümünün ayrımcılık bağlamında ele alındığı
eğitim boyunca LGBTİ+’ların başvurularına ilişkin verilen AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları üzerinden ilerlendi.
Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İdil Işıl Gül, İstanbul Barosu
avukatlarından Av. Benan Molu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Eski raportörü Av. Tuğçe Duygu Köksal’ın kolaylaştırıcılığında yapılan
çalışmanın sonunda İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel tarafından
meslektaşlarımıza katılım belgeleri verildi.

SİBER GÜVENLİK VE KVKK ZİRVESİ DÜZENLENDİ
7-8.12.2019

İzmir Barosu, Büyükşehir Belediyesi ve Bilgisayar Mühendisleri
Odası işbirliği ile “Siber Güvenlik ve KVKK Zirvesi” düzenlendi.
7-8 Aralık 2019 günlerinde Fuar İzmir Sanat’ta düzenlen zirveye
hukuk ve bilişim sektöründe alanında uzman çok sayıda kişi konuşmacı
olarak katıldı.
Zirvenin açılışında konuşan Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı
Hülya Küçükaras önceleri yalnızca bilişim alanının konusu gibi görülen,
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kurumsallaşmış işletmelerde ve kamu kurumlarında bilgi güvenliği başlığı altında yer bulan uygulamaların bugün bireylerin günlük yaşamlarının belirleyicisi olduğunu ifade ettiği konuşmasında “bilişim güvenliğinin her şeyden önce bir tüketici hakkı, bir yurttaşlık hakkı, temel bir
insan hakkı olduğu bilincini aşılamak bizlerin temel görevidir” dedi.
Açılışta konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ise İzmir Barosu’nun insan haklarına saygılı bir hukuk devleti olmanın, demokrasiye
uygun bir ülke haline gelmenin kurumlar arası işbirliğini en üst düzeye
çıkarmaktan geçtiğini bilen bir hukuk örgütü olduğunu ifade ederek,
kişisel verilerin korunmasının insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe
İzmir Büyükşhir Belediyesi’nin bu alanda çalışmalar yaptığını ifade ederek, “ama bu alan o kadar geniş ve hızlı gelişen bir alan ki hem yurttaşı,
hem kurumu hem de kenti korumak anlamında bu alanda öğreneceğimiz daha çok fazla şey var. Uzmanlarından bize aktarılacak doğru bilgileri öğrenmek için çaba harcıyoruz” dedi.
İki gün boyunca süren altı oturumda “KVKK Kapsamında Veri Güvenliği”, “Verinin Egemen Olduğu Dünya’da, Güvenlikte Fark Yaratmak”, “VERBİS Sicil Kaydı ve Veri Envanteri Püf Noktaları”, “Türkiye’de
Siber Güvenlik Olayları ve Ne Yapmalı?”, “Kişisel Veri İşleme İlkeleri
ve Kurul Kararları”, “Siber Hukukta Türkiye Nerede?”, “Siber Hukukta
Türkiye Nerede?”, “Siber Güvenliği Artırmak için Blokzinciri Kullanımı”,
“IoT Sistemlerinde Güvenli Tasarım”, “KVKK’ya Teknik Uyum ve Teknik
Tedbirlerin Hukuki Boyutu” başlıkları konuşuldu.

İNSAN HAKLARI, ADALET VE BARIŞ PANELİ DÜZENLEDİ
10.12.2019
İzmir Barosu, İnsan Hakları Haftası etkinlikleri kapsamında baronun
Konferans Salonu’nda «İnsan Hakları, Adalet ve Barış» konulu panel
düzenledi. Moderatörlüğünü Dr. Ozan Değer’in yaptığı panele Türkiye
İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, İnsan
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Hakları Derneği (İHD) Onursal Başkanı Akın Birdal ile TBMM Başkanvekili Mithat Sancar konuşmacı olarak katıldı.
Panel öncesi açılış konuşması yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan
Yücel, insan haklarına yönelik yapılan saldırılara dikkat çekerek, “Bizi
engellemek için önümüze ne engel çıkarırlarsa çıkarsınlar her seferinde
bu engelleri aşabilmek için elimizden geleni yapacağız ve biz kazanacağız. Umudumuz hiç bir zaman yitirmeyeceğiz” dedi. İnsan hakları haftası nedeniyle bir haftaya yayılan etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Av.
Özkan Yücel, “Ama bizim insan hakları mücadelemiz bir haftayla sınırlı
değil. Sadece bu bir haftada daha görünür kılmaya çalışıyoruz. 365 gün
6 saat insan hakları mücadelesinin bir tarafı olarak İzmir Barosu varlığını sürdürüyor. Bütün alanlarda, dezavantajlı bütün gruplarla, korunmaya ihtiyaç duyan herkesle ve insan hakları ihlallerinin yoğun yaşandığı
her yerde, mücadelenin içinde İzmir Barosu hep var oldu ve var olmaya
devam edecek” dedi.
İzmir Barosu’nun İnsan Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi
Av. Ali Deman Güler ise insan hakları denildiğinde herkesin aklına gelen bazı kavramlar olduğunu ifade ederek “Ama bu yaygın hatırlananların dışında da kavramlar var. Emekçilerin hakları, engellilerin hakları,
LGBTİ›lerin, mültecilerin, cocukların hakları... Hafta boyu bu konularda
etkinliklerimiz var. Biz bu anlamda İzmir Barosu olarak düzenlediğimiz
insan hakları haftası programında çeperi geniş tutmaya çalıştık” dedi.
Av. Ali Deman Güler, insan haklarının bir mücadele alanı olduğuna inandıklarını sözlerine ekledi.
İnsan Hakları Okulu’ndan Dr. Ozan Değer’in moderatörlüğünü yaptığı panelde ilk olarak söz alan TİHV Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem
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Korur Fincancı, Türkiye›de insan hakları ihlallerinin ayyuka çıktığı bir
dönemden geçildiğini belirterek, özellikle 2015 yılından sonra bu durumun giderek attığını söyledi. Fincancı, “Savaş çığırtkanlığı ile yaşamaya
mahkum edildik. Barışı savunanlar terörize edilmeye çalışılıyor. Yerel
seçimlerin neden yapıldığını anlayamaz hale geldik. Kayyumların atamaları devam ediyor. Tutuklama ve gözaltılar sürüyor. İşkence bugün
Türkiye›de hiç olmadığı kadar resmi hale gelmiştir. Türkiye için insan
haklarından söz etmek mümkün değildir. Vahşi kapitalizm koşullarını
yaratılmak için insan hakları yok ediyor” diye konuştu.
Türkiye’de Cumhuriyet tarihininin en ağır hak ihlallerinin günümüzde yaşandığını belirten İHD Onursal Başkanı Akın Birdal ise Türkiye’nin
en önemli sorunlarından birinin cezasızlık politikası olduğuna işaret
etti. “Türkiye’de yaşanan darbeler, insanlara sorgulama duygusunu
kaybettirdi. Eğer darbelerle yüzleşilmiş olsaydı, bugün Cumartesi Anneleri olmazdı. Ankara ve Suruç katliamları da yaşanmazdı. Türkiye’de
herkes adalet arıyor. Dünyanın neresinde görülmüş, demokrasi ile seçilmiş kişilerin yerine memur atanması” dedi.
Panelde son olarak söz alan Meclis Başkanvekili Mithat Sancar ise,
Türkiye’de insan hakları kavramının “Paradoks” olduğunu söyleyerek,
en ağır hak ihlallerinin devletler tarafından gerçekleştirildiğini, bunun
yanında insan haklarını koruma görevinin de yine devletlere bırakıldığını ifade etti. Uluslararası alanda insan haklarının bittiğini dile getiren
Sancar, “Global OHAL içindeyiz. Eskiden devletler insan hakları ihlalcisi olduklarını saklarlardı. Eskiden insan hakları ihlalinin sonuçları vardı,
şimdi bu çağ bitti. AİHM de bu yeni çağa ayak uydururdu, şimdi farklı bir
AİHM var karşımızda» dedi. Sancar, İstanbul seçimlerinde sonra yakalanan havanın ciddiye alınması gerektiğini söyleyerek, demokrasi talebi
etrafında birleşilmesinin önemine vurgu yaptı.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU SEMİNERİ
DÜZENLENDİ
13.12.2019
İzmir Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu tarafından 13 Aralık 2019
günü Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Semineri düzenlendi.
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İzmir Barosu Konferans Salonu’nun tamamen dolduğu ve aynı zamanda canlı olarak da çok sayıda meslektaşımızın izlediği seminerin
açılışını yapan İzmir Barosu Başlan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer, İzmir
Barosu olarak eğitim çalışmalarını çok önemsediklerini ifade ederek,
“iyi hukukçuluğun, güçlü avukatlığın eğitimlerden geçtiğini düşünüyoruz” dedi. Bu anlamda göreve geldiklerinden bu yana yoğun bir şekilde
ve farklı alanlarda eğitimler, paneller, seminerler düzenlediklerini dile
getiren Av. Özgür Yılmazer bu çalışmaların artarak süreceğini dile getirdi.
Üç oturum halinde süren seminer boyunca, Av. Resul Göksoy
“Amaç, Kapsam ve Tanımlar / Genel İlkeler”, Av. M. Hakan Eriş “Kişisel
Verilerin İşlenme Şartları / Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları”, Çağrı Polat “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim
Hale Getirilmesi / Kişisel Verilerin Aktarılması”, Dr. Av. Çiğdem Çiçekçi Ercan “Haklar ve Yükümlülükler / Veri Sorumluları Sicili” ve Av. M.
Nevhan Akyıldız ise “Başvuru, Şikayet / Suçlar ve Kabahatler” başlıklı
sunumları gerçekleştirdiler.
Seminer sonunda katılımcılara teşekkür belgelerini sunan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, İzmir Barosu tarafından sadece 13 Aralık günü üç farklı yerde üç farklı çalışma yapıldığını ifade ederek “bu
gönüllü katkılar bizim için çok değerli. O yüzden de bizim için anlamı
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ve önemi daha artıyor. Ben bu çalışmalarda yer alan tüm meslektaşlarıma ve çalışmalara destek olan farklı disiplinlerden dostlarımıza bir kez
daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.

ENGELLİ HAKLARI: EĞİTİM HAKKI – ÖZEL EĞİTİM VE
EĞİTİME ERİŞİM PANELİ DÜZENLENDİ
13.12.2019

İzmir Barosu tarafından düzenlenen İnsan Hakları Haftası programı
kapsamında “Engelli Hakları: Eğitim Hakkı – Özel Eğitim ve Eğitime Erişim” başlıklı bir panel düzenlendi.
13 Aralık 2019 günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nda gerçekleşen ve kolaylaştırıcılığını İzmir Barosu Engelli Hakları
Komisyonu üyesi meslektaşımız Av. Nursen Aksu’nun yaptığı panele
Otizm Dernekleri Federasyonu’ndan Ergin Güngör, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alev Girli ve
İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut
Akkın konuşmacı olarak katıldılar.
Panelin açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel,
İzmir Barosu Engelli Hakları Komisyonu’nun farkındalığı arttırmak açı318

sından yoğun çalışmalar yürüttüğünü bu bağlamda Baroya kayıtlı 1650
stajyer avukat meslektaşımıza farkındalık eğitimleri verdiklerini ifade
ederek, “Biz engelsiz bir kent, engelsiz bir ülke arzuluyoruz. Bunun için
de yerelden mücadele etmeye başladık. Bu mücadeleyi başarıncaya kadar da vazgeçmek gibi bir niyetimiz yok. Arkadaşlarımız bu çalışmanın
bir parçası olarak Engelli Farkındalık Merkezi’ni ziyaret ettiler. Dönünce
anlattıkları beni hayrete düşürdü. Her gardıroba, her sehpaya çarptıkları bir alan, önlerine park eden bir araç sebebiyle gittikleri yolu geri dönmek zorunda kalan bedensel engelliler, hiçbir şey duyamadan ilerlemeye çalışan insanlar. Bazen ne yaşandığını anlamak için onun bir parçası
olmaya ihtiyaç duyuyoruz” dedi. İzmir İnsan Haklarının Başkenti şiarıyla
yola çıktıklarında yerel yönetimler bu konuda destek verecek mi endişesini taşıdıklarını söyleyen Av. Özkan Yücel, “ama gördük ki başta İzmir
Büyükşehir Belediyesi olmak üzere neredeyse tüm belediyeler haklar
konusunda destek vermek için ellerinden geleni yapıyorlar, hepsine teşekkür ediyorum” dedi.
Panelin sonunda konuşmacılara kendileri adına dikilen fidanların
sertifikasını veren İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Cansu Bildirici
de daha önce engelli hakları konusunda faal olmayan Baro’nun son bir
yılda gönüllü meslektaşlarımızın katkılarıyla çalıştaylardan, farkındalık
çalışmalarına kadar birçok önemli faaliyet yürüttüğünü dile getirdi.

İNSAN HAKLARI VE YAKIN DÖNEM TÜRKİYE PRATİĞİ
14.12.2019
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İzmir Barosu’nun insan hakları haftası dolaysıyla düzenlediği son
etkinlik olan İnsan Hakları ve Yakın Dönem Türkiye Pratiği başlıklı panel
14 Aralık 2019 günü İzmir Barosu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
İzmir Barosu üyesi meslektaşımız Av. Ruken Arslan’ın kolaylaştırıcılığında gerçekleşen panele HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Türk
Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Berke Özenç ve
Gezi Direnişi sırasında yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz’ın annesi
Emel Korkmaz konuşmacı olarak katıldı.
Panelin açılışında konuşan İzmir Barosu’nun İnsan Haklarından
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Deman Güler, İzmir Barosu’nun
projelendirdiği İnsan Haklarının Başkenti vizyonu doğrultusunda birçok
çalışmalar yaptıklarını ifade ederek “bu sebeple haftayı dolu dolu geçirmeye çalıştık. İnsan haklarının görünen alanları kadar görünmeyen
alanlarına da değindik” dedi.
İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer ise Türkiye’nin
hukuk devleti sıralamasında 126 ülke arasında 109. sırada olduğunu ifade ederek “Türkiye şu anda dünyanın en büyük gazeteci hapishanelerinden, dünyanın en büyük avukat hapishanelerinden biri haline geldi.
Düşünce ve ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri hakkı maalesef hiçbir
şekilde kullanılamıyor. Kısa bir süre önce belediyelere atanan kayyumlarla ilgili İzmir’de bir hafta boyunca basın açıklaması yapılması, toplantı gösteri hakkının kullanılması yasaklandı. Biz de baromuzun önünde
bir özgür kürsü kurduk ve dışarıda basın açıklaması yapamayan, söz
söyleme hakkı engellenen tüm yurttaşlarımızı özgür kürsüye davet ettik. Kadın hakları, çocuk hakları ihlalleri önemli boyutlarda. Çevre ciddi
anlamda talan edilmeye devam ediyor. Ama biz İzmir Barosu olarak 111
yıllık geleneğimiz ve mücadele tarihimizden aldığımız güçle asla umutsuzluğa kapılmıyoruz. Mücadeleye devam ediyoruz. Çünkü arkamızda
önemli bir miras var. İstanbul seçimleri iptal edildiğinde demokrasi nöbetini başlatarak ve sandık başlarında nöbet tutarak, kayyum atamalarında ilk sözü söyleyerek, barış ile ilgili herkes susmuşken ve çok ciddi
anlamda hem sosyal hem psikolojik hem siyasal bir baskı tüm Türkiye
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üzerinde egemen kılınmaya çalışılıyorken, batıda ilk konuşan kurum
olarak demokrasi ve insan hakları mücadelemizi sürdürüyoruz. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Asla yılmayacağız, asla korkmayacağız,
ülkenin üzerindeki bu karanlık perdeyi yırtıp atıncaya kadar ülkemin
üzerine yeniden güneşi doğuruncaya kadar mücadele etmeye devam
edeceğiz” dedi.
Panel öncesinde Av. Eda Aycan Aras ve Stj.Av. Yunus Albayrak tarafından İnsan Hakları Haftası için hazırlanan sokak röportajları izlendi.
Panelde ilk konuşan Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Berke Özenç insan haklarının uygulanması için en ufak
bir çaba gösteren herkesin aynı zamanda insan haklarının mağduru olduğunu ifade ederek Türkiye’deki toplumsal muhalefetin varlığı, Cumhuriyet tarihi boyunca gelişen barolar, tabip odaları, mühendis odaları kurumsal yapıların oluşturduğu tarihsel birikimin önemli bir direnç
oluşturduğunu söyledi. Bununla birlikte toplumsal muhalefetin varlığının tek başına yeterli olmadığını söyleyen Özenç, “demokratik bir parlamenter sistemi esas alan bir anayasanın yapılması zorunlu” dedi.
HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay ise dünyada otoriter rejimlerin gitgide daha da otoriterleşerek kapitalizmin vahşi sömürüsünü
sürdürebilmesinin yollarının arandığını ifade ettiği konuşmasında bu
politikaları hayata geçirebilmek için kutuplaştırıcı söylemlere, ötekileştirici politikalara, düşmana ve bekaa söylemlerine başvurulduğunu dile
getirdi.
Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz ise Ali İsmail’i kaybettikten sonra onun adını yaşatmak için bir vakıf kurmaya karar verdiklerini
söyleyerek “Ali İsmail’in yarım kalan düşlerini hayata geçirebilmek, hayal ettiği ülkeye, hayal ettiği dünyaya kavuşabilmek umuduyla bu vakfı
kurduk. Bu sene 210 çocuğumuza burs vermeyi hedefliyoruz. Afrika’da
açtığımız kuyuyla Ali İsmail çocuklara can suyu oldu. Ali İsmail bedenen
aramızda değil ama parklarda, sokaklarda, kütüphanelerde ismiyle yaşıyor” dedi.
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6284 SAYILI YASA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
20.12.2019
İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen “6284 Sayılı Yasa ve Kadına Yönelik Şiddet
Olgusunun Sosyal, Psikolojik ve Hukuksal Boyutu” konulu seminerlerin
yenisi 20 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirildi.
6284 sayılı Yasa ve uygulama örnekleri, şiddet mağduru ile empati
/ görüşmede dikkat edilmesi gereken hususlar, İstanbul Sözleşmesi ve
toplumsal cinsiyet eşitliği konularında interaktif yöntemler kullanılarak katılımcılar ile verimli bir deneyim paylaşımı söz konusu oldu.

İZMİR BAROSU CEZA HUKUKU GÜNLERİ-2
20-21.12.2019

“Ceza Muhakemesi Hukukunda 7188 Sayılı Kanunun (Yargı Reformu
Paketi) Getirdikleri” başlığı ile 20-21 Aralık 2019 günlerinde üç oturum
halinde düzenlenen çalışmanın açılışında konuşan İzmir Barosu Başkan
Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer İzmir Barosu olarak iyi hukukçuluğun ve
güçlü avukatlığın bilgiden geçtiğine inandıklarını ve bu nedenle de hukuku ilgilendiren her alanda yoğun eğitim çalışmaları düzenlediklerini
söyledi.
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Çalışmanın 20 Aralık 2019 günü gerçekleşen “Seri Muhakeme ve
Uygulama Sorunları” başlıklı ilk oturumunun moderatörlüğünü Yaşar
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Burcu Dönmez yaparken oturuma Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, İzmir Barosu üyesi Av. Yakup Gül ile Karşıyaka Hakimi Semanur Yıldırım konuşmacı olarak katıldılar.
İkinci gün gerçekleşen “Basit Yargılama ve Yeni Tutuklama Süreleri” başlıklı oturumun moderatörlüğünü ise İzmir Barosu üyesi meslektaşımız Av. Duygu Arslan Ergün üstlendi. Oturuma Karşıyaka Hakimi
Remzi Gündüz, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç.
Dr. Fahri Gökçen Taner ve İzmir Barosu üyesi Av. A. Sinan Sürücü konuşmacı olarak katıldılar.
“7188 Sayılı Kanun’daki Ceza Hukukuna İlişkin Diğer Hükümler”
başlıklı son oturuma İzmir Barosu üyesi Av. Murat Aydın, İzmir Hakimi
Süleyman Demirel ve Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi
Dr. R. Murat Önok konuşmacı olarak katılırken oturumun moderatörlüğünü ise İzmir Barosu üyesi Av. Türkan Karakoç yaptı.
Çalışmanın sonunda katılımcılara teşekkür belgelerini veren İzmir
Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, çok faydalı bir çalışma olduğunu ifade ettiği konuşmasında, hep barolardan gelen daha önce de defalarca
yapıldığı gibi yapılan şeyin reformla alakası olmadığı yönündeki eleştirilerin farklı çevrelerden de geliyor olmasının önemli olduğunu dile
getirdi.

SPORCU SÖZLEŞMELERİ, TRANSFERLER VE
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
20.12.2019
İzmir Barosu tarafından 20 Aralık 2019 günü “Sporcu Sözleşmeleri,
Transferler ve Uyuşmazlıkların Çözümü” konulu bir panel düzenlendi.
Oturum başkanlığını İzmir Barosu üyesi Av. Berk İpek’in yaptığı panele İstanbul Barosu Av. Aysu Melis Bağlan, TFF (Eski) Başkan Vekili Av.
Kemal Kapulluoğlu, CAS Hakemi Av. Muhammed Emin Özkurt konuşmacı olarak katıldılar.
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Panelin açılışında konuşan İzmir Barosu Saymanı Av. Hüseyin Yıldız spor hukukunun çok hızlı gelişen bir hukuk dalı olarak günümüzde
varlığını sürdürmekte olduğunu ifade ederek “gerek sporcu sözleşmelerinin hazırlanması gerekse spor hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar
farklı bir usule tabii olarak çözümlenmektedir. Bu nedenle eğitim gerektiren bir alandır. İzmir Barosu olarak böyle bir ihtiyacı tespit ederek
bu konferansı düzenleme gereği hissettik” dedi.

ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE AVUKATIN ROLÜ
EĞİTİMLERİ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
21-28 ARALIK 2019
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İzmir Barosu’nun Çocuk Adalet Sisteminde Avukatın Rolü Eğitimleri Aralıksız Devam Ediyor.
CMK sisteminden Çocuk İzlem Merkezi’ne yapılacak soruşturma
görevlendirmeleri için CMK eğitimine ek olarak gerçekleştirilen “Çocuk
Adalet Sisteminde Avukatın Rolü” eğitimlerine Mayıs 2019’dan bu yana
400’ü aşan meslektaşımız katıldı.
Bu kapsamda 21 Aralık’ta eşzamanlı olarak üç salonda altmış meslektaşımız, 28 Aralık’ta ise 26 meslektaşımız eğitimlere katıldı.
Meslektaşlarımızın başvuru sırasına göre katıldıkları “Çocuk Adalet
Sisteminde Avukatın Rolü” eğitimleri, CMK sistemi içerisinde yer alan
ve ÇİM’den görevlendirme almak isteyen meslektaşlarımızın talepleri
karşılanana kadar devam edecek.

İNSAN HAKLARI SAVUNUCULUĞUNUN TEMELLERİ OCAK,
ŞUBAT VE MART DÖNEMİ EĞİTİMLERİ
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KAT MÜLKİYETİ HUKUKU SEMİNERİ
08.01.2020

İzmir Barosu tarafından toplu yapılarda yaşanan sorunlar ve çözüm
yollarına ilişkin olarak “Kat Mülkiyeti Hukuku Semineri” düzenlendi.
İstanbul Barosu üyesi meslektaşlarımız Av. M. Şeref Kısacık, Av.
Özlem Kaya ve Av. Damlagül Moratlar’ın konuşmacı olarak katıldığı seminerin açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, yönetim çalışmalarına bilgi güçtür diyerek başladıklarını ifade ederek, “her
alanda meslektaşlarımızı güçlendirmek için, her alanda işlerini daha
kolay ifa edebilmelerini sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu o
çalışmalardan bir tanesi ve devam edecek bir çalışmalar serisinin de ilki.
Uygulamaya yönelik başka seminerlerle devam edeceğiz” dedi.
Gerek salonda gerekse canlı yayında çok sayıda meslektaşımızın
izlediği seminerde “Kat Mülkiyeti Hukukunun Önemi ve Avukatlar İçin
Yarattığı İş Olanakları”, “Bir Siteden Konut Ya Da İş Yeri Satın Alırken
Nelere Dikkat Edilmelidir?”, “Karar ve Yönetim Organları”, “İşletme
Projesi / Ortak Giderler /İcra Takibi Ve Alacak Davaları”, KMK Kapsamında Kiracının Hak ve Yükümlükleri”, “KMK Uygulamasından Kaynaklanan Davalar ve Usul Kuralları”, “Yönetim Planı ve Önemi”, “İmar Barışı
/ Kentsel Dönüşüm Uygulamaları / Kat Mülkiyeti Hukuku İlişkisi” konularına değinildi.
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6284 SAYILI YASA VE KADINA YÖNELİK ŞİDDET
OLGUSUNUN SOSYAL, PSİKOLOJİK VE HUKUKSAL
BOYUTU SEMİNERİ YAPILDI
10.01.2020
İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen ve kesintisiz olarak devam eden “6284 Sayılı Yasa ve Kadına Yönelik Şiddet Olgusunun Sosyal, Psikolojik ve Hukuksal Boyutu” seminerlerinin yenisi 25 meslektaşımızın katılımı ile 10
Ocak 2020 günü gerçekleştirildi.
İzmir Barosu’nda yapılan çalışmada 6284 sayılı Yasa ve uygulama
örnekleri, şiddet mağduru ile empati / görüşmede dikkat edilmesi gereken hususlar, İstanbul Sözleşmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında interaktif yöntemler kullanılarak katılımcılar ile verimli bir deneyim paylaşımı söz konusu oldu.
Çalışma sonunda katılımcı meslektaşlara sertifikaları İzmir Barosu
Genel Sekreteri Av. Perihan Çağrışım Kayadelen tarafından verildi.
Çok sayıda meslektaşımızın başvurduğu seminer çalışmaları tüm
talepler karşılanıncaya dek devam edecek.

ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE AVUKATIN ROLÜ
EĞİTİMLERİNİN YENİSİ DÜZENLENDİ
11.01.2020
CMK sisteminden Çocuk İzlem Merkezi’ne yapılacak soruşturma
görevlendirmeleri için CMK eğitimine ek olarak gerçekleştirilen “Çocuk
Adalet Sisteminde Avukatın Rolü” eğitimleri aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda 11 Ocak 2020 günü düzenlenen ve eşzamanlı olarak
üç salonda gerçekleşen eğitime 83 meslektaşımız katıldı. Seminer sonunda Çocuk Hakları Merkezi sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Cansu
Bildirici ve merkezde gönüllü olarak çalışan kolaylaştırıcılar tarafından
eğitime katılan meslektaşlarımıza katılım belgeleri sunuldu.
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Meslektaşlarımızın başvuru sırasına göre katıldıkları “Çocuk Adalet
Sisteminde Avukatın Rolü” eğitimleri, CMK sistemi içerisinde yer alan
ve ÇİM’den görevlendirme almak isteyen meslektaşlarımızın talepleri
karşılanana kadar devam edecek.

ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE
AVUKATIN ROLÜ EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR
25.01.2020
CMK sisteminden Çocuk İzlem Merkezi’ne yapılacak soruşturma
görevlendirmeleri için CMK eğitimine ek olarak gerçekleştirilen “Çocuk
Adalet Sisteminde Avukatın Rolü” eğitimleri 25 Ocak 2020 günü yapılan eğitimle devam ediyor.
İnteraktif eğitim yöntemlerinin kullanıldığı ve eşzamanlı olarak üç
salonda gerçekleşen eğitime 63 meslektaşımız katıldı. Seminer sonunda Çocuk Hakları Merkezi sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Gamze Karaoğlu ve Merkez’de gönüllü olarak çalışan kolaylaştırıcılar tarafından
eğitime katılan meslektaşlarımıza katılım belgeleri sunuldu.
Meslektaşlarımızın başvuru sırasına göre katıldıkları “Çocuk Adalet
Sisteminde Avukatın Rolü” eğitimleri, CMK sistemi içerisinde yer alan
ve ÇİM’den görevlendirme almak isteyen meslektaşlarımızın talepleri
karşılanana kadar devam edecek.

İŞ KAZASININ TANIMI, HUKUKİ VE MALİ SONUÇLARI
30.01.2020
İzmir Barosu tarafından “İş Kazasının Tanımı, Hukuki ve Mali Sonuçları” başlıklı bir konferans düzenlendi. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu üyelerimizden Av. Meriç Kaptan’ın gerçekleştirdiği konferans
öncesinde konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, her zaman
İzmir Barosu’nun temel gücünün insan kaynağı olduğunu dile getirdiklerini söyleyerek” komisyonlarımız çalışıyor, biz de onların çalışmalarını
servis etmekle yetiniyoruz. Çünkü biz bu eğitim çalışmalarını bir para
kazanma aracı ya da benzeri bir şey olarak görmüyoruz. Bizim için bu
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çalışmalar mesleki dayanışmanın, bilgiyi arttırmanın ve daha güçlü olmanın bir yolu” dedi.

VERGİ HUKUKU UYGULAMALARI
01.02.2020

Türkiye Barolar Birliği tarafından İzmir Barosu ev sahipliğinde “Vergi Hukuku Uygulamaları” semineri düzenlendi.
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi Prof.Dr. Mustafa Akkaya ve Ankara Barosu üyesi Av. Zuhal Kızılot’un konuşmacı olarak
329

katıldığı seminerin açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan
Yücel, bilgi güçtür diyerek yola çıktıklarını ve bilgi güçtür diyerek devam ettiklerini söyleyerek “Vergi Hukuku alanı avukatlar tarafından
mali müşavirlere ve muhasebecilere terk ettiğimiz bir alan. Bugün çok
değerli iki hocamızın paylaştığı bilgiler eminim çok işimize yarayacak”
dedi.
Seminer sorumlusu ve TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu üyesi
Av. Reşit Durukan da açılışta yaptığı konuşmada TBB Eğitim Merkezi
olarak staj eğitimi, meslek içi eğitim programları, özel eğitim programları ve ileri eğitim programları başlıkları altında eğitim seminerleri düzenlediklerini ifade ederek “Bu eğitim programının pazartesi itibarıyla
bugünkü katılımcılara çok şey katacağı düşüncesiyle ev sahipliği için,
misafirperverliği için İzmir Barosu yönetimine çok teşekkür ediyorum”
dedi.

KİLİT MÜLTECİLERİN ADALETE ERİŞİMİNİ GÜÇLENDİRME
EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
31.01-01-02.02.2020

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile İzmir Barosu işbirliğinde düzenlenen Kilit Mültecilerin Adalete Erişimini Güçlendirme Eğitimi
İzmir Hilton Otel’de gerçekleştirildi.
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Eğitim çalışmasının açılışında konuşan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer mültecilik kavramının çok hassas bir kavram
olduğunu ifade ederek, “Kimse mülteci olarak doğmuyor. Yaşam içerisinde çeşitli koşullar insanları mecburen mülteci olmaya sürüklüyor.
Maalesef mülteciler yaşadığımız bu ayarsız zamanların her gün yeni bir
kurşun sesiyle bozulan ölçüleri. Tekinsiz denizlerimizde modern korsanlar vasıtasıyla çoluk çocuk her gün boğulan soluğumuz” dedi. Dünyaya
özgürlük getirme iddiasında olan egemen güçlerin aslında insanları
yurtlarından, evlerinden, özgürlüklerinden ettiği bir çağda yaşadığımızı ifade eden Av. Özgür Yılmazer “Ama aralarında İzmir Barosu’nun da
olduğu bu alanda çalışan kurumlar olarak özellikle mülteciliğin bir sonuç olduğunun farkında olarak, aslında bunun sebeplerini çözme noktasında ve sebepleri ile ilgili olarak neler yapacağımız konusunda uzun
zamandan beri çalışmalar yürütüyoruz. İzmir Barosu’nun 112 yıllık bir
tarihi var ve bu tarih hep haklar ve özgürlükler mücadelesi alanındaki
çalışmalarla, mücadelelerle dolu. Birçok alanda çalışma yürütüyoruz.
Özellikle de İzmir’i insan haklarının başkenti yapmak gibi çok ciddi bir
iddiamız var” dedi.
İzmir Barosu’nun insan haklarından sorumlu yönetim kurulu üyesi
Av. Ali Deman Güler ise eğitimlere gösterilen talebin umut verici olduğunu ifade ederek “Bu ilgi bizi çok mutlu ediyor. Biz mülteci meselesine bir güvenlik meselesi olarak değil, insani perspektiften bakan bir
yönetim kuruluyuz. Mülteciler her biri ayrı hayatları olan, her biri hayat
mücadelesi veren insanlar, bireyler” dedi. 24 Aralık’ta Türkiye’de ana
mevzuatta bir değişiklik olduğunu, 1 Ocak tarihinde ise benzer bir şekilde Yunanistan’da iltica mevzuatının değiştiğini ifade eden Av. Ali Deman Güler “Bu konuda bir geriye gidiş var. Güvenlik politikaları ile ilgili
bir gerileme var. Ve sanki hükümetler arasında bir işbirliği var. Yunanistan her gün otuz mülteciyi kimliklerine bakmaksızın Türkiye’ye sınır
dışı ediyor. Bu insanlar özellikle geri gönderme merkezlerine geliyorlar.
Lütfen bu insanların içerisinde gerçekten iltica hakkını kullanmak isteyen, ülkelerine gönderildiği zaman yaşamları tehlikeye girecek, işkence
görecek insanlar olduğu bilinciyle hareket edin” dedi.
Üç gün boyunca süren eğitim çalışmasının kapanışına katılan İzmir
Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ve İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üye331

si Av. Gamze Karaoğlu UNFPA ekibine teşekkürlerini sundu. Kapanışta
konuşan Yücel, “Ülkemizin yaşadığı mülteci krizi bir insanlık dramıdır.
Daha geçtiğimiz ay İzmir’de, 8 çocuğun da içinde bulunduğu bir tekne alabora oldu ve gencecik yaşamlar sona erdi. Mülteciler dün olduğu
bugün de özgürce ve yarınlarına umutla baktıkları bir coğrafyada yaşamanın savaşını veriyorlar. Biz İzmir Barosu olarak göç ve iltica alanında
her türlü hukuki yardımı mültecilere sağlamaya çalışıyoruz. Kilit mülteci gibi zor ve özellik taşıyan bir alanda bilgi ve birikimlerini artırmak
isteyen meslektaşlarımızı bu eğitime katıldıkları için tebrik ediyorum.
Kısa süre içinde bu eğitimlerin devamını yapmayı diliyorum.» dedi.

İZMİR BAROSU 9. İŞ HUKUKU GÜNLERİ
07.02.2020 - 08.02.2020

İzmir Barosu tarafından dokuz yıldan bu yana kesintisiz olarak süren İş Hukuku Günleri bu yıl da avukatlar, akademisyenler ve yargıçların
katılımıyla gerçekleştirildi.
İki gün süren çalışmanın ilk günü gerçekleşen ilk oturumda başkanlığı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi Başkanı Hakim Ayşe
Yeşim Akçelik yaparken “İşçi Davranışlarından Kaynaklı Feshin Yargı İçtihatları Işığında İncelenmesi” başlıklı sunumu İzmir Barosu İş ve Sosyal
Güvenlik Hukuku Komisyon Üyesi Av. Erkan Göbekçin gerçekleştirdi.
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İlk gün yapılan ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr.
Gaye Burcu Yıldız’ın gerçekleştirdiği “İş Kazasından Doğan Destekten
Yoksun Kalma Tazminatında Anne-Baba Açısından Destek ve Bakım
İhtiyacı Kavramlarının Değerlendirilmesi” başlıklı oturumun başkanlığını ise İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyon Üyesi Av.
Meriç Kaptan yaptı. Sempozyumun ilk günü gerçekleşen son oturumda
“İş Yargılamasında İstinaf Usulü” başlıklı sunumda oturum başkanlığını
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi önceki Başkanı Hakim
Mehmet Kenan Gül yaparken sunumu ise İzmir Demokrasi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı öğretim
üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Ayça İzmirlioğlu yaptı.
Sempozyum ikinci gün yapılan üç oturumla devam etti. Oturum
başkanlığını İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Daire Başkanı
Hakim Ercan Turan’ın yaptığı ve sabah gerçekleşen ilk oturumda İzmir
Barosu Üyesi Av. Dr. Evran Kırmızı “Sosyal Güvenlik Hukukunda Fazla
ve Yersiz Ödemelerin Geri Alınması” başlıklı sunumu gerçekleştirdi.
Günün ikinci oturumunda ise “Hizmet Tespiti ve Sigorta Primine Esas
Kazancın Tespiti Davalarında İspat Sorunu” başlıklı sunumu Kocaeli
Barosu Üyesi ve “Çalışma ve Toplum” Ekonomi ve Hukuk Dergisi Yayın
Yönetmeni Av. Dr. Murat Özveri sundu. İkinci oturumun başkanlığını ise
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Daire Üyesi Hakim Özcan Yavaş yaptı. Günün ve sempozyumun son oturumuna ise Yargıtay Onursal
Başkanı Ömer Hicri Tuna başkanlık yaptı. Üçüncü oturumda “7036 Sayılı
İş Mahkemeleri Kanunu’nun İşe İade Davalarına Getirdiği Yenilikler Ve
Arabuluculuk Son Tutanağının Hukuki Değerlendirilmesi” başlıklı sunumu İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyon Üyesi Av. Zöhre Dalkıran gerçekleştirdi.
Sempozyumun açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan
Yücel, İzmir Barosu tarafından dokuzuncu kez düzenlenen İş Hukuku
Günleri’nin çok değerli bir çalışma olduğunu ifade ederek “her geçen
yıl üzerine ekleyerek devam ediyoruz. Bize katkı sunan hakimlerimize,
akademisyenlerimize meslektaşlarımıza, çalışmanın düzenlenmesini
sağlayan İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu’nda çalışan arkadaşlarımıza destekleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.
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ADLİ YARDIM ALANINDA GÖÇ VE
İLTİCA HUKUKU EĞİTİMİ YAPILDI
8-9.02.2020
İzmir Barosu tarafından 8-9 Şubat 2020 günlerinde “Adli Yardım
Alanında Göç ve İltica Hukuku Eğitimi” düzenlendi.
33 meslektaşımızın katıldığı eğitimde “İltica Hukukuna Giriş, Temel
Kavramlar, Türkiye’de Mülteci Hukukuna Genel Bir Bakış”, “Mülteciler
Alanında Psikososyal Yaklaşım”, “Sınır Dışı Kararları ve Yargısal Denetimi”, “İdari Gözetim ve İşleyişi”, “Uluslararası Koruma, İşleyişi ve Yargısal
Denetim”, “Geçici Koruma Statüsü”, “Anayasa ve AİHM Kararları Çerçevesinde Yargısal Denetimi”, “Uygulamalı Vaka Çalışması” ve “Göç ve
İltica Alanında Adli Yardımın İşleyişi” başlıkları değerlendirildi.
Açılışta konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel şunları söyledi: “Bir an için şu an bulunduğunuz alandan, mekândan, evinizden, işinizden, ailenizden koparıldığınızı ve hiç bilmediğiniz bir ülkede, hiç bilmediğiniz bir mecrada yaşamak için mücadele verdiğinizi hayal etmeye
çalışın. O zaman çalıştığınız alanın ne derece zor olduğunu sanırım daha
iyi anlayabilirsiniz. Yerini yurdunu kaybetmiş, ailesini kaybetmiş, aslında hayatının ondan öncesini kaybetmiş insanların hayatına bir nebze
ışık tutabilmek için bu çalışma içindesiniz. İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu bu alanda Türkiye’de sayılı işler yapabilen bir komisyon. Siz de
bunun bir parçası olacaksınız, içinde yer alacaksınız. Ben öncelikle komisyonda yer alan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar tamamıyla gönüllü çalışmalar. Burada kolaylaştırıcı olarak çalışma
yapacak bütün arkadaşlarım gönüllü bir katkıyla buradalar. O yüzden
onların İzmir Barosu’na, demokrasiye ve insan haklarına sundukları bu
gönüllü emek ve katkıya teşekkür ediyoruz” dedi.
Adli Yardım Alanında Göç ve İltica Hukuku Eğitimi, başvuran meslektaşlarımız başvuru sırasına göre davet edilerek yeni eğitimlere devam edecektir.
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SAĞLIK HUKUKU SEMİNERLERİ - 1
14.02.2020

İzmir Barosu’nun Sağlık Hukuku alanında düzenleyeceği dört ayrı
seminerin ilki 14 Şubat 2020 günü gerçekleştirildi.
Yapılan ilk seminerde İzmir Gaziemir Devlet Hastanesi’nden aynı
zamanda hukukçu da olan Dr. Yakup Gökhan Doğramacı “Sağlık Hakkı-Hasta Hakları Kavramı”, İzmir Barosu Üyesi Av. Dr. Sevinç Arslan Hızal
“Tıbbi Uygulamanın Hukuka Uygunluk Nedenleri” ve Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş
“Malpraktis - Komplikasyon Ayrımı” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.
Seminerin açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel son zamanlarda İzmir Barosu tarafından yapılan tüm çalışmalarda
salonların dolduğunu ifade ederek “bu da bize büyük keyif veriyor. Her
zaman söyledik İzmir Barosu’nun gücü aslında meslektaşlarının katılımdan, meslektaşların desteğinden geçiyor. Komisyonlarımız üretiyor, biz
onların ürettiklerini burada servis etmekle yetiniyoruz. Bize katkı sağlayacak, sunum sırasında bize destek verecek hocalarımıza, meslektaşlarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
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SİGORTA POLİÇELERİNDEN DOĞAN, MADDİ VE
BEDENİ ZARARLARA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR
15.02.2020

İzmir Barosu tarafından “Sigorta Poliçelerinden Doğan, Maddi ve
Bedeni Zararlara İlişkin Uyuşmazlıklar” başlıklı bir konferans düzenlendi.
Sigorta Tahkim Komisyonu Yargılama Usulü ve Karşılaşılan Usul
Sorunları, Kasko ve Trafik Sigortalarından Doğan Uyuşmazlıklarda Yargılama ve Usul Sorunları, Bilgilendirme Yönetmeliği ve Aydınlatma Yükümlülüğüne İlişkin Uygulama, Bedeni Zararlarda Yargıtayın ve İstinaf
Mahkemelerinin Yaklaşımı başlıklarının değerlendirildiği konferansa
konuşmacı olarak Sigorta Tahkim Hakemi İsmet Demirağ’ın konuşmacı
olarak katıldı.
Açılışta konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, salonların
dolmasının seçilen konuların önemli alanlarda boşlukları doldurduğunu gösterdiğini ifade ederek, “biliyorsunuz devam eden çalışmalarımız
var. Bu çalışmalara devam edeceğiz” dedi.
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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU EĞİTİMİ
19.02.2020

İzmir Barosu tarafından son günlerin güncel konusu olan Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu hakkında düzenlenen seminerlere bir yenisi daha eklendi. Torbalı ve Ödemiş’te düzenlenen KVKK çalışmalarının ardından İzmir’de düzenlenen bu çalışmaya Av. Tuğba Yaylamış, Av.
Nagihan Özdemir, Av. Yunus Canbolat ve Av. Alper Tunga Demiralp konuşmacı olarak katıldılar.
Kişisel verilerin işlenme şartları, özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin aktarılması haklar ve yükümlülükler, veri sorumluları sicili, başvuru, şikayet, suçlar ve kabahatler gibi konu başlıklarının
ele alındığı seminerin açış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Av.
Özkan Yücel, kesintisiz olarak düzenlenen eğitim çalışmaları, seminerler ve konferansların, bilgi güçtür anlayışından kaynaklandığını ifade
ederek, “bu amaçla meslektaşlarımızı daha donanımlı kılmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” dedi. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yeni bir alan olduğunu ifade eden Av. Özkan Yücel, “meslektaşlarımızın ya da müvekkillerimizin sorun yaşamamaları açısından çok
değerli bilgiler edineceğimize inanıyorum. Çalışmaya konuşmacı olarak
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katılan meslektaşlarımız bu alanda çalışan Bilişim Komisyonumuzun
çok değerli üyeleri. Kendilerine emekleri için teşekkür ederim” dedi.
KVKK eğitimlerinin ilçelerde başlatıldığını söyleyen Av. Özkan Yücel 11
Mart’ta Merkez’de bir çalışma daha olacağını söyledi.

KONFERANS: E-DEFTER & E-MAKBUZ
24.02.2020
İzmir Barosu tarafından E-defter ve e-makbuz uygulamaları semineri düzenlendi. Yeminli Mali Müşavir Mihdiye Taşçı’nın sunumuyla
gerçekleştirilen sunumun açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av.
Özkan Yücel, e-defter ve e-makbuzun kısa bir süre içinde zorunlu olacağını ifade ederek, meslek odaları ile yürütülen işbirlikleri temelinde İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası’nın katkıları ile düzenlediklerini ifade
ederek, meslek odaları ile sürdürülen işbirliklerinin devam edeceğini
dile getirdi.
Konferansa katılan İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Selahattin Karakaş da İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası ve İzmir Barosu’nun karşılıklı uzmanlık alanları konusunda işbirliği yapma kararı aldığını ifade ederek bu işbirliğinin süreceğini dile getirdi.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ
ÇALIŞMASI DÜZENLENDİ
22-23.02.2020
İzmir Barosu tarafından 22-23 Şubat 2020 günlerinde toplumsal
cinsiyet eşitliği eğiticilerin eğitimi çalışması düzenlendi.
Dr. Ceren Akçabay ile Dr. Kıvılcım Turanlı’nın kolaylaştırıcı olarak
katıldığı çalışmaya İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi’nde gönüllü olarak çalışan 25 meslektaşımız katıldı.
İzmir Barosu Genel Sekreteri ve Kadın Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av. Perihan Çağrışım Kayadelen’in de katıldığı çalışma sonunda kolaylaştırıcı konuklarımıza teşekkür belgelerini ise Baro
Başkanımız Av. Özkan Yücel sundu.
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BİLİŞİM HUKUKU KIŞ KAMPI
28.02-01.03.2020

İzmir Barosu tarafından 28-29 Şubat / 1 Mart 2020 günlerinde Bilişim Hukuku Kış Kampı düzenlendi.
Kampta Adli Bilişim Süreçleri (Olay Müdahalesi, İmaj, Hash, Transfer, Analiz, Raporlama, Güvenilirlik) konulu atölye çalışmaları, Türk Ceza
Kanununda Düzenlenen Bilişim Suçları, Yargıtay Kararları Çerçevesinde
Bilişim Suçları, Yapay Zekalı Varlıkların Hukuki Sorumluluğu, Metal Yakalılar Hukuku, Dijital Delil Değerlendirmesinde Bilirkişi ve Bilirkişilik
Süreçleri, Ceza Muhakemesinde Bilgisayar Araması (CMK md.134), Sosyal Medya Aracılığıyla İşlenebilen Suçlar, Sosyal Medyadan Delil Elde
Etme Yöntemleri ve Muhakemede Kullanılması, Bilişim Ortamlarında
Telif Hakları, Cezai ve Hukuki Koruma, İnternet Ortamında Gerçekleştirilen Marka Hakkına Tecavüz Fiillerinin Cezai Açından Değerlendirilmesi başlıklı seminerler ile film gösterimleri gerçekleştirildi.
Farklı dallarda çok sayıda konuşmacının yer aldığı çalışmaya 156
meslektaşımız katıldı.
Bilişim Kampı’nın açılışını yapan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av.
Özgür Yılmazer, bir gün önce İdlib’de şehit düşen askerlerimizi anarak
başladığı konuşmasında “çok zor bir dönemden geçiyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Umuyoruz ki böyle
vahim bir olay bir daha gerçekleşmez. İzmir Barosu 112 yıllık bir kurum
olarak hep savaşa karşı olmuş, barıştan yana bir tavır sergilemiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün yurtta sulh, cihanda sulh sözünden de hareketle
bu coğrafyada barışın ve kardeşliğin bir an önce tekrar egemen kılın339

masını diliyoruz” dedi. Mülteci krizine de değinen Av. Özgür Yılmazer
“Biliyorsunuz, yurdumuzda bulunan mültecilere Avrupa’nın kapıları
açıldı. Bu bizim uzun zamandan beridir savunduğumuz bir durumdu.
Ama mültecilerin Avrupa’ya geçişte yaşam haklarının ihlal edilmemesi
noktasında, güvenliklerinin sağlanması da idari makamlardan en büyük
isteğimiz” dedi.
21. yüzyılın yapay zekâ çağı olarak nitelendirildiğini ifade eden
Av. Özgür Yılmazer “bu değerli çalışmayla da teknoloji ve hukuk sistemi arasındaki yakınlaşmanın ve eşgüdümün hızlanacağı inancındayız”
dedi. Av. Özgür Yılmazer teknoloji ve bilişim alanında meydana gelen
güncel gelişmeler ve hukuk sistemine olan yansımalarının yakından takip edilmesi gerektiğini ifade ederek “bu, bilgiyi sürekli yeni tutmak zorunda olan avukatlar için bir gereklilik. Bu anlamda barolar için de çok
büyük bir sorumluluk ve ödev. Biz bu bilinçle çalışmalarımızı çok uzun
zamandan beri devam ettirmeye çalışıyoruz. Özellikle eğitim çalışmalarına çok önem veriyoruz. Çünkü iyi hukukçuluğun, güçlü avukatlığın iyi
eğitimlerden geçtiğini düşünüyoruz. Bu anlamda da bu çalışmanın çok
kıymetli ve değerli olacağına inanıyoruz” dedi.
Çalışma sonunda İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel de eğitmenlere adlarına fidan bağışlandığına ilişkin birer teşekkür belgesi sundu.

AİHM KARARLARI IŞIĞINDA KADIN HAKLARI
05.03.2020
İzmir Barosu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlediği ilk etkinlik olan “AİHM Kararlarında Kadın Hakları”
başlıklı konferans 5 Mart 2020 günü gerçekleştirildi.
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Av. Uluğ İlve Yücesoy’un konuşmacı olarak katıldığı konferansın sonunda konuşan İzmir Barosu Genel Sekreteri ve Kadın Hakları Merkezi’nden sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Perihan Çağrışım Kayadelen,
bu yıl 8 Mart programını hazırlarken daha çok alanda olmak istediklerini söyleyerek “konferans ve panellerde bilgilerimizi paylaşmak güzel
bununla birlikte aynı zamanda sokaklarda kadınlarla ve erkeklerle muhatap olmalıyız ki bu sorunu bir de bizden dinlesinler belki çözüm bulabiliriz” dedi.

ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE AVUKATIN ROLÜ
EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
6-7.03.2020
CMK sisteminden Çocuk İzlem Merkezi’ne yapılacak soruşturma
görevlendirmeleri için CMK eğitimine ek olarak gerçekleştirilen “Çocuk Adalet Sisteminde Avukatın Rolü” eğitimleri 6 Mart ve 7 Mart 2020
günlerinde altı grup halinde yapıldı.
İnteraktif eğitim yöntemlerinin kullanıldığı ve eşzamanlı olarak Seminer sonunda Çocuk Hakları Merkezi sorumlu yönetim kurulu üyesi
Av. Gamze Karaoğlu ve Av. Cansu Bildirici ile Merkez’de gönüllü olarak
çalışan kolaylaştırıcılar tarafından eğitime katılan meslektaşlarımıza
katılım belgeleri sunuldu.
341

Meslektaşlarımızın başvuru sırasına göre katıldıkları “Çocuk Adalet
Sisteminde Avukatın Rolü” eğitimleri, CMK sistemi içerisinde yer alan
ve ÇİM’den görevlendirme almak isteyen meslektaşlarımızın talepleri
karşılanana kadar devam edecek.

LGBTİ+101 TEMEL KAVRAMLAR
10.03.2020
İzmir Barosu ve Kaos GL Derneği işbirliği ile LGBTİ+ 101 temel kavramlar eğitimi düzenlendi. Av. Kerem Dikmen’in kolaylaştırıcılığında
düzenlenen eğitimde ayrımcılığı yasaklayan temel hukuki düzenlemeler, homofobi ve heteronormativite, toplumsal cinsiyet ve toplumsal
cinsiyet rolleri, LGBTİ+ hakları bakımından temel kavramlar, nefret söylemi ve nefret suçları, Türkiye örneği açısından nefret söylemi başlıkları
değerlendirildi.
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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU EĞİTİMİ
11.03.2020
İzmir Barosu tarafından son günlerin güncel konusu olan Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu hakkında ilçe ve merkezde düzenlenen seminerlere bir yenisi daha eklendi. Av. Tuğba Yaylamış, Av. Nagihan Özdemir, Av. Eda Tanrıverdi ve Av. Melike Yüksel’in konuşmacı olarak katıldıkları eğim çalışmasında kişisel verilerin işlenme şartları, özel nitelikli
kişisel verilerin işlenme şartları, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi,
anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin aktarılması haklar ve yükümlülükler, veri sorumluları sicili, başvuru, şikayet, suçlar ve kabahatler gibi
konu başlıkları ele alındı.
Çalışmanın açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, İzmir Barosu tarafından KVKK konusunda çok sayıda teorik çalışma düzenlendiğini ifade ederek, “bundan sonraki aşama pratiğe dönük, yapılacak işlemlerin nasıl kotarılacağına ilişkin çalışmalar olacak.
Çünkü bir bilgiyi teorik olarak almak başka, uygulamada hayatta karşılığını bulabilmek ve ona uygun bir yol çizebilmek daha farklı bir şey”dedi.
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PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇEVRİM İÇİ EĞİTİMLER
Canlı Yayın: Pandemide Bilişimin Etkin ve Güvenli Kullanımı
03.04.2020

Canlı Yayın:Yeni İnfaz Düzenlemesi
09.04.2020

Pandemi Önlemleri ve İnsan Haklarına Etkisi
10.04.2020
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Canlı Yayın: Kooperatif Hukuku
13.04.2020

Canlı Yayın:Avukatlıkta Teknoloji Kullanımı
14-16-18-20-22-24.04.2020
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Canlı Yayın:Yapay Zeka ve Fikri Mülkiyet
14.04.2020

Canlı Yayın: Pandemi Sürecinin İş Hukukuna Yansımaları
15.04.2020

Canlı Yayın: Biyometrik İmza ve Hukuk
18.04.2020
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Canlı Yayın:Kişisel Verilerin İşlenme Şartları ve Aktarılması
20.04.2020

23 Nisan Özel Yayını:Başkanlık Rejimi ve Parlamenter Sistem
22.04.2020

KVKK Envanter Hazırlama Süreci
25.04.2020
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KVKK Kapsamında İmha Yöntemleri
30.04.2020

Ulusal ve Uluslararası Hukukta Unutulma Hakkı
02.05.2020

Canlı Yayın: Esnek Çalışma Yöntemleri
03.05.2020
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Canlı Yayın: Pandemi Süreci ve İnfaz Yasası Değişikliğinin Kadına
Yönelik Şiddete Etkisi
04.05.2020

Canlı Yayın: Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarının Genel İlkeler Bakımından Değerlendirilmesi
06.05.2020
17 nolu foto

Canlı Yayın: Bilişim Alanında Fikri Mülkiyet
08.05.2020
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Canlı Yayın: Sosyal Medya Suçları
1305.2020

Canlı Yayın: İmar Barışı, Kentsel Dönüşüm ve Tapu Uygulamaları
14.05.2020

Canlı Yayın: Kamu Yönetimi ve Bilişim
16.05.2020
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Canlı Yayın:Ayrımcılık ve LGBTİ+ Hakları
17.05.2020

Canlı Yayın: Adli Bilişim Süreçleri
18.05.2020

Canlı Yayın:Bilişim Suçları
20.05.2020
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Canlı Yayın:Ceza Muhakemesinde Dijital Deliller
22.05.2020

Canlı Yayın:Yapay Zeka Metal Yakalılar Hukuku
27.05.2020

Canlı Yayın: Tasarrufun İptali Davaları
28.05.2020
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Canlı Yayın: Sosyal Medyadan Delil Elde Etme Yöntemleri ve
Muhakemede Kullanılması
29.05.2020

Pandeminin Spor Hukukuna Etkileri
10.06.2020

Canlı Yayın: Barolar ve LGBTİ+ Hakları
17.06.2020
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Canlı Yayın:HMK’da 7251 S.K. İle Yapılan Değişikliklerin
Değerlendirilmesi
06.08.2020

Canlı Yayın:7251 sayılı Kanun ile HMK ve İİK’da Yapılan
Değişikliklerin Uygulamacı Gözüyle Genel Değerlendirmesi
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ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR
ULUSLARARASI İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE MEDYA ÇALIŞTAYI
21.09.2019 - 22.09.2019

İzmir Barosu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığında Susma
Platformu’nun katkılarıyla düzenlenen ve iki gün süren Uluslararası İfade Özgürlüğü ve Medya Çalıştayı İzmir Barosu’nda yapılan atölye çalışmalarının ardından sona erdi.
Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda baro temsilcisi, gazeteci, insan
hakları savunucusu ve akademisyenin katıldığı çalıştayda uluslararası
hukukta ifade ve basın özgürlüğü, dünyada ve Türkiye’de internet ve
medya yasakları ve Türkiye’de basın özgürlüğü ve tutuklu gazeteciler
gibi konular katılımcıların aktif katılım sergilediği oturumlarda masaya
yatırıldı.
Konferansın açılış konuşmaları İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Misket Dikmen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel tarafından yapıldı.
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Medya, Düşünce, İfade Özgürlüğü ve Yargı Hiçbir Dönemde Olmadığı Kadar Kuşatma Altında
Türkiye’de medya, düşünce, ifade özgürlüğü ve yargının hiçbir dönemde olmadığı kadar kuşatma altında olduğunu ifade eden İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen “Eğer bir ülkede cezaevlerinde gazeteci, yazar, düşünür, akademisyen, hukukçu çile doldururken;
tek sütunluk haber, eleştirel bir düşünce, bir karikatür suçlu görünüp
halkın anayasal hakkı olan habere ulaşımı engellenir, yazarı-çizeri hapislere atılıp daha iddianamesi hazırlanmadan yılları bulan tutukluluk
halleri sürerken, neredeyse idama eş müebbet hapis cezaları verilirken
mahkemelerce hükmün açıklanması geri bırakılıp ertelenirken yani hukuk yok sayılırken, gazeteciliğin olmazsa olmazı eleştirel yapısından
giderek uzaklaştırılırken ve yaratılan korku iklimi ile en vahimi de otosansür ruhlarımızı kemirirken demokrasiden, hukuk devletinden söz
edilebilir mi diye sormamız lazım” dedi.
Çok Sesliliğe, Çok Renkliliğe, Demokratik Katılıma, İfade Özgürlüğüne ve Medyanın Bağımsız Haberciliğine Önem Veriyoruz
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu toplantının düzenlenmesindeki katkıları için İzmir Barosu›na teşekkür ederek
İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşımlarının demokrasiden taraf
olduğunu belirtti. Başkan Vekili Özuslu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi
olarak bu yaklaşımla hareket ediyoruz. Bu bakış açısıyla bir şehri inşa
ediyor ve böyle bir ülkenin hayalini kuruyoruz. İzmir›de çok sesliliğe,
çok renkliliğe, demokratik katılıma, ifade özgürlüğüne ve medyanın bağımsız haberciliğine çok önem veriyoruz. İzmir Barosu’yla aynı anlayışla
çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. ‹İzmir İnsan Haklarının Başkenti›
sloganı da bütün bu hevesimizi ortaya apaçık koymaktadır» dedi.
Cezaevlerinde Gazeteciler Tutsak, Cezaevlerinde Avukatlar Tutsak
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ise yaptığı konuşmada ifade
özgürlüğü konusunun günümüz Türkiyesi’nde artık en önemli sorunlardan biri haline geldiğini söyleyerek merkezi otoritenin bu baskı sistemi361

ni sürdürme isteğini asla kabul etmeyeceklerini dile getirdi. Yerelden
insan haklarını kurabilmenin, yerelden insan haklarına sahip çıkabilmenin, yerel yönetimlerle, meslek örgütleriyle, demokratik kuruluşlarla
bunu inşa edebilmek mümkün olduğunu ifade eden Av. Özkan Yücel,
“İnsan haklarına saygılı tam demokratik bir ülke hayalini mümkün kılacağız. Bunu başaracağız. Bu amacımızın ilk nüvelerini bugün burada
görüyoruz” dedi.
Bugün Türkiye’nin en büyük cezaevlerinden biri olduğunu dile getiren Av. Özkan Yücel, “Birilerine inat tekrar söyleyeceğim: Cezaevlerinde gazeteciler tutsak, cezaevlerinde avukatlar tutsak. Çünkü tutuklu
dediğiniz şey, hukuk üzerinden yürür. Eğer tutuklama işlerinde hukuku
yok sayıyorsanız, hukuk üzerinden bir yargılama yürütmüyorsanız bu
insanların tutsaklıklarını belgelemişsiniz demektir” dedi. Tutsak olmak
için mutlaka iki ülkenin savaşıyor olması gerekmediğini vurgulayan Av.
Özkan Yücel, “Bugün düşman ceza hukuku diye bir anlayış vardır ve siyasi iktidarın ceza hukukunu kullanma biçimi, yargıyı kullanma biçimi
tam da düşman ceza hukukuna uygun bir anlayıştır” dedi. Bütün muhalifleri, kendisine aykırı yaklaşan herkesi cezaevi tehdidiyle sindirmeye
çalışmanın, ülkeyi bir baskı ve korku imparatorluğu haline getirmeye
çalışmanın siyasi iktidarın temel amaçlarından biri olduğunu söyleyen
Av. Özkan Yücel “Bununla birlikte umudumuz asla kaybolmayacak. İnanıyorum ki biz kazanacağız” dedi.
Filistin Barosu Genel Sekreteri Av. Mohammad Jarrar, Cumhuriyet
Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İngiltere ve Galler
Hukuk Cemiyeti tamsilcisi Av. Rosa Curling, Uluslararası Af Örgütü’nden Andrew Gardner, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nden Erol
Önderoğlu, yazar Ayşe Düzkan ve pek çok diğer değerli konuşmacının
katkı verdiği çalıştayın sonunda yapılan atölye çalışmalarının ardından
yapılan sonuç toplantısında çalışmaların çıktıları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu ve çözüm önerileri hakkında görüşler paylaşıldı.
Önümüzdeki günler içinde çalıştay raporlarına son hallerinin verilmesinin ardından Uluslararası İfade Özgürlüğü ve Medya Çalıştayı sonuç bildirgesinin Türkçe ve İngilizce dillerinde basılması planlanıyor.
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ULUSLARARASI YARGI REFORMU ÇALIŞTAYI
02.11.2019 - 03.11.2019

İzmir Barosu ve Yargıçlar Sendikası işbirliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen Uluslararası Yargı Reformu Çalıştayı
sona erdi.
2-3 Kasım 2019 günlerinden düzenlenen çalıştayın ilk gününde
üç oturum halinde “Dünyadan Yargı Reformu Örnekleri ve Türkiye’de
Yargı”, “Adil Yargılanma Hakkı ve Yargı Reformu” ve “Dünyada ve Türkiye’de Hukuk Eğitimi ve Mesleki Staj” konuları tartışılırken ikinci gün
ise “Adil Yargılanma Hakkını Kapsayan Bir Yargı Reformu Nasıl Olmalı?”,
“Çağdaş Bir Hukuk Eğitimi ve Mesleki Staj İçin Alternatifler” ve “Dünyadaki Yargı Reformu Örneklerini Türkiye’ye Uyarlamak Mümkün Mü?
başlıklı atölye çalışmaları düzenlendi.
Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan yaptığı açılış konuşmasında yargının çok uzun zamandan beri sorunlarla boğuştuğunu,
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bununla birlikte hiçbir zaman son dönemdeki kadar bir yıkıma uğramadığını ifade etti. Ayşe Sarısu Pehlivan, “Bizler yargı örgütü olarak
2006’dan beri gerçek anlamda bir yargının nasıl olması gerektiğine ilişkin bir şeyler söylemeye çalıştık. Ama söylemlerimiz çok kişiyi rahatsız
ettiği için Yarsav ilk KHK ile kapatıldı, Yarsav başkanı tutuklandı, Yarsav
üyeleri ile ilgili kendi kıdemleri ve mesleki tecrübelerine uygun olmayacak mahkemelerde yetkilendirilmeler yapıldı” dedi. 2012’den beri
faaliyetlerini sürdüren Yargıçlar Sendikası’nın bir yandan büyüme çalışmaları yaparken, bir yandan da kendi varlığını korumaya çalıştığını
söyleyen Ayşe Sarısu Pehlivan, “Bu mücadeleye biz elbette bıkmadan
devam edeceğiz. Ama gönül istiyor ki herkeste bir hukuk bilinci olsun.
Vatandaşlar hukuka sahip çıksın, siyasi iktidardan hukuku istesinler.
Yargı ve ülke ancak bu şekilde düzlüğe çıkabilecek” dedi.
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ise yargı reformu şeklinde
sunulan şeylerin aslında yargıda hiçbir değişikliğe yol açmadığını, yargıyı hiçbir biçimde düzeltmeyeceğini ifade ederek, “Yargı Reformu
Strateji Belgesi diye önümüze koydukları belgede kimse siyasi iktidarın
elinin yargıdan çekilip çekilmeyeceğine, adalet bakanının oradan gidip
gitmeyeceğine, müsteşarın atamalara katılıp katılmayacağına, siyasi
iktidarların yargı üzerindeki hegemonyasının sona ereceğine ilişkin bir
düzenlemeden bahsetmiyor” dedi. “Biz bir başka ülke hayal ediyoruz.
Biz yargıçlarının verdikleri kararlar sebebiyle ertesi gün başına ne geleceklerini düşünmedikleri, ortaya koydukları tavırlar nedeniyle sendikalarının kapatılmayacağı, örgütlenmelerinin engellenmeyeceği bir
ülke hayal ediyoruz. Biz yurttaşların mahkemelerin karşısına gittiğinde,
hele de devletle ihtilaflıysa hakim ve savcıların devletten yana tavır almayacağı bir ülke hayal ediyoruz. Biz gerçek anlamıyla demokratik bir
hukuk devleti hayal ediyoruz. Yargı bağımsızlığı hayal ediyoruz. İnsan
haklarına saygılı bir yargılama hayal ediyoruz” diyen Av. Özkan Yücel,
yapılan çalıştayın önemli bir özelliğinin de çoğu kez bir araya gelemeyen avukatlar, hakim ve savcıların yargıda yaşanan sorunların çözümü
için uzun zamandan sonra ilk kez bir araya gelmeleri olduğunu söyledi.
Av. Özkan Yücel, çalıştay sonunda ortaya konulacak sonuç bildirgesinin
ülkenin yargı bağımsızlığı ve yargı reformu için bir yol haritası olacağını
dile getirdi.
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Uluslararası Yargı Reformu Çalıştayı’na başta İngiltere ve Galler
Hukuk Cemiyeti, Atina Barosu, Midilli Hukuk Merkezi, Avrupa Konseyi gibi uluslararası kurumlar ve Türkiye’ nin çeşitli kentlerinden katılım
sağlayan barolar ve üniversiteler destek verdi. İki günlük çalıştayın çıktılarının düzenlenerek kısa süre içinde yazılı yayın olarak basılması planlanıyor.

İZMİR BAROSU ULUSLARARASI ALANDAKİ
ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI
İzmir Barosu Yönetim Kurulu, ülkenin en eski ve en saygın hukuk
kurumlarından biri olan İzmir Barosu’nu uluslararası alanda etkin bir
konuma taşımak için çalışmalarını hızlandırdı.
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Bu anlamda ilk adım olarak Uluslararası Hukuk Komisyonu üyelerinin katkılarıyla hazırlanan İngilizce internet sitesini yayına alan İzmir
Barosu, böylece Baromuz hakkında temel bilgiler ve çalışmalarını anlatan içeriği uluslararası kamuoyunun dikkatine sundu. Meslektaşlarımızın da katkısıyla sitenin sürekli güncel tutulması ve bu sayede uluslararası camianın ve Türkçe bilmeyen ilgililerin baromuzun çalışmalarından
haberdar edilmesi amaçlanıyor.
İzmir Barosu Yönetim Kurulu, söz konusu çalışmalarla eş zamanlı
olarak yurt dışındaki hukuk ağları ve barolarla ile ilişkilerini geliştirme
kararı aldı.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda Baro Başkanımız Av. Özkan
Yücel, İran’ın Kazvin Barosu’nun davetlisi olarak katıldığı İran ve Türkiye’nin hukuk ilişkilerinin yanı sıra, vatandaşlık ve hukuk işlemleri, mülkiyet ve yatırım ile ilgili yasalar ve uluslararası ticaret tahkimi gibi konuların değerlendirildiği konferansta bir konuşma yaptı.
Öte yandan Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 27-28 Mayıs tarihlerinde düzenlenen “Güneydoğu Avrupa Hukuk Günleri” etkinliğine davetli
olarak katılan Baro Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Deman Güler, açılışını
Sırbistan Adalet Bakanı’nın yaptığı konferansın kapanış oturumunda
“Türk Hukuk Pratiğinde Ayrımcılık Yasağı” adlı sunumu gerçekleştirdi.
Ayrıca, 25-27 Haziran arasında düzenlenen ve insan hakları merkezlerinin kapasitesinin geliştirilmesini hedefleyen çalışma ziyaretinde
baromuzu temsil eden Av. Deman Güler, İngiltere ve Galler Hukuk Cemiyeti ile İnsan Hakları İzleme Örgütü başta olmak üzere çeşitli hukuk
kurumları ve insan hakları kuruluşları ile yapılan toplantılara katılarak
İzmir Barosu’nun önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığı
çalışmalar için ikili görüşmelerde bulundu.
İzmir Barosu Yönetim Kurulu, tüm bu çalışmaların yanı sıra uluslararası alandaki etkinliklerinin kurumsal yapılara üyeliklerle güçlendirilmesi adına aldığı karar ile uluslararası arenada eksik kalan temsili kuvvetlendirmek için Avrupa Barolar Federasyonu’na (The European Bars
Federation/FBE) resmi üyelik başvurusunda bulundu.
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Baromuzun uluslararası alandaki çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel «İzmir Barosu, 111
yıllık tarihi ve on bine yaklaşan üye sayısı ile hem ülkemizin hem de Avrupa’nın en saygın ve en büyük hukuk örgütlerinden biridir. Böylesine
değerli bir hukuk kurumunun uluslararası camiada kendini gösterememesini, sözünü söyleyememesini kabul etmiyoruz. Çağımız; düşüncenin
hızla yayıldığı, bilginin sınır tanımaksızın ülkeler arasında dolaştığı bir
çağ. Avukatlık mesleği de çağın gereklerine uygun olarak sınırları aşmalı ve dünya ile bütünleşmeli diye düşünüyoruz. Bu kapsamda yaptığımız
anlaşmalarla meslektaşlarımızın dil becerilerini geliştirmek için Baromuz bünyesinde yabancı dil kurslarını hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde yapacağımız uluslararası etkinliklerle de İzmir Barosu avukatlarına dünyadaki çağdaş hukuk pratiği hakkında bilgilerini artırma fırsatı
vermeyi hedefliyoruz. Bu manada gerçekleştirdiğimiz uluslararası çalışmaları hızlandırarak artıracağız. İzmir Barosu bundan sonraki dönemde
uluslararası alanda Türkiye’nin en etkin hukuk kurumu olacaktır.” dedi.

İZMİR BAROSU ULUSLARARASI ALANDAKİ
ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Uluslararası alanda sözü dinlenen aktif ve tanınır bir baro olmak
anlayışı ile devam eden çalışmalar kapsamında baro başkanımız Av. Özkan Yücel, ifade hürriyeti konusunda görüşmeler yapmak için Almanya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Berlin’de yapılan görüşmelerde
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Baro Başkanımız Özkan Yücel Berlin Barosu, CCBE (Avrupa Barolar ve
Hukuk Birlikleri Konseyi) ve Sınır Tanımayan Avukatlar gibi kurum temsilcileriyle ikili görüşmelerde bulundu. Van Barosu Başkanı Av. Zülküf
Uçar ile Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın’ın da katıldığı etkinlikte
Baro Başkanımız İzmir Barosu’nun insan hakları alanındaki çalışmalarını ve ifade özgürlüğü konusundaki görüşlerini Avrupalı meslektaşlarla
paylaştı.
Bir diğer görüşmede, İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ve Baro
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Deman Güler ülkemizde yeniden gündeme
getirilmeye çalışılan ölüm cezası konusunda Paris Barosu yetkilileri ile
bir video konferans gerçekleştirdi. Paris Barosu’nun talebiyle yapılan
görüşmeye Paris Barosu adına Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mathieu Grimmeissen katıldı. Görüşmede, ülkemizde ölüm cezası hakkındaki son
gelişmeler değerlendirilirken Paris Barosu ve İzmir Barosu arasında
önümüzdeki dönemde yapılması düşünülen işbirliğine dair fikir alışverişinde bulunuldu.
Büyük Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlenen ve Türkiye’de insan
hakları alanında yapılan yargılamaların değerlendirildiği çalışmaya katılan baromuz Yönetim Kurulu Üyesi Av. Deman Güler, konferansın açılış
oturumunda stratejik dava takibi konusunda başlangıç konuşmalarından birini gerçekleştirdi. Av. Deman Güler toplantıda, ülkemizin mevcut hukuki sorunlarının çözülmesi için kullanılması düşünülen alternatif
hukuk yollarına dair görüşlerini ifade etti. Middlesex Üniversitesi›nde
yapılan etkinliğe başta İngiltere ve Galler Barosu, Uluslararası Af Örgütü, Pen International ve Article 19 gibi uluslararası kurum temsilcileri
ile Türkiye’den katılım sağlayan kurum temsilcileri yer aldı.
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İLÇELERDE DÜZENLENEN EĞİTİM ÇALIŞMALARI
ANAYASA MAHKEMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI
MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU ÇALIŞMASI-ÖDEMİŞ /
21.02.2019

MOBBİNG KONULU PANEL KARŞIYAKA’DA
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
26.03.2019
İzmir Barosu’nun ilçelerde sürdürdüğü meslek içi eğitim/konferans
çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. “Çalışma hayatında mobbing” konulu panel 26 Mart 2019 günü Karşıyaka Çarşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
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Çalışmada İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu
üyesi Av. Dicle Arar “iş ilişkisi devam ederken mobbingle mücadele
yöntemleri”, yine İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu üyelerimizden Av. Hatice Aslan Atabay ise “içtihatlar ışığında mobbingin unsurları ve ispatı” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.
Panelin sonunda konuşan İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Cansu Seçgin, bu
dönem sadece merkezde değil ilçelerde de eğitim çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade ederek, yapılan bu çalışmayla çalışma hayatında
sıklıkla karşılaşılan bir yıldırma yöntemi olan mobbingle hukuksal mücadele yöntemlerinin paylaşılmasının amaçlandığını söyledi.

TÜKETİCİ HUKUKUNUN BAŞLICA SORUNLARI
MENEMEN / 13.11.2019
İzmir Barosu tarafından mesleki faaliyetlerini Menemen’de sürdüren meslektaşlarımıza yönelik olarak “Tüketici Hukukunun Başlıca Sorunları” başlıklı bir konferans düzenlendi.
Av. Sefer Keskin’in moderatörlüğünde gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak katılan Av. Sadık Kızıldoğan “Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev ve Yetkileri, Başvuru Usulleri”, Av. Oğuz Gökyıldız “Ayıplı Mal
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ve Hizmetlerde Sorumluluk” ve Av. Kahraman Çınar ise “Tüketici Kredi
ve Kredi Kartları” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.
Açılışta konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, ilçelerde
yapılan eğitim çalışmalarını çok önemsediklerini söyleyerek bu çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
Konferans sonunda İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Burcu
Ece Güler tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi sunuldu.

TÜKETİCİ HUKUKUNUN BAŞLICA SORUNLARI
BERGAMA / 27.11.2019
İzmir Barosu tarafından ilçelerde başladığımız “Tüketici Hukukunun Başlıca Sorunları” konulu konferans dizileri Bergama ile devam
etti.

371

27 Kasım 2019 günü Bergama Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen çalışmanın moderatörlüğünü Av. Sefer Keskin yaptı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Av. Sadık Kızıldoğan “Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev ve Yetkileri, Başvuru Usulleri”, Av. Oğuz
Gökyıldız “Ayıplı Mal ve Hizmetlerde Sorumluluk” ve Av. Kahraman Çınar ise “Tüketici Kredi ve Kredi Kartları” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.
Konferansa katılan İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Burcu
Ece Güler, ilçelerde yapılan eğitim çalışmalarını çok önemsediklerini
söyleyerek bu çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

İŞÇİLİK ALACAKLARININ HESAP UNSURLARI
TORBALI / 13.12.2019

İzmir Barosu’nun ilçelerde sürdürdüğü eğitim çalışmaları kapsamında 13 Aralık 2019 günü Torbalı Ticaret Odası’nda Av. Meriç Kaptan’ın sunumuyla “İşçilik Alacaklarının Hesap Unsurları” başlıklı bir panel düzenlendi.
Panele İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ve Yönetim Kurulu
üyemiz Av. Sinan Balcılar da katıldı.
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İLÇE EĞİTİMLERİ TİRE İLE DEVAM ETTİ
06.01.2020

İzmir Barosu İlçe Eğitim Çalışmaları kapsamında 6 Ocak 2020 günü
Tire Belediyesi Konferans Salonu’nda “7036 Sayılı Kanun İle Getirilen
Değişiklikler” ile “Arabuluculuk Son Tutanaklarının İbra ve İkale İle Karşılaştırılması” başlıklı konferanslar gerçekleştirildi.
Av. Zöhre Dalkıran ve Av. Dicle Arar’ın konuşmacı olarak katıldığı
konferanslara Tire ve çevre ilçelerden meslektaşlarımızın yanısıra İzmir
Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sinan Balcılar da katıldı.
İlçe eğitimleri 10 Ocak 2020 günü Aliağa’da gerçekleşecek olan “Tüketici Hukukunun Başlıca Sorunları” başlıklı konferansla devam edecek.

TÜKETİCİ HUKUKUNUN BAŞLICA SORUNLARI
ALİAĞA / 10.01.2020
İzmir Barosu tarafından Aliağa Ticaret Odası’nda Tüketici Hukuku’nun başlıca sorunları başlıklı bir konferans düzenlendi
Konferansta Av. Sefer Keskin “Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev
ve Yetkileri, Başvuru Usulleri”, Av. Oğuz Gökyıldız “Ayıplı Mal ve Hizmetlerde Sorumluluk” ve Av. Salih Emrah Ertan ise “Tüketici Kredi ve
Kredi Kartları” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.
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Aliağa ve çevre ilçelerden meslektaşlarımızın katıldığı seminerde
konuşan Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel bilgi güçtür diyerek çıktıkları
yolda merkezin yanı sıra ilçelerde de çok sayıda eğitim çalışması düzenlediklerini ve düzenlemeye devam edeceklerini vurguladı. Çalışmaya
Yönetim Kurulu üyemiz Av. Cansu Bildirici de katıldı.

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA BASİT VE
SERİ MUHAKEME
BERGAMA / 23.01.2020
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TÜKETİCİ HUKUKU’NUN BAŞLICA SORUNLARI
MENDERES / 29.01.2020
Bu dönem sayısı önemli ölçüde artan ilçe eğitimleri 29 Ocak 2020
günü Menderes’te düzenlenen “Tüketici Hukukunun Başlıca Sorunları”
başlıklı eğitimle devam etti.
Av. Sefer Keskin’in moderatörlüğünde yapılan seminerde Av. Salih
Emrah Ertan “Tüketici Kredi ve Kredi Kartları”, Av. Oğuz Gökyıldız “Ayıplı Mal ve Hizmetlerden Sorumluluk” ve Av. Sadık Kızıldoğan ise ”Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev ve Yetkileri, Başvuru Usulleri” başlıklı
sunumları gerçekleştirdiler.
Tüketici Hakları Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av. Burcu Ece Güler’in de katıldığı çalışmanın açılışında konuşan İzmir Barosu
Başkanı Av. Özkan Yücel bu dönem mesleki faaliyetlerini ilçelerde yürüten meslektaşlarımıza yönelik eğitim çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade ederek eğitim çalışmalarının Selçuk, Ödemiş ve Torbalı
ile devam edeceğini dile getirdi.

7036 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER /
ARABULUCULUK SON TUTANAKLARININ İBRA VE İKALE
İLE KARŞILAŞTIRILMASI
SELÇUK / 31.01.2020
İzmir Barosu’nun ilçe eğitimleri programı kapsamında 31 Ocak
2020 günü Selçuk’ta bulunan meslektaşlarımızla “7036 Sayılı Kanun İle
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Getirilen Değişiklikler” ve “Arabuluculuk Son Tutanaklarının İbra ve İkale İle Karşılaştırılması” başlıklı çalışmayı yaptık.
İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Sinan Balcılar’ın da katıldığı ve Av. Zöhre Dalkıran ile Av. Dicle Arar tarafından gerçekleştirilen
konferans öncesinde konuşan Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel, İzmir
Barosu tarafından düzenlenen ilçe eğitimlerinin aralıksız devam edeceğini dile getirdi. Bugüne kadar birçok ilçede çeşitli eğitimler düzenlendiğini söyleyen Av. Özkan Yücel, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”
eğitimlerinin de Ödemiş ve Torbalı ilçeleri için duyurularının yapıldığını,
farklı alanlardaki eğitimlerin programlamasının ise sürdüğünü ve kısa
süre içerisinde meslektaşlarımıza duyurulacağını söyledi.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU EĞİTİMİ
TORBALI / 05.02.2020
Meslektaşlarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz eğitim çalışmalarında önemli bir yer tutan ilçe eğitimleri hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda daha önce İzmir’de düzenlediğimiz Kişisel Verilerin
Korunması kanunu Eğitimi ilk kez 5 Şubat 2020 günü Torbalı’da gerçekleştirildi.
Kişisel verilerin işlenme şartları, özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin aktarılması haklar ve yükümlülükler, veri sorumluları sicili, başvuru, şikayet, suçlar ve kabahatler gibi konu başlıklarının
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ele alındığı seminere İzmir Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu üyeleri
Av. Çağatay Üsküdar, Av. İnci Alfar, Av. M. Hakan Eriş ve Av. Merve Yiğit
konuşmacı olarak katıldılar.
Torbalı’nın yanı sıra Menderes, Selçuk ve İzmir’den gelen meslektaşlarımızın da katıldığı çalışmanın açılışında konuşan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer, İzmir Barosu olarak meslektaşlarımıza yönelik eğitimlere çok büyük bir önem atfettiklerini ifade ederek,
“bu nedenle hukukun farklı alt dallarında birçok eğitim gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Amacımız bu eğitimleri sadece İzmir Merkez’de değil meslektaşlarımızın bulunduğu her noktaya
götürmek. Bunu büyük ölçüde de başardığımızı düşünüyoruz. Örneğin
şubat ayı içerisinde bir KVKK eğitimi de Ödemiş’te gerçekleştireceğiz.
İlçe seminer programlarımızı netleştikçe duyuracağız. Bu eğitimlere
katkı koyan konusunda yetkin meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU EĞİTİMİ
ÖDEMİŞ / 17.02.2020
Meslektaşlarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz eğitim çalışmalarında önemli bir yer tutan ilçe eğitimleri hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda daha önce İzmir ve Torbalı’da düzenlenen Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu eğitimi 17 Şubat 2020 günü bu kez Ödemiş’te gerçekleştirildi.
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Kişisel verilerin işlenme şartları, özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin aktarılması haklar ve yükümlülükler, veri sorumluları sicili, başvuru, şikayet, suçlar ve kabahatler gibi konu başlıklarının
ele alındığı seminere İzmir Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu üyeleri
Av. Çağatay Üsküdar, Av. M. Hakan Eriş, Av. Alper Tunga Demiralp ve Av.
Av. Tuğba Yaylamış konuşmacı olarak katıldılar.
Ödemiş ve çevre ilçelerden de meslektaşlarımızın da katıldığı çalışmanın açılışında konuşan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Özgür
Yılmazer, göreve geldikleri günden bu yana meslektaşlarımıza yönelik
eğitimlere çok büyük bir önem verdiklerini ifade ederek, “bu nedenle
hukukun farklı alt dallarında birçok eğitim gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Amacımız bu eğitimleri sadece İzmir
Merkez’de değil meslektaşlarımızın bulunduğu her noktaya götürmek.
Bunu büyük ölçüde de başardığımızı düşünüyoruz. Bu eğitimlere katkı koyan konusunda yetkin meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz”
dedi.
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7036 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER /
ARABULUCULUK SON TUTANAKLARININ İBRA VE İKALE
İLE KARŞILAŞTIRILMASI
ALİAĞA / 28.02.2020

İzmir Barosu’nun mesleki faaliyetlerini ilçelerde sürdüren meslektaşlarımıza yönelik düzenlediği çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda 27 Şubat 2020 günü Aliağa Ticaret Odası’nda “7036
Sayılı Kanun İle Getirilen Değişiklikler” ve “Arabuluculuk Son Tutanaklarının İbra ve İkale İle Karşılaştırılması” başlıklarının değerlendirildiği
bir çalışma düzenlendi.
Av. Zöhre Dalkıran ve Av. Dicle Arar’ın sunumlarını gerçekleştirdiği
çalışmaya katılan İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Cansu Bildirici, merkez kadar ilçelerdeki çalışmalara da büyük önem verdiklerini ifade ederek, hukukun
güncel alanlarına dokunan çalışmalar yaptıklarını ve ilçelerdeki çalışmaların artarak devam edeceğini dile getirdi.
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KADIN HAKLARI SÖYLEŞİSİ: KARABURUN BULUŞMASIKADINA YÖNELİK ŞİDDET VE İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ
KARABURUN / 06.03.2020

KADIN HAKLARI SÖYLEŞİSİ: KİRAZ BULUŞMASITOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADINA YÖNELİK ŞİDDET
KİRAZ / 11.03.2020
İŞÇİLİK ALACAKLARININ HESAP UNSURLARI
MENDERES / 13.03.2020
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SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
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MESLEKTAŞLARIMIZIN ESERLERİNDEN OLUŞAN
RESİM SERGİSİ AÇILDI

Avukatlar günü İzmir Adliyesi’nde düzenlenen törenden sonra
önce meslektaşlarımızın resimlerinden oluşan bir resim sergisi açıldı
ardından ise Adliye Baro Birimi’nde kokteyl düzenlendi.
Kokteylde konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel avukatların sacayağının en önemli parçası olduğunu ifade ederek, “bir üstümüz
olmadan birine tabii olmadan özgürce konuşabilen, özgürce düşündüklerini dile getirebilen bir mesleğin sahibiyiz. Cübbelerimizin iliksiz ve
cepsiz olmasının bir anlamı var. Bizi ezmeye, baskı altına almaya susturmaya çalışanlara cevabımız açık. Susmayacağız, teslim olmayacağız,
biat etmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi. Kutlanabilecek bir avukatlar günü olmadığını söyleyen Baro Başkanımız Av. Özkan
Yücel “biz gerçekten avukatlar gününün kutlanabileceği, 5 Nisanların
avukatlar için bir bayram olacağı günlerin özlemiyle mücadele ediyoruz
ve bundan da hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz ve kazanacağız” dedi.
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MASA TENİSİ VE KİNG TURNUVALARININ KAZANANLARI
BELLİ OLDU

Avukatlar Haftası sosyal etkinlikleri kapsamında king ve masa tenisi turnuvaları düzenlendi.
Bornova Çınar Kafe’de düzenlenen king turnuvasında şampiyon
Ahmet Aksu olurken, ikinci Bahar Eskier üçüncü ise Fırat Ermiş oldu.
Turnuva şampiyonu Ahmet Aksu’ya kupasını İzmir Barosu Yönetim
Kurulu Üyesi Av. Afhan Topel verdi. İkinci olan Bahar Eskier’e kupasını
Turnuva Düzenleme Komitesi’nden Ümit Bülent Güngör, üçüncü olan
Fırat Ermiş’e ise kupasını yine Turnuva Düzenleme Komitesi’nden Ümit
İzmirli verdi.
İzmir Barosu’nda düzenlenen ve oldukça heyecanlı geçen masa tenisi turnuvasında ise Canberk Bilir şampiyonluğu göğüsleyen isim oldu.
Turnuvada ikinciliği Serhat Arslan, üçüncülüğü ise Erhan Çelik aldı. Dereceye girenlere kupaları Av. Türkan Karakoç tarafından verildi.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KAPSAMINDA
ŞİRİNCE - EFES - MERYEM ANA GEZİSİ DÜZENLENDİ
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SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KAPSAMINDA 7
NİSAN 2019 GÜNÜ ŞİRİNCE - EFES - MERYEM ANA GEZİSİ
DÜZENLENDİ
İki otobüs ile geziye katılım gösteren meslektaşlarımız, tur rehberlerinin eşliğinde eğlenceli ve didaktik bir yolculuk nihayetinde Şirince’de güzel bir kahvaltı ardından gezintiye çıktı. Şirince gezisi sonrası
tarihin izinde ikinci yerleşim yeri olarak yapılanan Efes antik kentine
geçildi. Üç değerli tur rehberi eşliğinde çağımız İzmirlileri olarak bölgenin çağ öncesi tarihinde keyifli bir yolculuğa yüründü.
Efes kenti boylu boyunca keşfedildikten sonra ise Meryem Ana Evi
de ziyaret edilip Selçuk gezisi oldukça keyifle tamamlandı.

İZMİR BAROSU TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Şef Oğuz Özvardar yönetimindeki İzmir Barosu Türk Sanat Müziği
Korosu Avukatlar Haftası Etkinlikleri kapsamında bir konser gerçekleştirdi. 8 Nisan 2019 günü Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde
gerçekleşen konsere ilgi oldukça yoğundu.
Konser sonunda 7 yaşındaki Derin Su ve koromuzun en kıdemli üyesi Av. Erdoğan Çakmaklı ile sahneye çıkan İzmir Barosu Başkanı
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Av. Özkan Yücel, “bahara varmamızı engellemeye çalışıyorlar. Sesimizi
kısmaya çalışıyorlar. Bizim ulaşmaya çalıştığımız aydınlığı karanlığa çevirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama bu tablo bu karanlığa izin
vermez” dedi.
Programın sonunda Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel Koro Şefi
Oğuz Özvardar’a teşekkür plaketi verdi.

İZMİR BAROSU TÜRK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Şef Gökçe Eriş yönetimindeki İzmir Barosu Türk Müziği Korosu 10
Nisan 2019 günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde bir konser
gerçekleştirdi.
İzmir Barosu Avukatlar Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen
konser sonunda bir konuşma yapan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av.
Özgür Yılmazer, İzmir’in çağdaşlık, aydınlanma, eşitlik, hürriyet, mücadele, Cumhuriyet ve Atatürk demek olduğunu ifade ederek “İzmir Ba386

rosu da haklar ve özgürlükler mücadelesinin, demokrasinin, hukuk devletinin inşasında 111 yıldan beri mücadele eden güzide bir kurum. Bu
gecede İzmir’i ve İzmir Barosu’nu bu şekilde bağdaştıran, aynı zamanda
sanat ve hukuk gibi aslında özgürlüğe, çağdaşlığa ve aydınlığa kanat
çırpan bir kuşun kanatları olan hukuku ve sanatı birleştiren çok değerli
üstatlarıma meslektaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Sanatçılar ve
avukatlar var oldukça sıkıysa gelmesin bahar” dedi.

İZMİR BAROSU TİYATRO TOPLULUĞU YENİ OYUNU
“FİZİKÇİLER”İ SERGİLEDİ
İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu yedinci oyunu Fizikçiler’i 11 Nisan
2019 günü Atatürk Kültür Merkezi’nde sergiledi. Salonun tamamen
dolduğu oyun İsviçreli yazar Friedrich Josef Dürrenmatt’ın eserinden
sahneye uyarlandı.
Oyunun sonunda topluluğa teşekkür belgesi veren İzmir Barosu
Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer, “meslektaşlarımız avukat kimlikleri dışında sanatçı kimlikleri ile bize muhteşem bir gece yaşattılar.
Bizler sanatçılarımız oldukça, avukatlarımız oldukça baharın asla geciktirilemeyeceğini eninde sonunda geleceğini bir kez daha bu akşam
gördük. Ben sanatçı meslektaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum”
dedi.
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İZMİR BAROSU TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ
GERÇEKLEŞTİ
İzmir Barosu tarafından düzenlenen Avukatlar Haftası etkinlikleri
kapsamında Baromuzun Türk halk Müziği Korosu bir konser gerçekleştirdi.
Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Turabi Değerli yönetimindeki koronun konseri öncesi konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan
Yücel, ülkemizde aydınlığa, umuda, demokrasiye, geleceğe dair ne varsa avukatlar tarafından inşa edildiğini söyleyerek sahnedeki tablonun
da bunun göstergesi olduğunu ifade etti. Av. Özkan Yücel, “Bir bakın
şu tabloya, bu tablo teslim olur mu sizce, bu tablo biat eder mi sizce?
Bize güvenin teslim olmayacağız, biat etmeyeceğiz ve hiçbir zaman susmayacağız” dedi.

Konserin sonunda İzmir Barosu Saymanı Av. Hüseyin Yıldız Koro
Şefi Turabi Değerli’ye teşekkür belgesi sundu.

BARO’DA HEYKEL SERGİSİ AÇILDI
İzmir Barosu Avukatlar Haftası Etkinlikleri kapsamında Av. Yelda
Kullap’ın kişisel heykel sergisi açıldı.
“Hayat ve Sanat” adını taşıyan sergiye ilişkin konuşan Av. Yelda
Kullap, sergilenen eserlerinin avukatlık mesleğini icra etmekte olduğu
dönemle eş zamanlı olarak sanat yapmaya dönük girişim ve çabaları388

nın ürünleri olduğunu ifade ederek “eserlerin yapılma süreçleri ve bu
eserlerin varlığı, ‘hayatın sanat, sanatın da hayat olduğu’ nun benim
için tartışmasız bir kanıtıdır. Hayata dair içtenlikli anlamlı ve özgün bir
şeyler üretme çabam, var olma sürecimi, benim için çok daha anlamlı
bir noktaya taşıdı. Bu anlamlı süreci ve bu sürecin ürünlerini meslektaşlarımla paylaşmak bana ayrıca onur ve mutluluk verdi. Bu deneyimi
yaşamamda emeği geçen, destek veren, imkân sağlayan ve sergime katılarak bu değerli süreci benimle paylaşan başta, İzmir Barosu yönetimi
olmak üzere, tüm meslektaşlarıma, arkadaş ve yakınlarıma teşekkür
ederim” dedi.

İZMİR BAROSU MÜZİK TOPLULUKLARINDAN L.O.T.S.
KONSER VERDİ
İzmir Barosu müzik topluluklarından olan L.O.T.S. 18 Nisan 2019
günü bir konser verdi.
Konser salonunu dolduran meslektaşlarımıza eğlenceli bir gece
geçirten L.O.T.S. grubunda basgitarda Av. Elvan Özkervancı, gitarlarda
Av. Arda Balkan ve Semih Coşkun, davulda Uğurcan Yörükalp yer alırken grubun solistliğini Av. Esin İrgül yapıyor.
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Konsere katılan Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel de yaptığı konuşmada, “yaşamı savunduk hep, yaşam için buradayız ve içimizi coşkuyla
keyifle dolduran bir grup var karşımızda. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hayata, aşka ve asla yaşlanmayanlara” dedi.

Grup Değişik İş Konser Verdi
İzmir Barosu müzik gruplarından Değişik İş 25 Nisan günü Alsancak
Bios Bar’da bir konser verdi.
Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel de konsere okuduğu bir şiirle
katılırken yaptığı konuşmada “burada bulunan tün insanlar gün boyu
insan haklarının, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün mücadelesini
veriyor. Ama bizler her şeyi iyi yaparız. Nasıl gündüzleri hiç pes etmeden, hiç vazgeçmeden hiç susmadan bu mücadeleyi sürdürebiliyorsak
akşam da sahneye çıkabilir, burada eğlenebiliriz. Avukatların her şeyin
en iyisini yapabildiklerini bir kez daha bize gösteren Grup Değişik İş’e
teşekkür ediyorum” dedi.
Av. Ceren Tekin ve Av. Can Özarpacı’nın solistliğini yaptığı Grup Değişik İş’te Av. Emre Öktem basgitar, Av. Kamil Yıldırım davul, Av. Alper
Taner ney, Soner Özarpacı gitar ve Hakan Saran klavye çalıyor. Uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren grup, geçtiğimiz günlerde de Kocaeli Barosu’nun daveti üzerine gittiği Kocaeli’nde bir konser gerçekleştirmişti.
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İZMİR BAROSU HALKOYUNLARI TOPLULUĞU
16. GÖSTERİSİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
İzmir Barosu Halkoyunları Topluluğu 16. gösterisini 3 Mayıs 2019
günü Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.
Topluluk, Define Avcıları – 2 adlı oyunu izlemeye gelenlere coşkulu
bir akşam yaşattı.

İZMİR BAROSU TİYATRO TOPLULUĞU
BURSA’DA SAHNE ALDI
İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu, bu yıl Bursa Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen 5. Baro Tiyatroları Festivali kapsamında sahne alarak Fizikçiler isimli oyunu sergiledi. Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel’in
de izlediği oyun, 2011 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren topluluğun sahneye koyduğu yedinci oyun olma özelliğini taşıyor.
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GENÇ AVUKATLAR İFTAR’DA BULUŞTU
İzmir Barosu Genç Avukatlar Meclisi tarafından düzenlenen iftar
30 Mayıs 2019 günü gerçekleştirildi.
İftar’a çok sayıda genç meslektaşımızın yanı sıra Baro Başkanımız
Av. Özkan Yücel, Başkan Yardımcımız Av. Özgür Yılmazer, Genel Sekreterimiz Av. Perihan Çağrışım Kayadelen, Saymanımız Av. Hüseyin Yıldız
ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. Sinan Balcılar ile Av. Burcu Ece Güler
katıldı.

SOKAK HAYVANLARI YARARINA
BEER PONG TURNUVASI DÜZENLENDİ
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İzmir Barosu Genç Avukatlar Meclisi tarafından geliri sokak hayvanları için harcanmak üzere beer pong turnuvası düzenlendi. Baro
Başkanımız Av. Özkan Yücel ve Baro Saymanımız Av. Hüseyin Yıldız’ın
da katıldığı turnuvada meslektaşlarımız keyifli anlar yaşadı.

SİNEMAYLA FARKINDALIK EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Avukat ve stajyer avukatlara yönelik olarak eğitim ve değerlendirme amaçlı olarak düzenlenen sinemayla farkındalık eğitimlerinin 5
Ağustos 2019 Pazartesi günü gerçekleştirilen ilk gününde Tony Gatlif’in “Djam-Aman Doktor” filmi izlendi.
Mübadele, cunta ve iltica temalı filmin gösterimi öncesinde konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, göreve gelirken İzmir Barosu’nun sesini, dokusunu, kimliğini yeniden kazandıracaklarını söylediklerini dile getirerek “şimdi yüreğimdeki çarpıntıyı hissetmenizi isterim.
Sizleri burada görmek, İzmir Barosu’na yeniden bir ses kazandırmış olmak, İzmir Barosu’nda yeniden üretimi hakim kılmak ve bunu dostlarla
arkadaşlarla paylaşmak bize çok büyük bir keyif veriyor” dedi. Yıldızlar
altında film seyretmenin bir zamanlar tüm çocukların düşü olduğunu
ifade eden Av. Özkan Yücel “bundan sonra her hafta birlikte yıldızlar
altında film izleyeceğiz. Bu çalışmanın gerçekleşmesinde emeği geçen
herkese teşekkür ederim. Ama en çok size teşekkür ederim. Bu kadar
fazla sayıda meslektaşımızın katılması bu çalışmayı daha da anlamlı
hale getiriyor” dedi.
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Film hakkında kısa bir bilgilendirme yapan Av. Hüseyin Özgür ise
yaşamı tüm kuralları ile düzenleyen hukuk ile yaşamı, dünyayı anlatan,
kendine özgü büyülü dünyası ile beyazperdenin yolunun İzmir Barosu’nda kesiştiğini ifade ederek, programın amacının öncelikle hukuk ve
meslek ile ilgili filmleri meslektaşlarımıza sunmak, üzerinde tartışmak
ve hep birlikte bir senteze varmak olduğunu söyledi.
Yüzü aşkın meslektaşımızın izlediği filmin sonunda izleyiciler filme
ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

YILDIZLAR ALTINDA SİNEMA DEVAM EDİYOR
İzmir Barosu tarafından avukat ve stajyer avukat meslektaşlarımıza yönelik olarak eğitim ve değerlendirme amaçlı olarak düzenlenen
sinemayla farkındalık eğitimleri devam ediyor.
İzmir Barosu’nun terasında, açık havada izlenen ve her birine yüzü
aşkın meslektaşımızın katıldığı gösterimlerde 19 Ağustos günü savaş
karşıtlığı, ırkçılık ve vicdani ret temalı Kukushka filmi, 26 Ağustos’ta ise
faşizmin psikolojik ve sosyolojik anatomisi üzerine Die Welle (Dalga) filmi izlendi.
Avukatlık Kanunu’nun öngördüğü meslek içi eğitimin bir parçası
olarak SineBaro adıyla düzenlediğimiz etkinliklerle hukuk, avukatlık
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mesleği, haklar ve özgürlükleri sinema filmleri ile irdelemeyi ve incelemeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda her gösterim sonunda film ile ilgili
izleyicilerle birlikte değerlendirmeler yapılıyor.
Her pazartesi devam edecek olan etkinlikte gösterilecek filmlere
ilişkin duyuru ve bilgilendirmeleri internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Tüm meslektaşlarımızı bu keyifli çalışmaya katılmaya davet ediyoruz.

YENİ ADLİ YIL DOLAYISIYLA RESİM VE HEYKEL SERGİSİ
AÇILDI
Yeni Adli Yıl dolayısıyla İzmir Adliyesi’nde önce meslektaşlarımızın
eserlerinden oluşan bir resim ve heykel sergisi düzenlendi, hemen arkasından ise Adliye Baro Birimimizde bir kokteyl gerçekleştirildi.
Sergiyi Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel ve meslektaşlarımızın yanı
sıra İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve İzmir Adli Yargı
Komisyon Başkanı İbrahim Korkmaz da ziyaret ederek eserler konusunda meslektaşlarımızdan bilgi aldı.
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Adliye Baro Birimi’nde düzenlenen kokteylde konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, yeni adli yılda da avukatların yaşadıkları
sorunların bir önceki yıldan daha az olmadığını hatta katlanarak arttığını söyleyerek “mesleğe yeni başlayan arkadaşların yaşadığı çok fazla
sorun var. Hepsini biliyoruz, hepsine müdahale etmeye, hepsini değiştirmek için çaba harcamaya devam edeceğiz. Ama şu kadarını söylemekte yarar var ki her geçen gün kendimizi biraz daha güçlü hissediyoruz” dedi. Eşitler arasında bir ilişkiyi sürdürdüklerini bununla birlikte
avukatların eşitler arasında önde gelen olduğunu ifade eden Av. Özkan
Yücel, “avukatlar bir ülkenin demokratikleşmesi, hukuk devleti haline
gelmesi, insan haklarının korunması konusunda en önemli mücadeleyi veren meslek kurumudur. Biz İzmir Barosu yönetimi olarak göreve
gelirken asla taviz vermeyeceğimizi, asla boyun eğmeyeceğimizi asla
geri çekilmeyeceğimizi söylemiştik. Umuyorum ki bugüne kadar ki yaptıklarımızla size, İzmir Barosu’na, avukatlık mesleğine layık bir yönetim
faaliyeti sergiledik. Bundan sonra da aynı çaba içinde olacağımıza emin
olabilirsiniz. Asıl gücü sizden alıyoruz. Sizin varlığınız, sizin desteğiniz,
sizinle beraber yürüyor olmak bize her zaman çok güçlü kılıyor. İyi ki
varsınız, iyi ki bizimle berabersiniz, iyi ki bu yolu hep birlikte yürüyoruz. Adli yıl hepimiz için umuyorum ki daha az sorunların olduğu, daha
güçlü bir avukatlık mesleğinin hayata geçirilebildiği, bugün yaşadığımız
sorunların temelinde yer alan yargı bağımsızlığının sağlanabildiği bir yıl
olsun diyorum” dedi.
Kokteyl müzik dinletisi ile devam etti.

SİNEBARO DEVAM EDİYOR
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İzmir Barosu tarafından avukat ve stajyer avukat meslektaşlarımıza yönelik olarak eğitim ve değerlendirme amaçlı olarak düzenlenen
sinemayla farkındalık eğitimleri devam ediyor.
İzmir Barosu’nun terasında, açık havada izlenen ve katılan meslektaşlarımızın büyük bir keyif aldıkları SineBaro kuşağında bu hafta kadın,
toplum ve mücadele temalı bir film olan “Kurtuluş Son Durak” izlendi.
Avukatlık Kanunu’nun öngördüğü meslek içi eğitimin bir parçası
olarak SineBaro adıyla düzenlediğimiz etkinliklerle hukuk, avukatlık
mesleği, haklar ve özgürlükleri sinema filmleri ile irdelemeyi ve incelemeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda her gösterim sonunda film ile ilgili
izleyicilerle birlikte değerlendirmeler yapılıyor.
Her pazartesi devam edecek olan etkinlikte gösterilecek filmlere
ilişkin duyuru ve bilgilendirmeleri internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Tüm meslektaşlarımızı bu keyifli çalışmaya katılmaya davet ediyoruz.

SİNEBARO HER HAFTA YENİ FİLMLERLE DEVAM EDİYOR
Avukatlık Kanunu’nun öngördüğü meslek içi eğitimin bir parçası olarak SineBaro adıyla düzenlediğimiz etkinlikler her hafta yeni bir
filmle devam ediyor. Hukuk, avukatlık mesleği, haklar ve özgürlükleri
sinema filmlerinde izliyor, irdeliyor ve tartışıyoruz.
Geçtiğimiz haftalarda izlediğimiz “Before The Rain-Yağmurdan
Önce” ve “The Accused-Sanık” filmlerinden sonra bu hafta cinsel kimlik, siyasi şiddet ve hümanizm temalı “Breakfast on Pluto” filmini birlikte izleyeceğiz.
İzmir Barosu terasında, yıldızlar altında film izlemek isteyen tüm
meslektaşlarımızı 23.09.2019 günü saat:20.00’de bu keyfi bizimle paylaşmaya davet ediyoruz.
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Avukatlık Kanunu’nun öngördüğü meslek içi eğitimin bir parçası olarak SineBaro adıyla düzenlediğimiz etkinlikler her hafta yeni bir
filmle devam ediyor. Hukuk, avukatlık mesleği, haklar ve özgürlükleri
sinema filmlerinde izliyor, irdeliyor ve tartışıyoruz.
Geçtiğimiz haftalarda izlediğimiz “Before The Rain-Yağmurdan
Önce” ve “The Accused-Sanık” filmlerinden sonra bu hafta cinsel kimlik, siyasi şiddet ve hümanizm temalı “Breakfast on Pluto” filmini birlikte izleyeceğiz.
İzmir Barosu terasında, yıldızlar altında film izlemek isteyen tüm
meslektaşlarımızı 23.09.2019 günü saat:20.00’de bu keyfi bizimle paylaşmaya davet ediyoruz.

KUPA İZMİR BAROSU’NDA
İzmir Barosu kültür, sanat ve spor grupları düzenlenen kokteylde
bir araya geldi. Kokteyle 23 Ağustos -1 Eylül 2019 günleri arasında
Samsun’da gerçekleşen Türkiye Barolar Birliği Avukat Spor Oyunları’nda ikincilik kazanan İzmir Barosu Alsancak Futbol Takımı da katılarak
kupalarını Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel’e teslim etti.
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Alsancak Futbol Takımı sporcularına teşekkür belgesi sunan Baro
Başkanımız Av. Özkan Yücel yaptığı konuşmada, “sizlere layık olmaya
çalışıyoruz. Sesini kaybeden İzmir Barosu’nun sesini yeniden en gür biçimiyle duyurmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin gündemini belirlemeye, Türkiye’nin gündemine iz bırakmaya çalışıyoruz. Biz bir yandan bu mücadeleyi sürdürürken öte yandan arkadaşlarımız İzmir Barosu’nun adını yine
Türkiye’deki barolar arasına yazdırıyorlar. Bulundukları her yerde İzmir
Barosu’nu en iyi şekilde temsil ediyorlar. Ben avukat spor oyunlarında
adını ikinciliğe yazdıran Alsancak Futbol Takımı’ndaki meslektaşlarımızı
bir kez daha kutluyor, başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.

KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZ CUMHURİYET KUPASI’NDA
İKİNCİLİĞİ KAZANDI
İstanbul Barosu tarafından 25-29 Ekim 2019 günleri arasında düzenlenen Cumhuriyet Kupası’nda İzmir Barosu Kadın Voleybol Takımı
ikinci oldu.
İkincilik kupasını İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel’e teslim eden
Kadın Voleybol takımımızın başarılarının devamını dileriz.
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SİNEBARO’DA 25 KASIM PROGRAMI
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında İngiltere’de kadınların oy hakkı için verdikleri mücadeleyi konu alan “Diren!” filmi izlendi.
İngiltere’de kadınların oy hakları için verdikleri mücadeleden feyz
alıp, bugün kadınların verdiği mücadeleye biraz da yol haritası olması
için “Diren!” filmini seçtiklerini ifade eden İzmir Barosu Genel Sekreteri
Av. Perihan Çağrışım Kayadelen, “bu film bize bir kez daha gösteriyor ki,
kadınların elde ettiği kazanımlar uzun mücadelelerin sonucunda elde
edilmiştir. Kadınlar için daha güzel yarınlar ancak kadının özgürleşmesi
mücadelesi ile kazanılabilir” dedi.

İNSAN HAKLARI KARİKATÜRLERİ SERGİSİ AÇILDI

İzmir Barosu ve Karikatürcüler Derneği birlikteliği ile İnsan Hakları
Karikatürleri Sergisi açıldı. İzmir Barosu Konferans Salonu Fuayesi’nde
9 Aralık 2019 günü açılan sergiye ilişkin konuşan İzmir Barosu Başkanı
Av. Özkan Yücel, mücadelenin aslında tek bir alanda, tek bir biçimde
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yürütülmediğinin farkında olduklarını ifade ederek “sanat da en büyük
mücadele alanlarından bir tanesi” dedi.
Karikatürcüler Derneği İzmir Temsilcisi Mehmet Aslan ise karikatürcüler olarak insan haklarını çizmenin önemine değinerek, insan haklarını savunmaya ve çizmeye devam edeceklerini dile getirdi.
Sergi 14 Aralık 2019 gününe kadar ziyaret edilebilecek.

TÜRK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İzmir Barosu Türk Müziği Korosu yeni yılın ilk konserini 7 Ocak 2020
günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi.
Şef Gökçe Eriş yönetimindeki konserde konuşan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer şunları söyledi:
Çok kıymetli meslektaşlarımıza, sanatçı arkadaşlarımıza bize böyle
güzel bir geceyi yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz. Aklımızı, yüreğimizi ışıkla doldurdunuz, çiçeklerle bezediniz. Bu sahneye, İzmir’e ve
bu ülkeye çok yakışıyorsunuz. Tabii birbirine yakışan iki şey daha var.
Bunlardan bir tanesi bu güzide şehir İzmir ve bu şehrin güzide kurumlarından bir tanesi olan İzmir Barosu. İzmir demek gerçekten aydınlanma
demek, çağdaşlık demek, Atatürk demek, demokrasinin ışığı demek.
İzmir Barosu da yaklaşık 112 yıllık tarihi boyunca çağdaşlık mücadelesinin, demokrasi mücadelesinin haklar ve özgürlükler mücadelesinin
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en önemli kurumlarından bir tanesi. Bu akşam burada çok saygıdeğer
meslektaşlarımız ve sanatçılarımız tarafından hem İzmir şehri, hem de
İzmir Barosu çok güzel bir şekilde yansıtıldılar. Çünkü bizler biliyoruz ki,
her ne kadar bu ülkenin üzerine bir karanlık çöktürülmeye çalışılsa da
sanatçılarımız, meslektaşlarımız, avukatlarımız var oldukça asla ve asla
1923’te temelleri atılan bu ülkenin üzerine karanlığı çöktüremeyecekler. Bu ülke her daim aydınlık kalmaya, çağdaş kalmaya Atatürk ilke ve
inkılaplarına bağlı kalmaya devam edecek.”
İzmir Barosu’nun Kültür ve Sanat Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Afhan Topel ise Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bir millet
sanattan ve sanatkârdan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur” sözünü
hatırlatarak. Çok büyük emeklerle oluşturulan, uzun yıllardır devam
eden, devamlılığı esas olan bir koro karşısındayız bu akşam. Ben buradaki güzel ortam için tüm sanatçı meslektaşlarımıza, müzisyenlerimize
ve şefimize teşekkür ediyorum” dedi.

GRUP DEĞİŞİK İŞ YENİ YILIN İLK KONSERİNİ
GERÇEKLEŞTİRDİ
İzmir Barosu avukatlar orkestrası Grup Değişik İş yeni yılın ilk konserini Bios Bar’da verdi.
Çok sayıda meslektaşımızın katıldığı konserde Çav Bella ile Grup
Değişik İş’e eşlik eden Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel yaptığı konuş-
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mada “biz yaşama inananlarız, biz yaşamı var edenleriz, biz o yaşamın
kaynağını, o yaşamın nüvelerini ayakta tutanlarız. Biz avukatlarız, biz
İzmir Barosuyuz. Duruşma salonlarında mücadele etmesini de, etmemesini de biliriz ama aynı güzellikle, aynı içtenlikle ve aynı coşkuyla hep
birlikte eğlenmesini de biliriz. İyi ki varsınız, hep birlikte olalım” dedi.

ŞARKILARINI
KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI SÖYLEDİLER

İzmir Barosu Türk Sanat Müziği Korosu yılın ilk konserini Şef Oğuz
Özvardar yönetiminde 9 Ocak 2020 günü Fuar İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.
Kadına yönelik şiddetin engellenmesi temalı konserin açılış konuşmasını yapan ve sözlerine “Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş ve
aydınlık bir ülke idealinin peşinde olan, bu idealden hiçbir zaman vazgeçmeyen, Cumhuriyet tarihinin sahibi ve koruyucusu İzmirdeyseniz o
zaman şarkıların en güzelini yaşıyorsunuz demektir” diyerek başlayan
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel her alanda ve her yerde sürekli
bir gerici saldırıyla karşı karşıya olunduğunu ifade ederek “laiklik karşıtı
kampanyalar, okullarda laiklik karşıtı eğitim faaliyetlerinin sürdürülmeye çalışılması, kanunlarda Resmi Gazete’ye kadar varan şeriat beklentileri, özlemleri hep İzmir Barosu’nun duvarlarına çarpıp geri dönüyor.
Bugüne kadar demokrasi ve insan hakları konusunda ülkenin neresinde ne olduysa İzmir Barosu’nun yeniden kazandığı sesi aracılığıyla en
önde yer aldık. Çoban ateşlerini yakan, adalet nöbetlerinde her daim
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var olan, avukatlara yönelik her saldırının karşısına asla vazgeçmeden
çıkan bir İzmir Barosu yaratmaya çalıştık. Farkında mısınız müzikte bile
insan haklarını unutmuyoruz. Farkında mısınız şarkı söylerken bile kadına yönelik şiddeti engellemek için ne yapabiliriz ona bakıyoruz. İzmir Barosu’nun avukatları varken merak etmeyin İzmir, İzmir Barosu’na
emanettir, rahat olabilirsiniz. Bu güzel konseri hazırlayan şefimize ve
koroda çalışan arkadaşlarımıza içten teşekkür ederiz” dedi.

ŞAMPİYONLUK KUPASI İZMİR BAROSU’NDA

Adana Barosu tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenen “5 Ocak
Kurtuluş Kupası” nın futbol branşında İzmir Barosu Körfez Futbol Takımı 3. kez kaldırdığı şampiyonluk kupasını Baro Başkanımız Av. Özkan
Yücel’e tesim etti. Spor Komisyonu sorumlu yönetim kurulu üyesi Av.
Afhan Topel’in de hazır bulunduğu kupa teslim törenine Körfez Futbol
Takımı’ndan Av. Tan Muslu, Av. Fatih Pekdemir, Av. Yiğitcan Topaç, Av.
Furkan Taşçeken ve Av. Umut Ertan katıldı.
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel İzmir Barosu olarak sosyal
ve sportif çalışmalara büyük önem verdiklerini ve bu alanlarda çalışan
meslektaşlarımızın başarılarından da büyük gurur duyduklarını ifade
ederek Körfez Futbol takımının gelecekte de nice başarılara imza atacağına inandığını dile getirdi.
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BÖLÜM 5:
MERKEZLER
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İZMİR BAROSU
ADLİ YARDIM 2018-2020 ÇALIŞMA DÖNEMİ RAPORU
(Ağustos 2020)
ADLİ YARDIM VE İŞLEYİŞİ
A. GENEL OLARAK
Rapor, 01.11.2018-10.08.2020 tarihleri arasında gelen adli yardım
başvuruları ile başvuruların kabul/ret sayı ve oranları, başvurucuların
cinsiyet dağılımı, ilçelere göre adli yardım başvuru oranları değerlendirilmektedir. Ayrıca adli yardım listesine kayıtlı avukatların merkez ve
ilçelere göre sayı ve oranlar ile adli yardım ödeneğinin hangi kalemlere
ne kadar ödendiğini ve sistemin işleyişi değerlendirmenize 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 Yönetmeliği’nde adli yardımın
amacı tanımlanırken söz konusu hizmetin bu niteliğine de vurgu yapılmıştır.
“Adli yardımın amacı, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki
engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımında eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretini 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;
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“Adli yardım, avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini
karşılama olanağı bulunmayanlara 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 kayıt olma talepli dilekçe verilmesi yeterlidir. Bu durumun iki istisnası bulunmakta olup, aşağıda değinilmektedir. Görevlendirme konularımız; medeni hukuk, borçlar hukuku, iş hukuku, idare
hukuku, Anayasa Mahkemesi Bireysel başvuru, AİHM’e başvuru, göç
ve iltica alanı ve ön hizmet bürosu nöbeti konularından oluşmaktadır.
6284 sayılı Ailenin Korunması Kanunu kapsamında görevlendirmeleri,
Kadın Hakları Merkezi tarafından yapılmış olan sertifikalı eğitim çalışmasına katılmış olunmasına bağlıdır. Yine Göç ve İltica alında 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 mekanda hizmet vermektedir. 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 bulunmaktadır.
Adli yardım ücretlerine ilişkin ödemeler, raporların teslim tarihine
göre gerçekleştirilmektedir. Teslim edilen raporlara, teslim tarihine
göre oluşturulan liste, baromuz internet sitesinde https://baronet.
izmirbarosu.org.tr/login linkinden giriş yaparak “Adli Yardım İşlem408

leri” altında bulunan “Aldığınız Ödemeler” başlığında bulunan serbest
meslek makbuzunun bir örneğini BARONET üzerinden görülmektedir.
Ödeme yapılacak meslektaşlarımıza, ayrıca SMS ile bilgi verilmektedir.
Bu uygulama ile kişisel verilerin korunması açısından şifreli alandan giriş yapılmak suretiyle ilgili avukatın erişimine açılması sağlanmıştır.
Meslektaşlarımızın tahsil etmedikleri ücretler nedeniyle vergi yükümlülüğü altına 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 oluşturulmuştur
B. ADLİ YARDIM SİSTEMİ
1. Adli Yardım Bürosunun Yapılanması ve Adli Yardım Büro
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 177.maddesi ve Türkiye Barolar
Birliği Adli Yardım 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 temsilcisi 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 oluşur.
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1.1. Yürütme Kurulu
13/11/2018 ile 15/10/2019 tarihine kadar Adli Yardım Yürütme Kurulunda aşağıdaki isimleri belirtilen meslektaşlarımız görev yapmışlardır.
Adli Yardım Yürütme Kurulu Üyeleri
(13/11/2018-15/10/2019 tarihine kadar)
Adli Yardımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri
Av. Burcu Ece Güler (8640)
Av. Mehmet Baran Selanik (10613)
Av. Aydan Ersezen
(3314)

Av. Nafize Topaz
(3836)

Av. Türkan Karakoç
(5637)

Av. Nalan Özbek Akın
(7833)

Av. Aynur Kavas At-Az
(8085)

Av. Ali Kemal Akkan
(8123)

Av. Seda Banu Akyüz
(8881)

Av. Ali Barış Ercan
(8961)

Av. Doğan Akbaş
(9540)

Av. Ekin Onur Toprak
(9746)

Av. Fahri Ersoy
(10385)

Av. Ceren Özermiş
(10629)

Av. Habibe Naz
(10662)

Av. Berdar Ayçiçek
(10956)

Av. Merve Çetiner
(11228)

Av. Ecem Karaaslan
(11488)

Av. Duygu Arslan Ergün
(8973)

Av. Duygu Suçsuz
(11517)

Av. Ahmet Aksu
(3865)

Av. Merve Boz
(11562)

İzmir Barosu Adli Yardım Yürütme Kurulu, adli yardımdan sorumlu Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurul üyeliğini için başvuruda bulunanlar arasından Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmişlerdir. Kurul, aşağıda belirtilen avukatlar ile faaliyet yürütmektedir.
Adli Yardım Yürütme Kurulu Üyeleri (13.11.2018 tarihi İtibariyle)
Adli Yardımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri
Av. Burcu Ece Güler (8640)
Av. Mehmet Baran Selanik (10613)
Av. Mustafa Murat Altan
(9515)
Av. Habibe Naz
(10662)

Av. Fahri Ersoy
(10385)
Av. Berdar Ayçiçek
(10956)
Av. Ecem Karaaslan (11488)
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Av. Ceren Özermiş
(10629)
Av. Merve Çetiner
(11228)

Sorumlu yönetim kurulu üyesi dışındaki yürütme kurulu üyeleri,
baro seçimli genel kurullarını izleyen bir ay içinde, Yönetim Kurulu tarafından atanırlar. Kurulun toplantı düzeninde 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın ‘yönetim kurulu’ toplantılarına ilişkin hükümleri 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 denetler;
√ Adli Yardım Bürosu’nun çalışma ilkelerini oluşturur, halkı bu hizmet ile ilgili 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
sağlanması 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 gördüğü hallerde disiplin hukuku yönünden Yönetim Kurulu’na
öneri götürür;
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√ 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 belirlenebilmektedir.
2018 yılında 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;
√ Adli yardım başvurularını alır, başvuru dilekçesini ve eklerini, görüşünü içeren raporla birlikte yürütme kuruluna karar verilmek üzere
büroya gönderir;
√ Adli Yardım Yürütme Kurulunca gerekli görülmesi halinde istenen bilgi ve belgeleri 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.
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İzmir Barosu Adli Yardım Temsilcileri:

İLÇE
ALİAĞA
BAYINDIR
BERGAMA
ÇEŞME
DİKİLİ
FOÇA
KARABURUN
KEMALPAŞA
KINIK
KİRAZ
MENDERES
MENEMEN
ÖDEMİŞ
SEFERİHİSAR
SELÇUK
TİRE
TORBALI
URLA

TEMSİLCİ
Av. Hilal Çelik
Av. Kanşat Örün
Av. Subutay Ünver
Av. Gül Sarıgül
Av. Hakan Yıldırım Demir
Av. Okşan Yılmaz
Av. Aslı Kılıç
Av. Mehmet Uyar
Av. Orhan Taparlı
Av. Necati Efe
Av. Ozan Balım
Av. Koray Yücel
Av. Mine Donduran
Av. Irmak Değerli
Av. Cemal Çelikel
Av. Sami Görüşük
Av. Ahmet Doğan Turan
Av. Uğur Keleş

1.3. Adli Yardım Ön Büro
İzmir Barosu Adli Yardım Ön büro da nöbet usulünde sabah ve öğleden sonra olmak üzere bir avukat, üç stajyer avukat ve büro çalışanı
ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 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
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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’ini baroya ödeyeceğine; adli yardım isteminin
haksız olduğunun sonradan anlaşılması halinde, görevlendirilen avukata
ödenen ücretin iki katı ve yapılmış masrafları yasal faizleri ile 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 yarar 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 esasla414

rına göre verilir. Yine yönetmelik 6.maddesinin c bendine göre görevlendirmede avukatların mesleki faaliyet alanlarına ilişkin beyanları esas
alınır.
Görevlendirme konularımız medeni hukuk, borçlar hukuku, iş hukuku, idare hukuku, AİHM’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 verilmektedir.
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, istemin haklılığı konusunda uygun bulacağı araştırmayı yapar, gerektiğinde karar verir. Bu araştırmada, kamu ve özel kurum ve
kuruluşları, adli yardım bürosuna ve temsilciliklerine 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.
Göç ve İltica alanında ise belirtilen bu evrakların toplanma olanağı
bulunmamaktadır. Bu alanda çalışan dernekler, sivil toplum kuruluşları
ve görevlendirilen avukatların yazılı bildirimi ile mültecilik alanı kapsamında görevlendirme yapılmaktadır.

415

Adli yardım talepleri değerlendirilirken; başvurucunun yoksulluğunu kanıtlayacak ve başvurusunda hukuki yararın varlığını belirleyecek
bazı belgeleri ile başvuru yapılması baromuzca yeterli sayılmıştır. Adli
Büromuza başvuruların önemli bir kısmında fakirlik belgesinin başvurucunun mali durumunu yansıtmaktan uzak olduğu gözlenmiştir. Kanun
düzenlemeleri karşısında başvurucuların daha davanın başında hak kaybına uğramaması, adli yardım görevi üstlenen meslektaşlarımızın adli
yardım talebini destekleyen belgelere işin başında sahip olarak görevini yerine getirmesinin sağlanması açısından başvurucunun adli yardıma
ihtiyacı olduğunu gösteren başvuruculardan Tapu, Araç Kaydı, Mernis
ve SGK (4A,4B,4C) sorgulama çıktılarının e-Devlet üzerinden alınması hususunda İzmir Barosu Adli Yardım Yürütme Kurulunun 23 Kasım
2015 tarihli toplantısında görüşülen ve Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karar haline getirilmesi önerilmiştir.
Adli Yardım başvurucuların adli yardımdan yararlanmasına dair
maddi koşullarının hakkaniyete uygun olarak değerlendirilebilmesi ve
adli yardım koşulu taşımayan başvurucuların elenerek, adli yardımdan
yararlanacak diğer başvurucuların haklarının korunması amacıyla, İzmir
Barosu Yönetim Kurulu’nun 01.12.2015 gün ve 55/20 sayılı karar ile;
Adli yardım başvuruculardan Tapu, Araç Kaydı, Mernis ve SGK (4A,4B,4C) sorgulama ve haklarında lehte ve aleyhte açılmış dava ve
icra dosyası çıktılarının e-Devlet üzerinden alınmasının kabulüne
karar verilmiştir.
Bu nedenle;
• Adli yardım başvurucularından e-Devlet şifrelerinin PTT aracılığı
ile almalarının sağlanması.
• e-Devlet Kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Adli Yardım başvurucularından aşağıda yer alan belgelerin sorgulama yaptırılması,
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; Tapu Bilgileri Sorgulama
• Emniyet Genel Müdürlüğü; Araç Sorgulama,
• Sosyal Güvenlik Kurumu; 4A Hizmet Dökümü, 4B Hizmet Bilgisi,
4C Tescil Kaydı
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• Adalet Bakanlığı; Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama
• Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; NVİ Adres Bilgilerim,
Diğer istenilen belgelerin ise önceki işleyişimizde olduğu gibi devam ettiği, yukarıda belirtilen bağlantılarından yapılan sorgulama sonucu başvuruculardan istenilen bilgilere dair çıktılarının temin edilerek
başvuruların alınmasını, belirtilen belgelerin e-Devlet üzerinden alınmaması durumunda başvuruların eksik sayılacağından işlemlerin yapılamayacağı bu nedenle aksaklıklara ve işin sürüncemede kalınmaması
husususun ilçe temsilcileri bilgilendirilmiştir.
4. Başvuruların Değerlendirilmesi
1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve TBB Adli Yardım yönetmeliği gereği; avukatlık ücretlerini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanlara adli yardım sağlanmakta ve ücretsiz avukat görevlendirilmektedir. Bu belirlemenin yapılabilmesi için başvurucunun, 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, vekaletname ile avukatlık
ücreti dışındaki zorunlu yargılama giderlerini 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.
Mahkemenin talebi reddetmesi halinde ilgilisi avukatlık ücreti dışındaki diğer yargılama giderlerini karşılamak zorundadır.
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Ancak, yargılama giderlerinin karşılanamayacağının açıkça anlaşılması ve adli yardım talebinde bulunanın haklılığı açısından kesin veya
kuvvetli bir kanı oluşması halinde, 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. Görevlendirmeye 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 vermemesi 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 başvuru sahibi 30 gün içinde gerekli bilgi, belge, masraf ve vekâletname ile görevli avukata müracaat etmezse
görevli avukatın görevlendirildiğinin kendisine bildirildiği tarihten itibaren 30 gün içinde görevi iade etmesi gerekmektedir.
5.2 Haklı Neden Olmaksızın Çekilme Hali
Görevlendirilen avukat, bu işi yapmaktan haklı bir neden olmaksızın çekinmek isterse, görevin kendisine bildirildiği tarihten itibaren on
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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.madde hükümlerine göre işi sonuna kadar takip etmekle
yükümlüdür. Bağlantı ve ilişki bulunsa 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 karar düzeltme istemleri dâhil olmak üzere işi sonuna kadar takip etmekle yükümlüdür; bu yükümlülüğe ilamların icrası dâhil
değildir. Ayrı bir başvuru ve görevlendirme gerektirmektedir. 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 getirmesi 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 iletir. (Adli Yardım Yönetmeliği 6/f)
Görevlendirilen avukat, işin her aşamasında, adli yardım bürosunun kendisinden isteyeceği bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür; sır
saklama konusundaki meslek kuralları 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)
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Göreve başlanıldığı aşağıda yazılı belgelerden birisi ile belgelendiğinde mahkeme 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 denetimleri yapmakla görevli ve yetkilidir. Görevli
avukatın, görevini gereği gibi ya da hiç yerine 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.
5.6 Görev Konusu İş ile İlgili Olarak Başka Bir Avukatın Yetkilendirilememesi
Avukatlık Yasası Yönetmeliği’nin 18/4. maddesine göre; “Baro tarafından adli yardımdan 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.
C. DENETİM VE RAPOR
Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, görevlendirilen avukatın hizmeti yerine getirmesi 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 belgeleri Adli Yardım Bürosuna sunar, böylelikle ücrete
hak kazanır.
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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 şikayetleri hakkında görevli avukattan rapor istenerek durum Baro Yönetim Kurulu’na iletilir,
gerekli inceleme bu şekilde başlatılır.
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 kararda
tazminat ya da nafaka hüküm altına alınmışsa; bu maddi yararı elde etmesi halinde, elde edilen maddi kazancın %5’i ile avukata, Adli Yardım
Bürosu 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. ADLİ YARDIM ÜCRET ÖDEMELERİ
Adli yardım ücretlerine ilişkin ödemeler, raporların teslim tarihine göre gerçekleştirilmektedir. Teslim edilen raporlara, teslim tarihine göre ödeme bilgisi Baronet üzerinden 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 bulunan “Aldığınız/Alacağınız Ödemeler” başlığında bulunan serbest meslek makbuzunun bir örneğini BARONET
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üzerinden görülmektedir. BARONET bölümünde ilan edilen örneğe uygun olarak serbest meslek makbuzunuzu düzenlenmesi gerekmektedir.
Adli Yardım ödemeleri için düzenlenecek olan e-Serbest Meslek Makbuzunun (e-SMM) bir örneğinin Baronet üzerinden gönderilmesi ile ücret ödemeleri yapılması için gerekli yazılım güncellemesi sağlanmıştır.
Bu işlem için Baronet https://baronet.izmirbarosu.org.tr adresinden
giriş yapılarak “Adli Yardım İşlemleri” altında “Aldığınız/Alacağınız Ödemeler” sekmesinden gelinmelidir.
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. ADLİ YARDIM SAYISAL VERİLER
Adli Yardım İlçe Listesinde Kayıtlı Görevli Avukat Sayıları

Adli Yardım İlçe Listesinde Kayıtlı Avukatlar
ALİAĞA

75

KİRAZ

7

BAYINDIR

12

MENDERES

26

BERGAMA

58

MENEMEN

56

BEYDAĞ

1

ÖDEMİŞ

62

ÇEŞME

16

SEFERİHİSAR

15

DİKİLİ

13

SELÇUK

13

FOÇA

7

TİRE

34

KARABURUN

2

TORBALI

66

KEMALPAŞA

42

URLA

25

KINIK

9
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Adli Yardım Avukatlarının İl merkezi ve İlçelere
Göre Dağılım Oranları

423

Avukatların İl ve İlçe Oransal Dağılımı

Avukat görevlendirmeleri, merkez ve ilçeler için puan sistemine
göre yapılmaktadır. Yeni kayıt olan meslektaşlarımız, programın belirlediği ortalama puan ile listeye dahil 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 dahil edilmezler. Ayrıca adli yardım görevli avukatlar
listesine kayıt olurken belirtilmiş olan, görev alanlarından biriyle görevlendirilen avukatın, görevlendirme üzerine görevi kabul etmemesi
durumunda, listeden silinmesi uygulamasına başlanmıştır. 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 yardım istemli başvurular toplamı aşağıdadır.

01.11.2018-10.08.2020 dönemi
ADLİ YARDIM BAŞVURUSU
7.593
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E.1. İlçelerden Gelen Başvuru ve Atama Verileri
01.11.2018-10.08.2020 tarihleri arasında ilçelerde görevlendirmelerin karşılaştırma tablosu aşağıda sunulmuştur. İlçeler tabanlı görev
dağılımı şu şekildedir.
01.11.2018-10.08.2020 dönemi

İLÇE

BAŞVURU

ATAMA

RET

ALİAĞA

94

74

20

BAYINDIR

32

24

8

BERGAMA

150

108

42

BEYDAĞ

3

0

0

ÇEŞME

17

12

5

DİKİLİ

76

61

15

FOÇA

19

17

2

KARABURUN

1

1

0

KEMALPAŞA

91

72

19

KINIK

15

KİRAZ

11

10

1

MENDERES

107

86

21

MENEMEN

158

129

29

14

1

ÖDEMİŞ

122

97

25

SEFERİHİSAR

67

55

12

SELÇUK

60

49

11

TİRE

85

70

15

TORBALI

342

277

65

URLA

35

28

7

TOPLAM

1485

1184

298
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İlçelere göre başvuru sayılarılarına dair tablo

İlçelerde Kabul/Ret Oranı
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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 yürütme kurulu
tarafından karara bağlanmaktadır. Bu sayı verilmeden gündem maddeleri aşağıda verilmiştir. 01.11.2018-10.08.2020 Çalışma Döneminde
Adli Yardım Yürütme Kurulunca Görüşülen Gündem Maddelerinin
Konularına Göre Dağılımı Şu Şekildedir:
Belirtilen tarih aralıklarında İzmir Barosu Adli Yardım Bürosuna yapılan
başvurular adli yardım talebi, dosya ücreti, görev iade dosyası, avukat ve başvurucu dilekçeleri toplamı aşağıdadır.
01.11.2018-10.08.2020 dönemi
GÜNDEM TİPİ

SAYISI

ADLİ YARDIM TALEBİ

7.593

DOSYA ÜCRETİ

3.867

DİĞER DOSYALAR
(BAŞVURUCU VE AVUKAT DİLEKÇELERİ)

966

GÖREV İADESİ

1.494

TOPLAM

13.920

Adli Yardım Yürütme Kurulu Gündem Türü
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E.3. İzmir Barosu Adli Yardım Bürosuna Yapılan Başvuruların
Sayısal Dağılımı.

01.11.2018-10.08.2020 Dönemi:
Kabul Edilen Başvuru

4.966

Reddedilen Başvuru

1.141

Diğer

1.486

Toplam Başvuru Sayısı

7.593

Adli Yardım Kabul Oranı

Dosya Kabul, Ret ve Diğer Karar Oranı
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E.4. Adli Yardım Başvurucuların Cinsiyet Dağılımı
(01.11.2018-10.08.2020)
Cinsiyete göre başvuru sayısı şu şekildedir.

Adli Yardım Kabul Oranı

Adli Yardım Başvuru Konularına Göre Gelen Talepler
(01.11.2018-10.08.2020) 			
İzmir Barosu Adli Yardım Bürosuna yapılan başvuruların alanlarına
göre dağılımı aşağıda verilmektedir. Bu alan hangi alanda başvuru yapıldığına göstermektedir. Bu başvuru konularında avukat ataması yapıldığı anlamına gelmemektedir.
AİHM’NE BAŞVURU

2

AİLENİN KORUNMASI (6284)

8

ALACAĞIN İCRASI

7

ALACAK DAVASI

36

ALTINLARIN İADESİ

41

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

113

1

AYRILIK KARARI ALINMASI
BABALIK DAVASI

3
46

1İstisnai başvurular dışında başvurular İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk
Araştırmaları Merkezi tarafından yerine getirilmektedir.
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BOŞANMA

3391

CEZA DAVASI (MAĞDUR)

14

ÇOCUK TESLİMİ

22

EL ATMANIN ÖNLENMESİ

3

EMEKLİLİĞE HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ

1

EŞYA TESLİMİ

3

EŞYA TESPİTİ

2

EVLATL EDİNME

2

HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ

167

İCRA MAHKEMESİNDE CEZA

225

İCRA TAKİBİ

36

İCRA TAKİBİNİN İPTALİ

3

İDARİ GÖZETİM KARARININ KALDIRILMASI

527

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ

67

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ

14

İLAMIN İCRASI

149

İSİM TASHİHİ

21

İSTİRDAT
İŞ AKDİNİN FESHİ NEDENİYLE ALACAK

8
213

İŞ AKDİNİN FESHİ NEDENİYLE TAZMİNAT

10

İŞ HUKUKUNDA ARABULUCULUK

52

İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT

9

İŞE İADE

18

İŞTİRAK NAFAKASI

10

İTİRAZ

4

İTİRAZIN İPTALİ

21

İTİRAZIN KALDIRILMASI

6

KATILIM ALACAĞI

27

KATKI PAYI

18

KAYYUM ATANMASI

35

KİMLİK BİLGİLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
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3

KİŞİSEL İLİŞKİNİN DÜZENLENMESİ

22

MAL PAYLAŞIMI

45

MAL REJİMİNİN TASFİYESİ

23

MALULEN EMEKLİLİĞİN SAĞLANMASI

2

MEMUR İŞLEMİNİ ŞİKÂYET

21

MİRASIN REDDİ

7

NAFAKA

234

NAFAKA ALACAĞININ İCRASI

211

NAFAKA ARTTIRIMI

172

NAFAKANIN KALDIRILMASI

34

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ

48

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

33

SINIR DIŞI ETME KARARINA KARŞI İPTAL

1088

SGK’YA KARŞI İŞLEM İPTALİ

11

SOYADI TASHİHİ

3

SOYBAĞININ REDDİ

31

SOYBAĞININ TESPİTİ

41

ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİ

9

TAHLİYE

8

TAPU İPTALİ VE TESCİLİ

49

TAZMİNAT

140

TEDBİR NAFAKASININ İCRASI

96

ULUSLARARASI KORUMA TALEBİNİN REDDİNİN İPTALİ

32

VASİ TAYİNİ

19

VELAYET DAVASI

60

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ

60

VESAYET DAVASI

33

YARDIM NAFAKASI

19

ZORUNLU ARABULUCULUK

16

DİĞER

511

431

432

F. ADLİ YARDIM OTOMASYON İŞLEMLERİ
Baronet sistemine girmek için İzmir Barosu’nun web sitesinden
veya https://baronet.izmirbarosu.org.tr/login adresi üzerinden giriş
yapılabilir. Karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. Burada “Kullanıcı Tipi”
olarak “Avukat” seçiniz ve Baro tarafından size verilen sicil no, kullanıcı
adı ve şifre bilgilerini doldurarak “Giriş” tuşuna basınız.

Baronet şifrenizi https://baronet.izmirbarosu.org.tr adresinden
“Şifremi Unuttum” kısmı üzerinden T.C Kimlik numaranızı ve Baro ’ya
kayıtlı cep telefonunuzu girerek “şifreyi Gönder” butonuna basmanız
durumunda cep telefonunuza SMS olarak gelecektir.

Adli Yardım İşlemleri – Günlük Görevlendirmeler
Adli Yardım İşlemleri’ne tıkladıktan sonra açılan alt menüdeki
“Günlük Görevlendirmeler” seçeneğine tıklıyoruz. Bu bölümde, tarih
bölümünden belirtmiş olduğunuz tarih aralığında almış olduğunuz gö433

revlerin listesini görebilirsiniz. Ekran ilk açıldığı anda karşınıza o gün
içerisinde varsa görevli olduğunuz dosyaların listesi gelecektir.

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
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Adli Yardım İşlemleri’ne tıkladıktan sonra açılan alt menüdeki
“Dava Alanlarınız” bölümde seçmiş olduğunuz dava alanlarınızı görebilirsiniz.
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 tutarlarıyla birlikte detaylı bir şekilde görerek
istediğiniz tediye fişini yazdırmanıza olanak sağlar. 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-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.
Kişisel İşlemler – Adres Bilgileri
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Bu bölümde kurumunuzun Baroda kayıtlı adres bilgilerini görebilirsiniz. Bir yanlışlık veya değişiklik durumunda adresinizi ilgili adrese
tıklayarak değiştirebilirsiniz. Adres bilgileri gözükmüyorsa üstteki “
” butonuyla adresinizi tanımlayabilirsiniz.
Kişisel İşlemleri – Haberleşme Bilgileri

Bu bölümde, Baroda kayıtlı iletişim bilgilerinizi görebilirsiniz. Tele”seçeneğinden işlem
fonlarınızda bir değişiklik olduğunda “
yapabilirsiniz. Yeni telefon numaraları için bu ekranda “
” seçeneğine tıklayarak telefonlarınızı ekleyebilirsiniz. İrtibat 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 yapabilirsiniz. Yeni banka ve IBAN nu436

maraları için bu ekranda “
ekleyebilirsiniz.

” seçeneğine tıklayarak banka bilgisi

Kişisel İşlemler – Vergi Hesabı

Bu bölümde, Vergi Dairesine ilişkin bilgilerinizi görebilir ekleme
ve güncelleme yapabilirsiniz. Vergi bilginizde değişiklik olduğunda “
”seçeneğinden işlem yapabilirsiniz. Yeni vergi dairesi bilgisi
için bu ekranda “
” seçeneğine tıklayarak vergi dairesi ekleyebilirsiniz.
G. İzmir Barosu Adli Yardım Bütçesinin Gelir ve Gider Tablosu

Gelirler
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Gelir Gider Oranı

Giderlerin Dağılımı

Adli yardım görevlendirme (kabul, ret) işleyiş ve ücret tablosuna
dair raporun değerlendirilmek üzere bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla.
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İZMİR BAROSU ADLİ YARDIM
2020-2021 ÇALIŞMA DÖNEMİ EK RAPORU
(Haziran 2021)
Bu rapor; 10.08.2020-18.06.2021 tarihleri arasında gelen adli yardım başvuruları, sistemin işleyişi, başvuruların kabul, ret sayıları, görevlendirme tabloları ile ödenek hakkında bilgiler içermektedir.
Adli Yardım Görev ve Ücret Durumuna Dair 2018-2020 Çalışma Dönemi Raporudur.
A. ADLİ YARDIM SAYISAL VERİLER
Adli Yardım İlçe Listesinde Kayıtlı Görevli Avukat
Sayıları

Adli Yardım İlçe Listesinde Kayıtlı Avukatlar
ALİAĞA

78

KİRAZ

8

BAYINDIR

15

MENDERES

29

BERGAMA

62

MENEMEN

69

BEYDAĞ

1

ÖDEMİŞ

60

ÇEŞME

15

SEFERİHİSAR

23

DİKİLİ

15

SELÇUK

15

FOÇA

8

TİRE

40

KARABURUN

2

TORBALI

80

KEMALPAŞA

44

URLA

28

KINIK

10

İZMİR MERKEZ

3451
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Adli Yardım Avukatlarının İl Merkezi ve İlçelere Göre Dağılım
Oranları
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Adli Yardım Avukatlarının İl Merkezi ve İlçelere Göre Dağılım
Oranları
Avukat görevlendirmeleri, merkez ve ilçeler için puan sistemine
göre yapılmaktadır. Yeni kaydolan meslektaşlarımız, programın belirlediği ortalama puan ile listeye dahil 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 dahil edilmezler. Ayrıca adli yardım görevli avukatlar listesine kayıt olurken belirtilmiş olan görev alanlarından
biriyle görevlendirilen avukatın, görevlendirme üzerine görevi kabul
etmemesi durumunda listeden silinmesi uygulamasına başlanmıştır.
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 yardım istemli başvurular toplamı aşağıdadır.

10.08.2020-18.06.2021 dönemi
ADLİ YARDIM BAŞVURUSU

3.655

E.1. İlçelerden Gelen Başvuru ve Atama Verileri
10.08.2020-18.06.2021 tarihleri arasında ilçelerde görevlendirmelerin karşılaştırma tablosu aşağıda sunulmuştur. İlçe tabanlı görev dağılımı şu şekildedir.
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10.08.2020-18.06.2021 dönemi

442

İLÇE

BAŞVURU

ATAMA

RET

ALİAĞA

35

34

1

BAYINDIR

20

20

0

BERGAMA

62

59

2

BEYDAĞ

0

0

0

ÇEŞME

6

6

0

DİKİLİ

36

35

1

FOÇA

6

6

0

KARABURUN

2

2

0

KEMALPAŞA

56

52

4

KINIK

3

2

1

KİRAZ

3

3

0

MENDERES

45

44

1

MENEMEN

59

53

6

ÖDEMİŞ

46

45

1

SEFERİHİSAR

31

30

1

SELÇUK

27

26

1

TİRE

50

48

2

TORBALI

105

98

7

URLA

6

5

1

TOPLAM

592

563

28

İlçelere göre başvuru sayılarılarına dair tablo

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 yürütme kurulu
tarafından karara bağlanmaktadır. Bu sayı verilmeden gündem maddeleri aşağıda verilmiştir. 10.08.2020-18.06.2021Çalışma Döneminde
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Adli Yardım Yürütme Kurulunca Görüşülen Gündem Maddelerinin
Konularına Göre Dağılımı Şu Şekildedir:
Belirtilen tarih aralıklarında İzmir Barosu Adli Yardım Bürosuna yapılan başvurular adli yardım talebi, dosya ücreti, görev iade dosyası,
avukat ve başvurucu dilekçeleri toplamı aşağıdadır.

10.08.2020-18.06.2021dönemi
GÜNDEM TİPİ

SAYISI

ADLİ YARDIM TALEBİ

3.655

DOSYA ÜCRETİ

2.022

DİĞER DOSYALAR
(BAŞVURUCU VE AVUKAT DİLEKÇELERİ)

175

GÖREV İADESİ

623

TOPLAM
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6.475

E.3. İzmir Barosu Adli Yardım Bürosuna Yapılan Başvuruların Sayısal Dağılımı.

10.08.2020-18.06.2021Dönemi:
Kabul Edilen Başvuru

2.554

Reddedilen ve İptal Başvuru

874

Diğer

175

Toplam Başvuru Sayısı

3.603
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E.4. Adli Yardım Başvurucuların Cinsiyet Dağılımı (10.08.202018.06.2021)
Cinsiyete göre başvuru sayısı şu şekildedir.

Adli Yardım Başvuru Konularına Göre Gelen Talepler
(10.08.2020-18.06.2021) 			
İzmir Barosu Adli Yardım Bürosu’na yapılan başvuruların alanlarına göre dağılımı aşağıda verilmektedir. Bu alan, hangi alanda başvuru
yapıldığına göstermektedir. Bu başvuru konularında avukat ataması yapıldığı anlamına gelmemektedir.

AİHM’NE BAŞVURU

1

AİLENİN KORUNMASI (6284)

2

ALACAK DAVASI

19

ALTINLARIN İADESİ

12

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

22

BABALIK DAVASI

12

1

BOŞANMA
CEZA DAVASI (MAĞDUR)
ÇOCUK TESLİMİ

1517
12
5

1 İstisnai başvurular dışında başvurular İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi tarafından yerine getirilmektedir.
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EL ATMANIN ÖNLENMESİ

2

EŞYA TESPİTİ

7

EVLATL EDİNME

2

HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ

37

İCRA MAHKEMESİNDE CEZA

124

İCRA TAKİBİ

13

İCRA TAKİBİNİN İPTALİ
İDARİ GÖZETİM KARARININ KALDIRILMASI

3
239

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ

6

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ

10

İLAMIN İCRASI

74

İSİM TASHİHİ

4

İSTİRDAT

1

İŞ AKDİNİN FESHİ NEDENİYLE ALACAK

45

İŞ HUKUKUNDA ARABULUCULUK

23

İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT

6

İŞE İADE

2

İŞTİRAK NAFAKASI

2

İTİRAZIN İPTALİ

15

İTİRAZIN KALDIRILMASI

3

KATILIM ALACAĞI

16

KATKI PAYI

8

KAYYUM ATANMASI

9

KİMLİK BİLGİLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

1

KİŞİSEL İLİŞKİNİN DÜZENLENMESİ

2

MAL PAYLAŞIMI

29

MAL REJİMİNİN TASFİYESİ

18

MEMUR İŞLEMİNİ ŞİKÂYET

3

MİRASIN REDDİ

5

NAFAKA

89

NAFAKA ALACAĞININ İCRASI

43
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NAFAKA ARTTIRIMI

70

NAFAKANIN KALDIRILMASI

16

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ

14

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

12

SINIR DIŞI ETME KARARINA KARŞI İPTAL

429

SGK’YA KARŞI İŞLEM İPTALİ

17

SOYADI TASHİHİ

1

SOYBAĞININ REDDİ

23

SOYBAĞININ TESPİTİ

23

ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİ

4

TAHLİYE

7

TAPU İPTALİ VE TESCİLİ

16

TAZMİNAT

36

TEDBİR NAFAKASININ İCRASI

5

ULUSLARARASI KORUMA TALEBİNİN REDDİNİN
İPTALİ

6

VASİ TAYİNİ

6

VELAYET DAVASI

39

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ

26

VESAYET DAVASI

13

YARDIM NAFAKASI

15

ZORUNLU ARABULUCULUK

11

DİĞER

511

448

449

B. İzmir Barosu Adli Yardım Bütçesinin Gelir ve Gider Tablosu
10.08.2020-18.06.2021 Dönemi
Gelirler

Giderler

Gelen Ödenek

9.594.934,90 TL Personel Giderleri

Ek Ödenek

1.908.635,18 TL Büro Giderleri
617.179,00 TL Avukat Ücret
Ödemeleri

Faiz Gelirleri
Toplam

84.935,00 TL Avukat Yol Giderleri
12.205.684,08 TL Toplam

3.101.109,00 TL
435.455,00 TL
7.941.580,00 TL
580.015,87 TL
12.058.159,87 TL

Gelir Gider Oranı

Adli yardım görevlendirme (kabul, ret) işleyiş ve ücret tablosuna
dair raporun değerlendirilmek üzere bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla.
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Adalet İçin Adli Yardım Aracı Hizmete Girdi

İzmir Barosu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan İzmir İnsan Haklarının Başkenti Protokolü uyarınca hayata geçirilen Adalet Aracı ilk olarak İzmir Limontepe’de halkla buluştu.
Adli Yardım Hizmeti Genişliyor
Adalet Aracı halen İzmir Barosu tarafından verilmekte olan adli
yardım hizmetini İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin maddi katkılarıyla
yaymayı ve kentin çeperinde bulunup bu hizmete erişemeyen yurttaşlara ulaştırmayı amaçlıyor. Araçta alınacak başvurulara İzmir Barosu
adli yardım listesinde bulunan avukatlardan atama yapılacak ve avukat
ücretleri de İzmir İnsan Haklarının Başkenti Protokolü uyarınca belediye bütçesinden ödenecek.
Adalet Aracı İlkleri Yaşatacak
Adalet Aracı ile dünyada ilk kez bir yerel yönetim yurttaşların adalete erişimi için sorumluluk alarak baro ile birlikte maddi durumu yerinde olmadığı için avukat yardımı alamayan kişilerin yardımına koşacak.
Yine Türkiye’de ilk kez adli yardım servisi mobil bir araçla verilmeye
başlanacak ve baronun ücretsiz avukat hizmeti adliyelere gitme şansı
olmayan vatandaşların ayağına götürülecek.
Adalet Aracı’ndan Kimler Yararlanacak?
Şiddete uğrayan kadınlar ve taciz mağduru çocuklar başta olmak
üzere avukat ihtiyacı olan ve kişisel ve ekonomik sebeplerle avukatları
olmadığı için hak kaybına uğrama riski taşıyan herkes İzmir Barosu ve
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortak projesi olan Adalet Aracı’na başvuruda bulunabilecek.
İlk Görev Yeri Limontepe
Adalet Aracı İzmir Limontepe Heykel Meydanı’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel’in katıldığı etkinlikle halka tanıtıldı.
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel yaptığı konuşmada “Bir adımı
daha yerine getiriyoruz. Adalete erişim konusunda imkansızlıklar yaşayan yurttaşların ayağına adaleti götüreceğiz. Türkiye’nin ilki sayılacak
bu projenin ortağı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çocuk istismarı, kadına şiddet, dezavantajlı grupların adalete ulaşmasını sağlamayı
amaçlıyoruz. Her yurttaşımız dava açmak isteyen herkes adalete ulaşabilecek. Bunun Türkiye için, aydınlık gelecekler için umut ışığı olacağını
inanıyorum” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ise “Türkiye’de ilk
kez böyle bir uygulamayı İzmir Barosu ile beraber başlatıyoruz. Bugün
adalet arayışı ülkemizin en önemli meselesi haline geldi. Yerel yönetim bu meselenin çözümü konusunda ne yapabilir? Ülkemizde yargının
bağımsızlığı dışında maddi nedenlerle adalet mekanizmasına hiç ulaşamayanlar olduğunu gördük. Türkiye’de insanların yüzde 81’inin hayatı
boyunca bir avukat yardımından yararlanmadığını ve bu sebeple hak
kayıplarına uğradıklarını gördük. İzmir Baromuzla ortaklık halinde aracımızı hazırladık. Adalet Aracı «İzmir İnsan Haklarının Başkenti” protokolü uyarınca hizmet vermeye başlıyor. Dünyada çok az yerel yönetim
böyle bir hizmet sunuyor. Bu nedenle bu ortaklıkla gurur duyuyorum.
Ülkemizde ilk defa yerel yönetim olarak adalet aracını götürüp, İzmir
Baromuzun yardımı ile hemşehrilerimize ücretsiz avukatlık hizmeti
sağlamak istiyoruz. Adalet Aracı’nın görev yapacağı yerler aylık olarak
duyurulacak. Hemşehrilerimiz bu yerlerde adli yardım başvurularını
yapabilecekler. İstanbul Sözleşmesi şiddetle mücadelenin çok önemli
dayanağıydı. Ülkemizde imzalanan bu sözleşme şiddet gören kadınları koruma işlevi görüyordu. Ülkemiz ayrılmış olsa da İzmir›de şiddete
uğrayan tek bir kadın kalmayana kadar mücadelemiz sürecek. Adalete
erişemeyen tüm vatandaşlarımızın hiçbir şart aramadan yanlarında olacağız.” dedi.
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İZMİR BAROSU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ
İzmir Barosu, yasaların bir meslek kuruluşu olarak kendisine yüklediği görevlerinin arasında; hukukun üstünlüğü, insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak, avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve meslekleri ile ilgili
ilişkilerini güçlendirmek üzere bünyesinde çeşitli merkez, komisyon ve
kurullar oluşturmuştur. Bu bağlamda oluşturulan İzmir Barosu Atatürk
Araştırma Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci, Atatürkçü
düşünce ve onun dayandığı felsefe, ilke ve çağdaş değerler konusunda çalışmalar yapar. Merkez, bu doğrultuda ilgi alanına giren olgu ve
olaylarla ilgili faaliyet, takip, görüş ve önerileriyle görevini yerine getirir. Yasal düzenlemeler ve hukukun üstünlüğü ile ilgili çalışmalar yapar,
özellikle demokrasi ve insan hakları adına uygulamada ortaya çıkan aksamalara, Atatürk İlkeleri’ne yönelmiş haksız ve hukuka aykırı saldırılara karşı sorumluluk bilinci içinde, etkin bir biçimde mücadele vermeyi
amaç edinir.
Merkez, aynı zamanda, 5816 Sayılı “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun” kapsamında kendi tespit ettiği veya ihbar yolu ile
ulaşan konularla ilgili gerekli incelemeleri yaparak suç duyurularında
bulunmakta ve takip etmektedir.
İlgili Yönetim Kurulu Üyeleri:
- Av. Burcu Ece Güler
- Av. Sinan Balcılar
- Av. Afhan Topel

FAALİYETLER
1. 26.10.2018 TARİHLİ VALİLİĞİN SINIRLAMA KARARINA KARŞI
CEVABIMIZ VE MESLEKTAŞLARIMIZA ÇAĞRIMIZ
GERİCİLİĞE VE EMPERYALİZME KARŞI 110 YIL! İZMİR BAROSU
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CUMHURİYETİN KURUCU DEĞERLERİNİN YÜCELTİLDİĞİ ÖZEL
GÜNLERE İLGİNİN TÜRLÜ BAHANELERLE AZALTILMAK İSTENMESİNİ
KABUL ETMİYORUZ
Valilik tarafından Cumhuriyet’in kuruluşunun 95. yılı tören geçişi
için yapılan resmi davette, katılımın 20 kişiyle sınırlandığı bildirilmiştir.
İzmir Barosu olarak Cumhuriyetin kurucu değerlerinin yüceltildiği özel
günlere ilginin türlü bahanelerle azaltılmak istenmesini kabul etmiyoruz. Bu konudaki cevabi yazımız, İzmir Valiliği ile paylaşılmış ve alana baromuz mensubu bütün meslektaşlarımızla beraber gideceğimiz
kendilerine iletilmiştir. Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşamak için 29
Ekim sabahı saat 09.00’da İzmir Barosu önünden Cumhuriyet Meydanı’na yapacağımız yürüyüşe tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz.
Saygılarımızla.
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BAROMUZUN BAYRAM MESAJI
Tüm Halkımızın Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun!
Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. kuruluş yıl dönümünde; büyük yokluklar ve ihanetler içinde, işbirlikçi iktidara karşı Kurtuluş Savaşımıza
önderlik etmiş Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını en içten
minnet duygularımızla anıyoruz.
Cumhuriyet, canları pahasına ülkemizi korumak için savaş vermiş
yoksul ama bir o kadar da büyük halkımızın eseridir.
Cumhuriyetin son kalelerinden olan İzmir Barosu, tarihsel misyonunun farkındadır. Söz veriyoruz: Cumhuriyet devrimlerini koruyacağız
ve onları en ileriye bizler taşıyacağız!
“Onlar ki toprakta karınca,
suda balık,
havada kuş kadar çokturlar;
korkak,
cesur,
câhil,
hakîm
ve çocukturlar
ve kahreden,
yaratan ki onlardır,
destânımızda yalnız onların mâceraları vardır.”
Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!
İzmir Barosu Yönetim Kurulu Adına
Başkan Av. Özkan Yücel
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29 EKİM 2018 TARİHİNDEKİ ÇOŞKULU
CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI
İzmir Barosu, Cumhuriyetimizin 95. yıldönümünü coşkuyla kutladı.
Başkan Av. Özkan Yücel, Yönetim Kurulu Üyeleri ve yüzlerce meslektaşımızdan oluşan büyük bir kalabalıkla Cumhuriyet Bayramı kortejine
katılan İzmir Barosu, halk tarafından coşkulu alkışlarla karşılandı.
İzmir Barosu›nun «Gericiliğe ve Emperyalizme Karşı 110 Yıl!»,
«Cumhuriyet İçin Bağımsız Yargı, Bağımsız Yargı İçin Cumhuriyet» ve
«Laik Cumhuriyetin Avukatıyız» pankartları ile gerçekleştirdiği geçiş
töreni sonrası bir açıklama yapan Baro Başkanı Av. Özkan Yücel, Valiliğin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına sadece yirmi kişi ile katılabilirsiniz şeklindeki yazısını hayretle karşıladıklarını söyleyerek; İzmir
Barosu’nun ve İzmir Barosu üyesi avukatların Cumhuriyetin kurucu
değerlerinin yüceltildiği özel günlere ilginin türlü bahanelerle azaltılmak istenmesini kabul etmelerinin mümkün olamayacağını vurguladı.
Yönetim Kurulu tarafından alınan karar sonrası, Baroya getirilmek istenen 20 kişilik sınırı yüzlerce avukatın katılımı ile aştıklarını belirten Av.
Özkan Yücel, sözlerini “Bizde bu dayanışma varken, İzmir Barosu hiçbir
güç önünde eğilmeyecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Bugün bir kere
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daha Cumhuriyet’in bütün değerlerine sahip çıktığımızı, onları daha ileri taşıma azminde olduğumuzu gösterdik. Katılımınız ve desteğiniz için
çok teşekkür ederim.” şeklinde tamamladı.

10 KASIM’DA CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİMİZ
İzmir Barosu üyesi meslektaşlarımız; Cumhuriyetimizin kurucu lideri, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin önderi, büyük devrimci
Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 80. yılında anmak üzere kıymetli
annesi Zübeyde Hanım’ın Karşıyaka’da bulunan anıt mezarında bir araya geldiler.
Çok sayıda meslektaşımız ve vatandaşın katıldığı tören, büyük lideri kaybettiğimiz saat olan 09.05’de anısı önünde saygı duruşu ile başladı.
İzmir Barosu olarak 110 yıldır gericiliğe ve emperyalizme karşı
çıktıklarını dile getiren Av. Özkan Yücel, “Gerçek anlamıyla mücadele
edebilmek için uğraş veriyoruz. Tam da bu nedenle; aslında herkesin
unuttuğu, laik eğitimi dinci eğitime çevirmeyi amaçlayan, Anadolu liselerinin açılmasını öğrenci sayısına bağlayıp, imam hatip liselerinde
öğrenci sayısını sıfırlayan, on öğrenci bile olsa okul açılmasına izin ve457

ren, hatta belli sayının altına düşmesi halinde Anadolu liselerinin imam
hatip liselerinin dönüşmesine olanak tanıyan yönetmelik değişikliğinin
iptali için geçtiğimiz gün dava açtık. Hem yasal alanda hem de toplumsal alanda Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gidebilmek için elimizden
gelen çabayı gösteriyoruz. Bu mücadelemiz bitmeyecek, mirasını korumaya, Cumhuriyet kazanımlarını savunmaya ve onları daha da ileri taşımaya söz veriyoruz.” dedi.
Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan anmaya da İzmir Barosu Başkan
Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer katılarak Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.
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10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA BURSU
İzmir Barosu olarak 10 Kasım’da Zübeyde Hanımın Anıt Mezarı’nın
başında yapılan törende konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “Dogmalara karşı çıkan bir büyük liderin anısı önünde saygımızı
sunmak üzere buradayız. Akla, bilime uygun bir ülke yaratabilmek için
mücadele eden, bunun temellerini atan bir büyük liderin anısı önünde
saygımızı göstermek için buradayız.” dedi. Bu düşünceyle İzmir Barosu
olarak O’na yakışır bir biçimde akla ve bilime hizmet etmek için üç hukuk fakültesi öğrencisine “10 Kasım Atatürk’ü Anma Bursu” verme kararı aldıklarını ifade eden Av. Özkan Yücel, bursiyer öğrencilerin seçimi
konusunda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden yardım alacaklarını söyledi. Baro Başkanı Av. Özkan Yücel, daha çok üniversite gencinin
akla, bilime, aydınlığa ulaşabilmesi için ve bu ülkenin aydınlık yarınlarında söz sahibi olabilmesi için burs verilen öğrenci sayısını arttırmak
istediklerini, bu kapsamda da İzmir Barosu üyesi avukatlar arasında da
bir kampanya hazırlığı içinde olduklarını dile getirdi.
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DEVRİM ŞEHİTLERİMİZ MUSTAFA FEHMİ KUBİLAY,
BEKÇİLER HASAN VE ŞEVKİ ADINA DÜZENLENEN
ANMA TÖRENİ
İzmir Barosu üyesi meslektaşlarımız, 23 Aralık 1930 tarihinde gericiler tarafından katledilen devrim şehitleri Asteğmen Mustafa Fehmi
Kubilay, bekçiler Hasan ve Şevki’yi anma törenlerine cübbeleriyle katıldılar.
İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer, İzmir Barosu
Yönetim Kurulu üyeleri Av. Burcu Ece Güler, Av. Sinan Balcılar, Menemen Baro Temsilcisi Av. Koray Yücel ile İzmir Barosu mensubu avukatların katıldığı anma töreninde konuşan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk “Arkadaşlar,
efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat,
medeniyet tarikatıdır.” dedi. “İnandılar, dövüştüler, öldüler. Bıraktıkları
emanetin bekçisiyiz.” diyen Av. Özgür Yılmazer Mustafa Kemal Ata-
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türk’ün “Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki; Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En
doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.” sözünü hatırlatarak “Bu
sözün yolunda giderek bu uğurda canını veren Devrim Şehidi Mustafa
Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Şevki’yi saygıyla anıyoruz. İzmir Barosu
olarak Cumhuriyetin tüm kazanımlarını korumak için yorulmadan mücadele edeceğiz. Geçmişte ve günümüzde karanlığa direnenlere selam
olsun.” dedi.

UĞUR MUMCU İÇİN KÜLTÜR VE SANAT KOMİSYONU İLE
BİRLİKTE DÜZENLENEN ANMA TÖRENİ
24 Ocak 1993 tarihinde uğradığı bombalı saldırıda yaşamını yitiren
gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölüm yıldönümünde İzmir Barosu’nda şiirler ve şarkılarla anıldı.
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Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada; Türkiye’de çok sayıda aydın, demokrat, gazeteci ve yazarın faili meçhul cinayetlerde katledildiğini belirterek “Biz, yıllardır bu cinayetlerin
faillerini bulmak için, onların faillerinin yargı önüne çıkarılması için çaba
harcıyoruz.” dedi. Başka bir dünya, başka bir ülke, başka bir toplum
mümkün diyerek yola çıktıklarını söyleyen Baro Başkanımız Av. Özkan
Yücel “Biz bu uğurda mücadele etmeyi hiçbir zaman bırakmayacağız.
Türkiye’nin aydınlık geleceği için söz söylemiş, bu uğurda canını vermiş
bütün şehitlerimiz için, bu ülkenin bütün insanları adına gayretleri ve
bize bıraktıkları miras için teşekkür ediyoruz. Bugün, Uğur Mumcu için
buradayız ama sadece Uğur Mumcu değil, bu uğurda kaybettiğimiz çok
sayıda devrim şehidimiz, çok sayıda demokrasi şehidimiz var. Bu cinayetlerin her birinin aydınlanması için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Bu hepimizin boynuna borçtur.” dedi.

İZMİR BAROSU, ÇYDD İZMİR YÖNETİMİ VE
BURSİYERLERİ BULUŞMASI

İzmir Barosu ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Yönetici
ve bursiyerleri 22-23 Mart 2019 günlerinde İzmir Barosu’nda düzenlenen bir dizi etkinlikte bir araya geldi.
22 Mart 2019 tarihinde İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, Yönetim Kurulu üyeleri Av Afhan Topel, Av. Burcu Ece Güler, Av Gamze
Adıgüzel ile tanışma toplantısıyla başlayan etkinlik, 23 Mart 2019 tarihinde “Hukuk ve Demokrasi” konusunda yapılan söyleşi ile sona erdi.
İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Afhan Topel’in katıldığı söyleşide hukuk, demokrasi, hak,
adalet ve hukuk devleti kavramları konuşuldu.
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İki gün boyunca süren çalışma boyunca; başta hukuk fakültelerinde
okuyan bursiyer öğrenciler olmak üzere, tüm bursiyerler İzmir Barosu
merkez ve komisyonlarında yürütülen çalışmalara katılmaya davet edildiler.
Programın kapanışında; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve İzmir Barosu yöneticileri ortak projeler yapma ve çalışma alanlarını arttırma yolunda dilek ve temennilerde bulundular.

ULUSAL EGEMENLİK VE KÖY ENSTİTÜLERİ
AYDINLANMASI BAŞLIKLI SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İzmir Barosu Atatürk Araştırma Merkezi tarafından Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
dolayısıyla “Ulusal Egemenlik ve Köy Enstitüleri Aydınlanması” başlıklı
bir söyleşi gerçekleştirildi.
Söyleşi öncesi konuşan İzmir Barosu Atatürk Araştırma Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Burcu Ece Güler, iki tarihi olayı anmak
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üzere bu söyleşiyi düzenlediklerini söyleyerek “Ne yazık ki bugün ülkemiz tek adam rejimine girmiş durumda. Burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Köy Enstitülerinin kuruluşunu anmak ve
kutlamaktan ziyade tekrar dostlarımızla bir araya gelip, onlardan güç
alarak mücadeleye devam etmek istiyoruz.” dedi. Milletimizin çağdaş
ve demokratik bir yönetimi sonuna kadar hak ettiğini ifade eden Av.
Burcu Ece Güler, bunun bedellerini zamanında çok ağır bir şekilde ödediğimizi ifade etti. Köy Enstitülerinin kapatılmış olmasının büyük bir kayıp olduğunu söyleyen Av. Burcu Ece Güler, “ama ne mutlu ki onun mücadeleci ruhunu hiç yitirmemişiz. Hala onun anısını yaşatan, tekrar aynı
nesiller yetiştirme hedefinde olan yurttaşlarımız var. Yaşları ne olursa
olsun hiç yorulmuyorlar. O yüzden bizim de yorulmak gibi bir lüksümüz
yok.” dedi.
Ahmet Gürel tarafından hazırlanan Ulusal Egemenlik ve Köy Enstitülerini anlatan belgesellerin izlenmesinin ardından; Yeni Kuşak Köy
Enstitüleri İzmir Şubesi 2. Başkanı Av. Şahap Cesur Köy Enstitüleri ile
ilgili sunumunu gerçekleştirdi.

15 MAYIS 2019 HASAN TAHSİN ANMA TÖRENİ
İzmir’in işgal girişimine karşı, gazeteci Hasan Tahsin tarafından atılan ilk kurşunun 100. Yıldönümünde; İzmir Barosu yönetimi adına Av.
Afhan Topel ve meslektaşlarımız İzmir Gazeteciler Cemiyeti öncülüğün-
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de Konak Meydanı’nda Hasan Tahsin Anıtı önünde düzenlenen anmaya
katıldı.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen tarafında yapılan konuşmadan sonra; tüm katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı’na kadar kortej
oluşturarak yüründü ve Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından
tören sona erdi.

15 TEMMUZ 2019 BASIN AÇIKLAMAMIZ
YAŞADIĞIMIZ ACI DENEYİM, ÜLKEMİZİN “ŞEYHLER,
DERVİŞLER, MÜRİTLER, MENSUPLAR MEMLEKETİ”
OLAMAYACAĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR
Tarihimizin en acı olaylarından biri olan 15 Temmuz askeri darbe
teşebbüsü, tüm erken uyarılara rağmen; Türkiye Cumhuriyeti›nin tam
bağımsız, laik ve sosyal bir hukuk devleti olması hedefinden sapılarak,
başta yargı organları ve güvenlik güçleri olmak üzere kamu kurumlarının hemen tamamının bilerek ve isteyerek liyakat sahiplerine değil,
yobaz ve işbirlikçi yandaş bir kliğe teslim edilmesinin sonucudur.
15 Temmuz gerici kalkışmasına karşı, başta parlamentoda temsil
edilen tüm partiler olmak üzere; bütün ulus bir arada ortak bir irade
sergilemiş ve ülke demokrasisine sahip çıkmıştır. Bu ortak irade, ülkenin kaderinin çoğulcu ve çağdaş bir hukuk devletine bağlı olduğunun
tescilidir.
Bu gerici kalkışmadan halka kurşun sıkan caniler kadar bu kişileri
belli mevkilere getirenler de sorumludur ve maalesef; tüm sorumlular,
yargı karşısına çıkarılmış ve cezalandırmış değildir.
Ülkemizin özellikle son yıllarda, demokrasiden ve hukuktan hızla
uzaklaşmasında, darbe teşebbüsüne kalkışan yobazlar kadar bu vahim
olayı ülkeyi OHAL KHK’ları ile dizayn etmek için “fırsata çeviren” siyasilerin de sorumluluğu büyüktür. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü takiben ilan edilen OHAL, ülkemizi ve demokrasimizi, milletin iradesinin
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yok sayıldığı, kanunların kararnamelerle değiştirildiği antidemokratik
bir rejime evrilmesine neden olmuştur. Milletimizin, bu karanlıktan da
yine çoğulcu demokrasi ve demokratik bir hukuk devleti ideali için göstereceği mücadele ile çıkacağına inancımız tamdır. Gerici ve yobazları,
devlet kademelerinde söz sahibi kılan ortakları da yargı önünde hesap
verinceye kadar hak, hukuk ve adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.
Üç yıl önce yaşadığımız acı deneyim, bizlere ülkemizin “şeyhler,
dervişler, müritler, mensuplar memleketi” olamayacağını bir kez daha
göstermiştir.
Bu duygu ve düşüncelerle; 15 Temmuz gerici ayaklanmasında yaşamlarını yitiren tüm yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz.

4 EYLÜL 2019- SİVAS KONGRESİ YIL DÖNÜMÜ
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9 EYLÜL 2019- İZMİRİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN
KURTULUŞUNUN 97. YILINI ÇOŞKULU ŞEKİLDE KUTLADIK
İzmir Barosu’nun pankartı altında Basmane Karakolu önünde buluşan meslektaşlarımız, kortejle birlikte Cumhuriyet Meydanı’na kadar
yürüdüler. Ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi törene katılarak;
Büyük Önder Atatürk’ün heykeline İzmir Barosu’nun çelengini sundular. Başkan Av. Özkan Yücel, Yönetim Kurulu Üyeleri ve meslektaşlarımızla birlikte Zafer Yürüyüşü’ne katılan İzmir Barosu, halk tarafından
coşkulu alkışlarla karşılandı.

OKULLARINA SAHİP ÇIKAN ÖĞRENCİ VELİLERİNİN
YANINDAYIZ
İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan Milli İrade Ortaokulu’nun bir
bölümünün, imam hatibe dönüştürülmesine karşı çıkan ve okullarına
sahip çıkan öğrenci velileri, konuyla ilgili olarak topladıkları imzaları
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim ederken; her zaman laik, bilimsel,
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çağdaş ve demokratik eğitimden yana olan İzmir Barosu da öğrenci
velilerinin yanında yer aldı.
İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan Milli İrade Ortaokulu’nun bir bölümünün, imam hatibe dönüştürülmesine karşı çıkan ve okullarına sahip çıkan öğrenci velileri konuyla ilgili olarak topladıkları imzaları İl Milli
Eğitim Müdürlüğü’ne teslim ederken; her zaman laik, bilimsel, çağdaş
ve demokratik eğitimden yana olan İzmir Barosu da öğrenci velilerinin
yanında yer aldı.
İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sinan Balcılar ve meslektaşımız Av. Yasemin Şahin Halavurte, imzaların Milli Eğitim İl Müdürlüğü’ne
teslimi ve basın açıklaması sırasında bizzat velilerin yanında bulunarak;
İzmir Barosu’nun her zaman öğrenci velilerine gerekli hukuki desteği
vermeye hazır olduğunu vurguladılar.

LAİK, DEMOKRATİK VE BİLİMSEL EĞİTİM İÇİN
MÜCADELE EDİYORUZ
İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan Milli İrade Ortaokulu’nun bir
bölümünün imam hatibe dönüştürülmesine karşı çıkan ve okullarına sahip çıkan öğrenci velileri,
konuyla ilgili olarak okul önünde
toplanarak bir basın açıklaması
gerçekleştirdiler. İzmir Barosu’nun
da destek verdiği açıklamaya katılan Baro Yönetim Kurulu Üyemiz
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Av. Sinan Balcılar, Anayasa ve yasalarda eğitim hakkı ile ilgili maddeleri
hatırlatarak velilere “Eyleminizde haklısınız. İzmir Barosu olarak sonuç
alıncaya kadar hukuki destek vermeye devam edeceğiz. Sonuna kadar
yanınızdayız.” dedi.

29 EKİM 2019 CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİMİZ
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a) Milli İrade Ortaokulu Öğrencileriyle Yaptığımız Kutlama
Okullarının bir kısmının imam hatip ortaokuluna dönüştürülmesine
karşı çıkan ve bu uygulamadan geri dönülmesi için çeşitli kampanyalar
düzenleyen Milli İrade Ortaokulu velilerine destek veren İzmir Barosu
ve Öğrenci Velileri Derneği Karşıyaka Şubesi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okulun önünde bulunan eski pazaryerinde bir şenlik düzenledi.
Okulun öğrencilerinin katıldığı ve çeşitli etkinlik ve oyunların gerçekleştirildiği şenlikte konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel,
her zaman Cumhuriyet değerlerinin, hukuk devletinin ve demokrasinin
yanında olduklarını belirterek “Şu anda önünde bulunduğumuz Milli
İrade Ortaokulu’nun bir bölümü, yakın zamanda imam hatibe çevrildi.
Velilerin yüzde sekseni bu ‘oldu bitti’ye karşı çıkarken böyle bir karar
alındı. Laik eğitimin yok edilmesine yönelik bu tür baskılar karşısında;
her zaman olduğu gibi yine açık bir biçimde karşı durduk. İzmir Barosu; Cumhuriyetin kazanımları, laik, demokratik eğitim, hukuk devleti
ve insan hakları mücadelesinde hep en önde olmuştur. Bugün, burada,
bizi çocuklarımızla bir araya getiren Veli-der’e çok teşekkür ederiz. Alışılmışın dışında bir kutlama gerçekleştirmeye çalıştık. Cumhuriyet sevgisini içinde hissetmeyenlerin, göstermelik kutlamalarla bir kazanım
elde etmesi mümkün değil. Bugün, içinde yaşadığımız ülkede, 29 Ekim
yalnızca bir bayram değil aynı zamanda bir mücadele günüdür. Bizler,
Türkiye’nin aydınlık geleceğini inşa etmeye çalışan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Çocuklarımız, bizim aydınlık geleceğimiz. Çocuklarımızla,
velilerimizle, avukatlarımızla, gençlerimizle birlikte mücadeleye devam
edecek ve güzel günler göreceğiz. Çocuklarımıza laik, demokratik, bilimsel eğitim verme konusundaki her çabanın içinde olacağız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!” dedi.
Karşıyaka Veli-Der Karşıyaka Şube Başkanı Turgut Aydın ise, “Milli
İrade Ortaokulu’nun imam hatibe dönüştürülmesi karşısında, okulun
velileri bir mücadele başlatmıştı. Bugün bu mücadeleyi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlaması ile sürdürüyoruz. Herkesin bayramını kutluyoruz. Biz, çocuklarımızın geleceği için mücadele etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.
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b) Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşümüz
İzmir Barosu, Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutladı. Çok sayıda meslektaşımızın yakalarında takılı “Laik Cumhuriyetin
Avukatlarıyız” yazılı kokartlarla katıldıkları Cumhuriyet Bayramı’na iliş-

kin konuşan Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel, “İçinde bulunduğumuz
karanlığı, Cumhuriyetimizin temelini oluşturan eşitlik ve özgürlük ilkelerinden asla taviz vermeden birlikte mücadele ederek yenebileceğimizi bizlere gösteren Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına şükranlarımı sunuyor, Cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyorum.” dedi.
c) Adliye’deki Cumhuriyet Kokteylimiz
Cumhuriyet Bayramı’nı, üç güne yayılan etkinliklerle kutlayan İzmir
Barosu, bugün de İzmir Adliyesi Baro Birimi’nde Cumhuriyetimizin 96.
Yılını meslektaşlarımızla birlikte kutladı.
Çok sayıda meslektaşımızın katıldığı coşkulu anmada konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, İzmir Barosu olarak Cumhuriyet
Bayramı’nı sadece söz söyleyerek değil, Cumhuriyet değerlerine sahip
çıkmak üzere alanlara çıkarak, mücadele ederek kutladıklarını ifade
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ederek, “Yakın zamanda gericileştirilmeye çalışılan eğitim karşısında
Milli İrade Ortaokulu’nu imam hatip yapamazsınız, burası laik milli eğitimin bir kalesidir diye karşı çıktık. Aynı nedenle Cumhuriyet Bayramı
kutlamalarımızı da Milli İrade Ortaokulu’ndan başlattık ve öğrencilerle
beraber Cumhuriyet Bayramı’nı kutladık.” dedi. Geçtiğimiz yıl, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Valiliğin İzmir Barosu’ndan on beş kişilik
katılımcı listesi istediğini, Baro’nun “Cumhuriyet Bayramı ise söz konusu olan biz yalnız on beş kişi ile değil, İzmir Barosu mensubu bütün avukatlarla orada olacağız ve isim vermeyi reddediyoruz.” yanıtı üzerine;
bu yıl diğer meslek odalarına aynı yazıyı göndermelerine karşın Baro’ya
bu şekilde bir yazı gönderme cüretinde bulunamadıklarını ifade eden
Av. Özkan Yücel “İstanbul seçimleri iptal edildiğinde demokrasi nöbetini başlatıp 200’ün üzerinde avukatla sandıklara sahip çıkmak üzere
İstanbul’a gitmenin de, kayyum atamaları gerçekleşip yurttaşın seçme
iradesi yok sayıldığında buna tepki gösteren ilk baro olmanın da onurunu biz yaşadık.” dedi.

Yargı yılı açılışının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacağı duyurulduğunda yargıçlara seslendiklerini ve “Kendinizi özgürleştirin.
Bırakın idarenin esareti altıda yaşamayı. Cumhuriyet değerlerine sahip
çıkın, demokrasiye sahip çıkın, insan haklarına sahip çıkın.” dediklerini
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ifade eden Av. Özkan Yücel “Peşimizden 54 baro geldi; külliyeye gitmeyen 67 baroydu.” dedi. Yönetime gelirken “Söyleyecek bir söz varsa,
kurulması gereken bir cümle varsa bütün risklerine rağmen İzmir Barosu Başkanı ve yönetimi olarak biz bu riskleri almaya, biz bu riskleri
göğüslemeye hazırız.” dediklerini söyleyen Av. Özkan Yücel, “Bugüne
kadar bütün davranışlarımızla bunu gerçekleştirdik. Bundan sonra da
size layık olmak için, İzmir Barosu’na layık olmak için, avukatlık mesleğine ve Türkiye’ye layık olmak için; aynı kararlılıkla, aynı iradeyle, aynı
güçle mücadeleye devam edeceğiz. Buradaki en önemli desteğimiz, en
önemli gücümüz meslektaşlarımız. Meslektaşlarımızın desteği, onların
varlığı olmadan İzmir Barosu olabilmek; bu kadar güçlü, bu kadar dirayetli, bu kadar sağlam ayakta kalabilmek mümkün değil. Burada olduğunuz için, bizimle bu bayram coşkusunu paylaştığınız için, Cumhuriyet değerlerine sahip çıktığınız için; demokrasiyi, insan haklarını, insan
onurunu ayaklar altına almak isteyenlere karşı mücadelede bizi yalnız
bırakmadığınız için her birinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

LAİK, DEMOKRATİK VE BİLİMSEL EĞİTİM İÇİN
MÜCADELE VERİYORUZ
Bayraklı Milli İrade Ortaokulu’nun bir bölümünün imam hatip ortaokuluna dönüştürülmesine karşı velilerin sürdürdüğü mücadeleye
İzmir Barosu da destek vermeye devam etmiştir.
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İzmir Barosu Atatürk Araştırma Merkezi sorumlu yönetim kurulu
üyesi Av. Sinan Balcılar ve merkez üyesi meslektaşlarımız öğrenci velilerinin, 15 Ocak 2020 günü, İzmir Valiliği’ne yaptıkları idari başvuru sırasında hukuki destek vermek üzere yanlarında bulundular. Sonrasında
konuşan Av. Sinan Balcılar, İzmir Barosu’nun laik, demokratik ve bilimsel eğitimden yana tavrının tavizsiz süreceğini ifade etti.

10 KASIM 2019- BASTIĞIMIZ HER KARIŞ TOPRAĞIN
ATA’NIN MANEVİ HUZURU OLDUĞU İNANCIYLA HAREKET
EDİYORUZ

İzmir Barosu olarak Milli Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü düzenlenen törenlerle bir kez daha saygıyla andık.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi anma törenlerine Baro
Saymanımız Av. Hüseyin Yıldız katılıp Atatürk Anıtı’na çelenk sunarken;
aralarında İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer ve yönetim kurulu üyelerimiz Av. Gamze Karaoğlu ile Av. Sinan Balcılar’ın da bulunduğu meslektaşlarımız, Atamızın ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’i
ziyaret ettiler.
Ayrıca Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel, Genel Sekreterimiz Av. Perihan Çağrışım Kayadelen ile Yönetim Kurulu üyelerimiz Av. Burcu Ece
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Güler ve Av. Afhan Topel geçen yıl olduğu gibi bu yıl da meslektaşlarımızla birlikte Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde
Hanım’ın Karşıyaka’da bulunan anıt mezarında düzenlenen törene katılarak çelenk sundular.
Atatürk’ün vefatının yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, İzmir Barosu olarak bugün farklı yerlerde Ata’nın huzurunda olmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade ederek,
“Bir yandan resmi törenlere katılırken, öte yandan geçen yıl olduğu gibi
Zübeyde Hanım’ın mezarı başında Atamızı andık. Başkan Yardımcımızın
ve yönetim kurulu üyelerimizin dahil olduğu bir başka grup meslekta475

şımız ise Anıtkabir’de Ata’nın huzuruna çıktılar.” dedi. Mustafa Kemal
Atatürk’ü anlamanın onun inandıklarını, onun hedeflerini anlamaktan
geçtiğini dile getiren Av. Özkan Yücel, “Biz çağdaş bir ülke için mücadele ederken bulunduğumuz her yerin, bastığımız her karış toprağın
Ata’nın manevi huzuru olduğu düşüncesi ve inancıyla hareket ediyoruz.” dedi. Av. Özkan Yücel, Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş ülkeler seviyesine çıkarmak, hak ettiği demokrasi, hukuk devleti ve çağdaşlığı
yakalayabilmek için İzmir Barosu’nun geçen yıl üç hukuk öğrencisine
vermeye başladığı “10 Kasım Atatürk’ü Anma Bursu”na bu yıl da devam
edeceklerini söyleyerek “Cumhuriyet, demokrasi ve özgürlük konusundaki mücadelemiz sonsuza dek Atamızın izinde sürecek.” dedi.

UNUTMAYIN: “TÜRKİYE CUMHURİYETİ; ŞEYHLER,
DERVİŞLER, MÜRİTLER VE MENSUPLAR MEMLEKETİ
DEĞİLDİR.” OLMAYACAKTIR DA...
14 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler için Kurallar‘a ilişkin karar, çok değil, bundan 3 hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6. Din şurasında yaptığı konuşmada
dile getirdiği ‘İslam bize göre değil, biz İslam’a göre hareket edeceğiz.’
şeklindeki beyanının hayata geçirilmesidir.
Yürürlüğe konan bu kurallar, içeriğinde yer alan “İnsanın yeryüzündeki Halife’si ilkesi, ihlas, takva, Allahu Teala korkusuyla davranma, Allahu Teala’ya hesap verme” gibi ifadelerle, bir din devleti düzenlemesini çağrıştırmaktadır.
Hukuki bir nitelik taşımaktan çok uzak olan bu metin ile ülkemizin
içine çekilmeye çalışıldığı dinci gerici anlayış, hukuk eliyle meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.
Laikliğin esas alındığı bir devlette herhangi bir dinin kurallarının
hukuksal metinlere referans alınması ve kural haline getirilmesi asla
kabul edilemez. Demokratik toplumun ve çoğulculuğun mayası olan
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Laiklik ilkesinden hiçbir şekilde taviz verilemez. 1924’ten bu yana en
gerici Anayasaların dahi demokratik ve uygar toplumların vazgeçilmezi
olan “laiklik” ilkesini yok sayamamasının temel nedeni de budur.
Şeri hukuk özleminin bir tür nabız yoklaması, provası olan bu metnin; derhal ortadan kaldırılması ve Cumhuriyetin temel ilkelerine uygun
yeni bir düzenlemenin yapılması şarttır.
Saygılarımızla.
İzmir Barosu Başkanlığı

DEVRİM ŞEHİTLERİ ASTEĞMEN KUBİLAY İLE
BEKÇİLER HASAN VE ŞEVKİ ANILDI
Atatürk Devrimlerine ve Laik Cumhuriyete karşı olan şeriat yanlısı gericilerin, 23 Aralık 1930’da vahşice şehit ettiği Asteğmen Mustafa
Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki Menemen’de Kubilay Anıtı
önünde anıldı.
Anma törenine İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer,
yönetim kurulu üyeleri Av. Burcu Ece Güler ve Av. Cansu Bildirici ile baromuz üyesi avukatlar katıldı.

477

İzmir Barosu tarafından Atatürk ilkelerinin ve Cumhuriyet devrimlerinin sonuna kadar savunucusu ve koruyucusu olunacağı mesajının
iletildiği anma töreni, Kubilay Anıtına karanfil bırakılmasının ardından
sona erdi.

BAĞIMSIZLIK MÜCADELEMİZ BESLEME KALEMŞÖRLERİN
DİL UZATABİLECEĞİ BİR DEĞER DEĞİLDİR
İzmir Barosu, “istiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşülen” hiçbir anda geri adım atmayacak, “iktidara sahip olanlar gaflet,
dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunsalar bile” 112 yıllık onurlu mirası
uyarınca; üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmekten çekinmeyecektir.
Ulusal kurtuluş mücadelemizin demokrasi ve çoğulcu düşünce ile
taçlandığı 23 Nisan 1920’nin 100. yıldönümünde, gücünü siyasal İslamcıların kurucu iradeye olan düşmanlığından alan Fatih Tezcan isimli
müptezel şahsın, yüzbinlerce kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından Cumhuriyetimizin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk’e ismini
vermekten de korkarak “işbirlikçi subay” yakıştırması yaptığını büyük
öfke ile öğrendik.
Bu önemli günde, dünyanın gördüğü ilk anti emperyalist bağımsızlık savaşının tüm tarihi gerçekliğini çarpıtarak İngiliz kuklası padişahın
temsil ettiği Osmanlı›ya, devlet; fiilen işletilmez hale getirilmiş olan
Meclis-i Mebusan’a, meclis; Türkiye Büyük Millet Meclisi›ne ise «paralel» deme küstahlığını gösteren bu şahsa halkımız gerekli cevabı vicdanında verecektir.
Ancak, kamuoyuna duyurmak isteriz ki; İzmir Barosu “istiklal ve
Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşülen” hiçbir anda geri adım atmayacak, “iktidara sahip olanlar gaflet, dalâlet ve hatta hıyanet içinde
bulunsalar bile” 112 yıllık onurlu mirası uyarınca, üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmekten çekinmeyecektir.
Bu vesile ile “adı geçen müptezel zat” hakkında gerekli hukuki işlemleri ivedilikle başlatacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Cumhuriyetimiz ve anti emperyalist mücadele tarihimiz, asla sahipsiz değildir.
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ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN AZİZ
HATIRASINA HAKARET CEZASIZ KALAMAZ
07.05.2020
İzmir Barosu tarafından, Kurtuluş Savaşımızın ve Cumhuriyetimizin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk›ün aziz hatırasına ve manevi
şahsiyetine sistemli olarak hakaret eden ve son olarak ulusal egemenliğimizin 100 yılı olan 23 Nisan’da, ilk antiemperyalist bağımsızlık savaşının tüm tarihi gerçekliğini çarpıtarak İngiliz kuklası padişahın temsil
ettiği Osmanlı’ya, devlet; fiilen işletilmez hale getirilmiş olan Meclis-i
Mebusan’a, meclis; Türkiye Büyük Millet Meclisi›ne ise «paralel» deme
küstahlığını gösterirken Mustafa Kemal Atatürk›e ismini vermekten de
korkarak «işbirlikçi subay» yakıştırması yapan Fatih Tezcan isimli şahıs
hakkında yaptığı açıklamalardan dolayı suç duyurusunda bulunulmuştur.
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BARO BAŞKANLARI ATATÜRK’ÜN HUZURUNDA
06.2020
Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya doğru yürüyen ve Ankara
girişinde ise fiili gözaltı koşullarında gerçekleştirdikleri 28 saati aşan direnişi kazanarak Anıtkabir’de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
huzuruna çıkan baro başkanlarımız, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı mücadelesinin burada bitmediğini sürece ilişkin eylemlerin devam edeceğini vurguladılar.

unutMADIMAKlımda
27 yıl önce bugün, Sivas’ın tam göbeğinde, ülkemizin büyük emeklerle yetiştirdiği şair, yazar, müzisyen ve tiyatrocuların içinde bulunduğu 35 yurttaşımız gözü dönmüş canilerin “şeriat isteriz” çığlıkları arasında yakıldı.
Tarihimizin en karanlık günlerinden biri olan, laik ve demokratik
Cumhuriyet kazanımlarına karşı irticacı zihinlerin desteği ile gerçekleştirilen Madımak Katliamı ülkemizin çağdaş dünyadan uzaklaştığında
karşılaşacağı manzaranın en çarpıcı örneğidir.
480

Alevilere, aydınlara, yazar ve sanatçılara yöneltilmiş şiddeti kınamaktan dahi imtina eden zihniyete karşı laik ve demokratik Türkiye
mücadelemizi hiçbir baskı durduramayacak; baroların çağdaş ve insan
haklarına dayalı bir ülke çabası asla son bulmayacaktır.
Bu vesile ile 2 Temmuz 1993 yılında kaybettiğimiz yurttaşlarımızı,
katledilişlerinin 27. yılında sevgi ve özlemle anıyoruz.

TEK YOL DEMOKRATİK VE LAİK HUKUK DEVLETİ İDEALİDİR
15 Temmuz gerici darbe teşebbüsü sonrasında yaşanan süreç, ülkemizi refaha kavuşturacak tek yolun, demokratik ve laik hukuk devleti
ideali için çabalamak olduğunu ortaya koymuştur.
Oysa siyasi iktidar, aradan geçen 4 yılda, darbe teşebbüsünü baskıcı rejimini kalıcı hale getirmek için bir bahane olarak kullanmış, muhalefet kesimler ve basın üzerinde amansız bir baskı ve yıldırma politikası
sürdürülmüştür.
Bugün de hukuk devleti, demokrasi ve insan haklarının en önemli
savunucularından olan baroları, ele geçirmeye ve susturmaya yönelik
çabanın varlığı malumdur. Baroların siyasi saiklerle bölünmesinin de
yargıya darbe olduğunu unutmamak gerekir.
Yasama ve yürütme erklerinin dengeleyicisi olan yargı erkinin bağımsızlığının garantörü, savunmadır. Yargı sistemi güçlü ve bağımsız olmayan bir devlet, birkaç kişinin kişisel emelleri uğruna karanlık günler
yaşamaya mahkumdur.
İzmir Barosu›nun 112 yıllık tarihi, temel hak ve özgürlükler ve demokrasi mücadelesinin tarihidir.
Büyük bir inanç ve kararlılıkla askeri, sivil ya da siyasi her türlü darbenin karşısında taraf olmak, geçmişimizden aldığımız ve geleceğe bırakacağımız en önemli mirastır.
15 Temmuz gerici darbe teşebbüsünde yaşamlarını yitiren tüm
yurttaşlarımızı, saygı ile anıyor; bir kez daha aynı karanlıkları yaşamamak için mücadele kararlılığımızı tüm halkımızla paylaşıyoruz.
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ERZURUM KONGRESİ’NİN 101. YILI KUTLU OLSUN
23.07.2020

LOZAN ANTLAŞMASI’NIN 97. YILI KUTLU OLSUN
Türkiye Cumhuriyeti’nin, uluslararası platformda kabul edildiği Lozan Barış Antlaşması, 97 yıl önce bugün imzalandı.
Bugün yapılmak istenen yıldönümü kutlamalarını “toplumsal ayrışma ve kargaşaya neden olabileceği” gerekçesiyle yasaklayan İzmir Valiliği kararı, bağımsızlık savaşının halen devam ettiğinin en büyük kanıtıdır. İzmir Barosu olarak; gericiliğe, baskıya ve emperyalist sistemin her
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türlü dayatmalarına karşı demokrasiyi ve cumhuriyetin kazanımlarını
koruma konusunda ilk günkü azimle mücadeleye kararlıyız.
Vatanı parçalanmaya terk eden Osmanlı Padişahına ve dönemin en
büyük emperyalist güçlerine karşı halkla beraber verilen bağımsızlık
mücadelesinin lideri Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşımızın
tüm kahramanlarını minnetle anıyoruz.

ETTİĞİNİZ LANETİN HESABINI VERECEKSİNİZ!
25.07.2020
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NI
HALKTAN KAÇIRMANIZA İZİN VERMEYECEĞİZ!
23.08.2010

CUMHURİYET DEĞERLERİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR! 30
AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN
30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin, pandemi bahane edilerek
kısıtlı bir şekilde kutlanmasına tepki gösteren İzmir Barosu, genelgenin
açıklandığı anda “Zafer Bayramının halktan kaçırılmasına izin vermeyeceğiz. Cumhuriyet değerlerimizi savunmak ve halkımızdan kaçırılmak
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istenen Zafer Bayramı’nı hep beraber coşkuyla kutlamak üzere tüm
meslektaşlarımızla beraber saat 14.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda
olacağız.” şeklinde açıklama yapmıştı.
Bu açıklama doğrultusunda; İzmir Barosu üyesi avukatlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak üzere Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya
geldiler. İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel’in, Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda
bulunan İzmir Barosu üyeleri sonrasında hep birlikte İstiklal Marşımızı
okudular.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMASINDA
PANDEMİYİ HATIRLADILAR
Burada bir açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel,
uzun süredir Cumhuriyet değerlerine, ulusal mücadeleyi temsil eden
günlere yönelik yoğun bir saldırı olduğunu ifade ederek, “Plajları,
AVM’leri açık tutanlar, buradaki insan seline sessiz kalanlar, iş yerlerini yaş gözetmeksizin, pandemi kuralları dinlemeksizin yurttaşlara açık
tutanlar, Ayasofya Camii’nin açılışında yüzbinlerce insanın bir araya
gelmesine ses çıkarmayanlar, Malazgirt Zaferi’nin kutlamasını kısıtlama gereği duymayanlar söz konusu 30 Ağustos olduğunda, söz konusu
Zafer Bayramı olduğunda pandemiyi hatırladılar ve kısıtlamalar getirmeye kalktılar. Daha söylediklerinin mürekkebi kurumadan İzmir Barosu olarak cevabımızı verdik. Biz o alanda olacağız ve Zafer Bayramı’nı
halkımızdan kaçırmanıza izin vermeyeceğiz dedik. Her birinize burada
olduğunuz için, bu mücadelede bize destek verdiğiniz için, Cumhuriyet
değerlerine sahip çıktığınız için, demokrasiye ve insan haklarına sahip
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çıktığınız için çok teşekkür ediyorum. İzmir Barosu, bir kez daha farkını
ortaya koydu. Her birinizle gurur duyuyorum; sizlerin arkadaşı olmaktan, sizlerin meslektaşı olmaktan, sizlerle aynı baroyu paylaşıyor olmaktan gurur duyuyorum.” dedi.

SİVAS KONGRESİ’NİN 101. YILI KUTLU OLSUN
04.09.2020
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9 EYLÜL İZMİR’İN KURTULUŞU KUTLU OLSUN
Antiemperyalist kurtuluş mücadelemizin nihai zafere ulaştığı gün
olan 9 Eylül 1922’nin 98.yıl dönümünü kutluyor; bağımsız Türkiye özlemiyle çıktıkları yolda; tüm engelleri aşarak bize bu eşsiz zaferi armağan
eden başta kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm
yurttaşlarımızı, saygı ve büyük bir özlemle anıyoruz.
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2018-2020 İZMİR BAROSU
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ RAPORU

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri
Av. Hüseyin YILDIZ
Av. Burcu Ece Güler
Av. Perihan ÇAĞRIŞIM KAYADELEN
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
Avukat Hakları Merkezi Komisyon Toplantılarına
Katkı Sağlayan Meslektaşlarımız
Av. Alpertunga KİNİK
Av. Aynur KAVAS ATAZ
Av. Aylin UZUNALİ
Av. Barış TÜRKMENOĞLU
Av. Berna ÖZGÜL HAZAR
Av. Can KORKMAZ
Av. Ceylan YILDIRIM
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Av. Eren DOĞRU
Av. Eren SARAK
Av. Fırat KAPLAN
Av. Gonca GÜN
Av. Hande TEKİN
Av. Hatice MAVİLİ
Av. M. Ufuk GÖNCÜ
Av. Mahmut MAVİGÜL
Av. Mücteba KILIÇ
Av. Nazlı HARMANKAYA
Av. Nazmiye ALACAOĞLU
Av. Orhan ÇETİNBİLEK
Av. Özlem ÇAĞLAYANSUDUR
Av. Seçkil ÇELİK
Av. Sergen İLTER
Av. Serhat Deniz ÇELİKKAYA
Av. Sevda Damla ÜRGEN
Av. Sevde CANİK
Av. Tayfun ÖZ
Av. Volkan GÜLTEKİN
Av. Yasemin ŞEN
Stj. Av. İlkim CAN
Merkez Müdürü
19.7.2020 tarihine kadar bu görevi sürdüren Av. Hümeyra ERTOSUN emekli olması sebebiyle 05.08.2020’den itibaren Merkez Müdürlüğü görevini Av. Emre DURUKAN sürdürmektedir.
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 bağım490

sızlığını 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
İZMİR BAROSU NÖBETÇİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ HATTI
0 530 255 50 01

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 -Avukatlığın, yargı içindeki etkinliğinin arttırılması, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma, hak arama özgürlüğünün geliştirilmesi
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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.
HUKUKİ DAYANAK
MADDE 2 -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.
KAPSAM
MADDE 3- Merkezin Görev ve Yetkileri;
a) 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,
b) Avukatın, avukat kimliği nedeniyle uğradığı her türlü saldırıya
karşı çalışmalar yapmak,
c) Avukatın; mesleki standartlar çerçevesinde görev yaptığı sırada
karşılaştığı, her türlü baskı, engelleme, taciz veya haksız bir müdahale
vs. ye dair sorunları tespit etmek, anında müdahalede bulunmak, gözlemci bulundurmak, sorunun çözülmesi için çalışmalar yapmak, başvurularda bulunmak, rapor düzenlemek, yayınlamak,
d) Avukatlık onurunun korunmasına,
e) Meslek ilkelerinin her türlü resmi ve özel mercii nezdinde mesleğe ve avukatlığın şahsına yönelen her türlü itibarsızlaştırmaya karşı
her türlü önlem almaya, şikayette bulunmaya, resmi mercilere başvur492

maya, kamuoyu oluşturmaya, açıklama yapmaya, mesleki standartların
geliştirilmesine ve bu standartlar çerçevesinde yürütülmesine yönelik
çalışmalar yapmak,
f) Avukatlık mesleğinin gelişmesine, avukat haklarının korunmasına, sosyo-ekonomik haklarının geliştirilmesine, meslek tekelinin korunmasına, bu tekele yönelik yapılan saldırılara hukuksal ve eylemli koruma yolları belirlemek bu yönde çalışmalar yapmak,
g) Avukatların sağlık ve sosyal güvenlik alanlarındaki sorunlarını
saptamak ve çözüm yolları konusunda çalışmalar yapmak,
h) Mesleki konularda ve avukat hakları bağlamında süreli, süresiz
yayınlar çıkarmak,
ı) Mesleki dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmada bulunmak, örgütlenme yapmak,
i) Avukatlık hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer,
konferans, toplantı ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
j) Avukat hakları konusunda, hukuksal düzenlemeleri, uluslararası
sözleşmeleri ve bildirgeleri takip etmek, bilgilendirmelerde bulunmak,
çalışmalar yapmak,
k) Avukat hakları konusunda mesleki bilgilendirmeyi ve toplumsal
bilinçlendirmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak,
l) Baro yönetimi tarafından verilen görevleri yerine getirmek, yapmış olduğu çalışmalar hakkında yönetimi bilgilendirmek.
m) Faaliyet amacı doğrultusunda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.
n) Baro’nun diğer merkez ve komisyonlarıyla iş birliği yapmak.
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İŞLEYİŞ
MADDE 4(a)Yönergede belirtilen görev ve yetkiler merkez tarafından yerine
getirilir. Merkez teşkilatı; Baro Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen bir Yönetim Kurulu Üyesi, en az bir (1) hukukçu personel müdür ve
9 (dokuz) üyeden oluşan Yürütme Kurulu ile kurulun koordinasyonunu
yönettiği Avukat Hakları Merkezi Komisyonundan oluşur.
(b) Baro Yönetim Kurulu; üyelerinden birini organlar ve yürütülecek çalışmalar arasındaki irtibatı ve düzeni sağlamak, merkez çalışmalarını izlemek ve denetlemek üzere görevlendirir.
(c) Baro Yönetim Kurulu; merkez çalışma konularını ve işlemlerini
yönerge gereği yerine getirmekle yükümlü en az bir hukukçu personel
görevlendirir.
(d) Baro Yönetim Kurulu; bu yönergenin uygulanması, gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması ile yönergede düzenlenen hususlar hakkında son karar organıdır.
MADDE 5- Yürütme Kurulu;
(a) Yürütme Kurulu, Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve merkez müdürü dışında 9(dokuz)üyeden oluşur. İlk Üyeler; yapılacak duyuru üzerine yapılan başvurular AHM 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.
İlk yürütme kurulundan sonraki kurulların seçimi, seçimli olağan
genel kurulu takip eden ay içinde yapılır.
(b) Kurul, ayda en az iki kez, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile
toplanır, katılanların oy çokluğu ile karar verir.
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(c)Yürütme Kurulu; Merkeze yapılan başvuruları, AHM müdürü tarafından getirilen ve gerekli gördüğü diğer konuları görüşür. Başvurulara ve diğer konulara ilişkin çözüm önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.
(d) Baro Yönetim Kurulu tarafından verilen Avukat Hakları Merkezi’nin görev ve sorumluluk alanına giren hususları değerlendirip uygun
gördüğü takdirde uygun görülmeyen konular tekrar görüşülmek üzere,
gerekçesi ile birlikte yönetim kuruluna geri gönderilir.
MADDE 6- Merkezin çalışmalarının dosyalanması ve arşivlenmesi;
a) Merkez müdürü, merkeze yapılan başvurulara ilişkin sıra numarası verip, dosya oluşturur. Yapılacakların belirlenmesi için, başvurunun
niteliğine göre; Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine bilgi verir veya gerektiği hallerde yapılacak işlemi belirlemek üzere, merkez Yürütme Kuruluna gönderir.
b) Merkez müdürü, Baro Yönetim Kurulu tarafından doğrudan verilen ve Yürütme Kurulu’nun önerileri dikkate alınarak verilen kararlar
doğrultusunda işlem yapar. Tüm bu aşamalardaki çalışmaları ve yazışmaları ilgili dosyada saklar.
c) Merkez müdürü, merkez tarafından yapılan çalışmaları altı ayda
bir rapor halinde hazırlayıp yönetim kurulu üyesi aracılığı ile baro yönetim kuruluna sunar.

AVUKAT DAYANIŞMA GRUBU ve ÇALIŞMA KOMİSYONU
MADDE 7a) Avukatların zaman ve yer sınırlaması olmaksızın, avukat kimliği
nedeniyle uğradığı her türlü saldırıda, mesleki standartlar çerçevesinde
görev yaptığı sırada karşılaştığı, her türlü baskı, engelleme, taciz veya
haksız bir müdahale vs. halinde avukata hukuki ve fiili destek sağlamak
amacıyla merkez bünyesinde Avukat Dayanışma Grubu oluşturulur.
b) Avukatlık mesleğini geliştirmek, avukatların iş ve çalışma alanlarını genişletmek, bu alanlarda yaşanan sıkıntılarda çözüm yollarını belirlemek amacı ile merkez bünyesinde Çalışma Komisyonu oluşturulur.
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c) Avukat Dayanışma Grubu ve Çalışma Komisyonu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun md. 76 ve md.95/son fıkrası uyarınca, Baro Yönetim
kurulu tarafından oluşturulur.
d) Avukat Dayanışma Grubu ve Çalışma Komisyonunun işleyişine
ilişkin düzenlemeler bu yönerge ve baro yönetim kurulu ile merkez yürütme kurulu tarafından belirlenecek ilkelere göre yapılır.
e) Avukat 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 8-Avukat Hakları Merkezi üye ve çalışanları, kendisine yansıyan sorunlarda gizlilik kurallarına dikkat eder.
YÜRÜRLÜK
MADDE 9İzmir Barosu Yönetim Kurulu›nun 06.11.2018 tarih ve 4/31 Sayılı
kararıyla kabul edilen bu yönerge, İzmir Barosu Web Sayfasında yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve Baro Yönetim Kurulu tarafından uygulanır. Bu yönergenin yayımlanması ile 30.01.2018 tarih ve 46/14 sayılı
yönerge yürürlükten kalkar.
Merkezimiz çalışmalarını, yapılan başvuruları değerlendirerek yönetime ilettiği yürütme kurulu toplantıları ile yürütmekte olup, merkez
komisyon toplantılarına tüm meslektaşlarımız katılım sağlayabilmektedir.
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.
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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. Serhat Deniz Çelikkaya, Av. Hümeyra Ertosun, Av. Özlem Çağlayansudur, Av. Nazmiye Alacaoğlu, Av. Hande Tekin, Av. Elçin Arı Giritli, Av, Av. Tahsin Bozkır Uz, Av. Ali Bayan, Av.
Aynur Kavas At-Az, Av. Berna Özgül Hazar, Av. Gökçe Serdar, Av. Tuba
Polat, Av. Seçkil Çelik, Av. Ahmet Güngör, Av. Alper Alpman, Av. Alperen
Evirgen, Av. Alper Tunga Kinik, Av. Aylin Uzunali, Av. Aysu Yazıcıoğlu,
Av. Ayşe Ceren, Av. Ayşe Kuru Üstün, Av. Barış Özbay, Av. Berdar Ayçiçek, Av. Berkay Özbey, Av. Bilal Koralay, Av. Canan Arıcı, Av. Canberk
Hıdıroğlu, Av. Ceylan Yıldırım, Av. Duygu Özman Işıkoğlu, Av. Eren Doğru, Av. Ergun Sakızlı, Av. Gökçe Serdar, Av. Hilal Togay, Av. Orhan Çetinbilek, Av. Sergen İlter, Av. Sibel Şahin, Av. Gizem Selin Erkin, Av. Hatice
Aslan Atabay, Av. Nilay Ertem Durlu, Av. Seda Banu Akyüz, Av. Aydın
Aytu, Av. Zöhre Dalkıran, Av. Korhan Güngör, Av. Ece Üstündağ, Av. Eren
Sarak, Av. Ulaş Uyar, Av. İlve Yücesoy, Av. Merve Önuçak, Av. Cansu Balcı, Av. Gül Doğan, 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 Hızal,, Av. Ceyda Gökdağ, Av. Şenol Karaaslan, Av. Devrim Cengiz Aygün, Av. Nafize Topaz, Av. Tuğba Yaylamış, Av. Mehmet
Gören, Av. Yasemin Şen, Av. Uysal Himmet Aslan, Av. Kubilay Kaya, Av.
Ayşe Arısoy Alpsar

Avukat Büro/Ev Araması Atölye Çalışmasına Katılarak
“Arama” Listesinde Görev Alan Meslektaşlarımız;
Av. Özkan Yücel, Av. Aynur Kavas At-Az, Av. Hümeyra Ertosun, 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. Serhat Deniz Çelikkaya, 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
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Çapın, Av. Elçin Arı Giritli, Av. Elçin Kılınçer Ot, Av. Ali Bayan, Av. Alpertunga Kınık, Av. Halis Kırındı
√ Merkezimize yazılı olarak yapılan tüm başvurular, İzmir Barosu
Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu toplantılarında tartışılmakta
olup çözüm önerileri, İzmir Barosu Yönetim Kurulu’na iletilmekte ve
yönetim kurulu kararı doğrultusunda işlem yapılmaktadır.
√ Merkezimize gelen acil yardım taleplerinde; Avukat Dayanışma
Grubu’na 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.
NÖBETÇİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ HATTI
Göreve gelir gelmez ilk olarak yaptığımız işlerden biri meslektaşlarımızın yaşadıkları her sorunda kolaylıkla yönetim kurulu üyelerine
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ulaşabilmeleri için 7 gün 24 saat hizmet veren 0 530 255 50 01 numaralı nöbetçi yönetim kurulu üyesi hattını meslektaşlarımızın hizmetine
sunmak oldu. İki yıl boyunca faaliyet gösteren bu hatla yalnız İzmir Barosu üyelerine değil başka barolara mensup meslektaşlarımız da dahil
olmak üzere 3600’e yakın meslektaşımıza yaşadıkları mesleki sorunların çözümünde destek olduk.

MERKEZE YAPILAN BAŞVURULAR VE ALINAN KARARLAR
16.10.2016 tarihinden bu yana merkezimize yapılan başvurular ve
başvuru sonuçları hakkında aşağıdaki rapor düzenlenmiştir. Başvuru sa499

hiplerinin isimleri gizlenmiştir. 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 :
KONU
: Avukatlık Kanunu’na muhalefet suçundan bir kısım
hasar danışmanlık firmaları ile ilgili suç duyurunda bulunmakla, İzmir
Barosu Başkanlığı tarafından da suç duyurusunda bulunulması hususunda başkanlığımıza bilgi vermiştir.
2. BAŞVURUCU :
KONU
: İzmir 12. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi hakkında
düzenlenen tutanak uyarınca, sağlık durumunun iyi olmadığı gözlemlenen hakimin durumunun HSK’ya iletilmesi talebi bulunmaktadır.
3. BAŞVURUCU :
KONU
: Adliye girişinde görevli güvenlik görevlisi ile yaşanan tartışma sonucu yapılan şikayette takipsizlik kararı verilmekle, yapılan itiraz hakkında itirazın reddine dair kesin olarak karar verilmiştir.
4. BAŞVURUCU :
KONU
: CMK görevi için gittiği TEM Şube Müdürlüğü girişinde görevli polis memurlarının tehdit, hakaret ve tacizkar davranışlarına maruz kalmakla, ilgili polis memurları hakkında disiplin soruşturması başlatılmaması nedeni ile açılan dava sonucu “davanın reddine”
dair karar verilmiş, karara karşı istinaf kanun yoluna gidilmiştir.
5. BAŞVURUCU :
KONU
: İzmir Adliyesi H Blok 2. Katta, tanımadığı bir erkek
şahsın yanına gelerek tacizkar davranışlarda bulunması nedeni ile şahıs
hakkında şikayetçi olmuş, şikayeti sırasında ifadeyi alan savcı (Yılmaz
Kabasakal)’ın kayıtsız tavrı ve söylemleri nedeni ile savcı ile görüşülmesi yada gerekli görülmesi halinde HSK’ya iletilmesi talebinde bulunmuştur.
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6. BAŞVURUCU :
KONU
: Başvurucu, avukatlık sıfatının avukat olmayan
Cengiz SARIÇELİK tarafından kullanıldığını, bilgisi dahilinde olmadan
üzerinde kendisinin imzası bulunan evrak hazırlandığını ve bu evrakın
borçluya gönderildiğini belirtmiştir. Başvurucu bu nedenle Cumhuriyet
Savcılığına ‘’özel belgede sahtecilik’’ iddiasıyla şikayette bulunacağını belirtmiştir. Başvurucu ayrıca bu eylemin Avukatlık Kanunu md. 63
uyarınca ‘’Avukatlık Yetkilerinin Başkaları Tarafından Kullanılmaması’’
kapsamına girdiğini ifade ederek gerekli hukuki yollara başvurulmasını
talep etmiştir.
7. BAŞVURUCU :
KONU
: Hakkında duruşma çıkışında hakaret, tehdit, darp
nedeni ile şikayetçi olduğu şahısların BAM 9. Ceza Dairesi 2018/3666
E.. dosyasında yapılacak duruşmasına gözlemci talep etmektedir.(DG.
18.06.2019)
8. BAŞVURUCU :
KONU
: İzmir 4. Aile Mahkemesi Hakimi hakkında HSK’ya
gönderilmek üzere şikayet dilekçesi vermiş olmakla, bir sonraki duruşmada gerekli iletişimi sağlamış olduğundan başvurusunun HSK’ya iletilmesi talebinden vazgeçtiğini bildirmiştir.
9. BAŞVURUCU :
KONU
: Çeşme 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/24 E. Sayılı dosyanın duruşmaları için gözlemci avukat talep etmektedir. (DG.
28.06.2019 saat 09.45’te)
10. BAŞVURUCU :
KONU
: İzmir 11. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2018/795 E.
Sayılı dosyasının 20.06.2019 saat 11.40’da yapılacak olan duruşmasına
girmek üzere, yaklaşık 15 dakika öncesinde gittiği halde, mübaşirin
seslenmeyerek duruşmanın alınması nedeni ile başvuruda bulunmuş,
hakimin HSK’ya, mübaşirin Adalet Komisyonu Başkanlığı’na şikayet
edilmesini talep etmiştir.
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11. BAŞVURUCU :
KONU
: Karşıyaka Adliyesi tevzi bürosunda “Anlaşmalı Boşanma” davasının, ekinde protokol olmadığı gerekçesi ile alınmamasına
ilişkin düzenlediği tutanak uyarınca, söz konusu talimatı veren hakim
ve işlemi yapmayan görevli memur hakkında idari ve cezai sürecin başlatılmasını talep etmiştir.
12. BAŞVURUCU :
KONU
: Karşıyaka 8. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/344 E.
Sayılı dosyada CMK tarafından katılan vekili olarak görev yaptığını,
27.06.2019 tarihli duruşmada sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmekle, duruşma çıkışı karşı yan sanık yakınlarının şahsına yönelik saldırgan tutum ve sözler sarf ettiğini, bu nedenle bir sonraki duruşma (23.07.2019) için güvenliğin artırılması ve gözlemci avukat talebi
bulunmaktadır.
13. BAŞVURUCU :
KONU
:25.06.2019 Çeşme Cumhuriyet Savcısı Mustafa Aslanoğlu’nun odasında yaşanan “avukata karşı hukuka aykırı fiilleri içerir” tutanağın bildirimidir.
14. BAŞVURUCU :
KONU
:Polis memurlarının, amirlerin kamu erkini kullanarak vatandaşlara baskıda bulundukları, TBB ile iletişime geçilerek ortak
bir tutum sergilenmesi talebi bulunmaktadır.
15. BAŞVURUCU :
KONU
: Karşıyaka Nüfus Müdürlüğü’nde görevli memurlar
hakkındaki şikayetine istinaden yaptığımız başvuruya gelen “Soruşturma İzni Verilmemesine” dair cevabi yazının bildirimi.
16. BAŞVURUCU :
KONU
: Cumhurbaşkanı korumaları tarafından sözlü/fiili
saldırıya maruz kalan Av. Sertuğ Sürenoğlu hakkında yapılan Adli ve
İdari başvurular hakkında bilgilendirme.
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17. BAŞVURUCU :
KONU
: İhtarname göndermek için gittiği İzmir 32. Noteri’nin işlemini yapmadan önce noter katibinin, vekaletnamesinin düzenlendiği noteri arayarak azil olup olmadığını öğrenmek istemesi üzerine, bunun yanlış olduğunu belirtmiştir. Noter Sibel Balcı ile konuyu
konuşmak istemiş, ancak aynı tavırla karşılaşmıştır. Av. Hüseyin Erden;
Avukatlık Kanunu Madde 56’daki hükmü dikkate almayarak işlemini
sekteye uğrattığı ve kendisini rencide ettiğini beyan ederek gerekli girişimlerde bulunulmasını talep etmiştir.
18. BAŞVURUCU :
KONU
: Tapu Müdürlüğü’nde müvekkilinin ileride açılacak
davasına yönelik bilgi alma talebi sırasında hukuka aykırı işlem tesis
eden memurun, TC kimlik ile yapılacak sorgular için 110 TL tapu harcı
yatırması gerektiğini söylemesi üzerine başvuru yapmış, Avukatlık Kanunu 2/3. maddesine aykırılık teşkil eden bu uygulamanın hukuka aykırı
olduğunu, gerekli başvuruların yapılmasını talep etmiştir.
19. BAŞVURUCU :
KONU
: İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’nın
2017/498 E sayılı dosyasının 13.30’da görülecek olan duruşması için
gözlemci görevlendirilmesini talep etmiştir.
20. BAŞVURUCU :
KONU
: UYAP sistemine tanımlanan banka hesabının sadece UYAP işlemlerinde kullanılıyor olmasına rağmen hesaplara Maliye
Bakanlığı tarafından e-haciz uygulaması yapılmakta olduğu, bu sebeple
müvekkillere ödenen paraların ödenememesi dolayısıyla sıkıntı çıktığını beyan etmiştir. Bankalar Birliği ile görüşmeler yapılarak UYAP için
kullanılmakta olan hesaplara UYAP hesabıdır, haczedilemez vb. ibarelerin işlenmesi ya da bu hususta gerekli önlemin alınması için girişimlerde
bulunulmasını talep etmiştir.
21. BAŞVURUCU :
KONU
: Bürosunda mesleğini icra ederken kendisini avukat
olarak tanıtan R.G.’nin cinsel saldırısına maruz kalması üzerine; İzmir
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28. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2018/1793 E. sayılı dosyası ile açılan
davaya İzmir Barosu Başkanlığı’nın müdahil olarak katılmasını talep etmektedir.
22. BAŞVURUCU :
KONU
: Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde bulunan
müvekkili ile görüşmek için gittiğinde, girişte çantalarını X-Ray cihazından geçirmelerinin istenmesi sonucu düzenlenen tutanağın bildirimi.
23. BAŞVURUCU :
KONU
: İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi dosyasından fotokopi alamaması üzerine, İzmir Barosu Avukat Hakları Merkezi’ne
başvuruda bulunmuş, fotokopi alınamaması nedeni ile tutanak tanzim
edilmiş, avukatların dosya fotokopisi alırken hızlı ve sorun yaşamadan
fotokopi alabilmelerinin sağlanması için ilgili birimlerle, gerekli yazışmaların yapılması talebinde bulunmuştur.
24. BAŞVURUCU :
KONU
: İzmir 13. İcra Müdürlüğü’nde yaşadığı olay nedeni
ile İzmir Barosu Avukat Hakları Merkezi’ne başvuruda bulunmuş, birlikte yapılan görüşme sonucu tutanak düzenlenmiş olup, başvuracağı hukuki yollarda faydalanmak üzere daire içerisindeki kamera kayıtlarının
Başkanlığımızca istenmesini talep etmiştir.
25. BAŞVURUCU :
KONU
: Ofisinde müvekkili tarafından uğradığı saldırı sonucu yaptığı şikayetin başkanlığımıza bildirilmesidir.
26. BAŞVURUCU :
KONU
: Av. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2018/369 E.
Sayılı dosyasında Haşim Kaya hakkında (Avukat olmadığı halde avukatlık yetkilerini kullanan) dolandırıcılık suçundan dava açılmış olup, mahkemece başkanlığımıza gönderilen iddianame hakkında ihbarda bulunulup bulunulmadığı sorulmaktadır.
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27. BAŞVURUCU :
KONU
: İcra işlemleri sonucu memur muamelesini şikayet
yoluna gidildiğinde, karşı yan vekalet ücretine hükmedilmesinin adil olmadığı, bu yönde çalışma yapılması önerisi bulunmaktadır.
28. BAŞVURUCU :
KONU
: Avukatların UYAP üzerinden Sulh Ceza Hakimlikleri’ne dilekçe gönderemediği, vekaletnameleri de olsa Sulh Ceza Hakimliklerinin dosyalarını göremediği, söz konusu hususlarda gerekli çalışmanın yapılması talebi bulunmaktadır.
29. BAŞVURUCU :
KONU
: Bozyaka Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde görevli polis memurların, avukatlara görevlerini yerine getirirken
yardımcı olmaması ve takındıkları tavır nedeni ile başka meslektaşların
da aynı sorunu yaşamaması için gereğinin yapılması talebi bulunmaktadır.
30. BAŞVURUCU :
KONU
: Ödemiş Adliyesi karşısında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na aykırı olarak arzuhalcilik yapan şahıslar hakkında gerekli başvuruların yapılması talebi bulunmaktadır.
31. BAŞVURUCU :
KONU
: İzmir Adliyesi Sulh Ceza Hakimlikleri ön bürosundan, CMK’dan atanan avukatın Almanya’da olması nedeni ile, kendisinin imzaladığı tutuklama kararına itiraz dilekçesinin, ön büro görevlileri tarafından dosyada vekaletnamesi olmadığı gerekçesi ile alınmadığı,
dilekçesinin alınmadığı, duruma ilişkin yazılı talebi üzerine, dilekçesinin
kabul edilerek kendisine alındı belgesi verildiğini, ceza davalarında vekaletnamesiz müdafilik yapıldığı, dosyanın temyiz edilebildiği, talep
konusunun süreye bağlı iş olması nedeni ile HMK’daki “acil durumlarda
vekaletnamesiz iş yapılabileceği” düzenlemesinin kıyasen uygulanabileceği, Bunun değerlendirmesini yapacak kişinin de hakim olduğunu,
ön büro elemanının olmadığını, hukuksuz olduğunu düşündüğü uygulamayı baroya bildirerek gereğinin yapılmasını istediğini beyan etmiştir.
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32. BAŞVURUCU
:
KONU			
: 13.01.2019 tarihinde saat 14:00 civarı tutuklu
müvekkili ile görüşmeye gittiği F tipi cezaevinde, öncelikle jandarma
noktasından içeriye alınmadığını, akabinde baronun devreye girmesi ile
içeri girebildiğini, ancak bu defa cezaevinde görevli memur tarafından,
hafta sonu avukatları almadıkları, bu yönde kararları olduğunu beyan
etmesi üzerine tekrar Baro’yu aradığını ve yapılan görüşmeler sonucu
saat 20.00’da cezaevine girebildiğini, bu durumun kamera görüntüleri
ile sabit olduğunu, konu hakkında suç duyurunda bulunulmasını ve kamera kayıtlarının da istenmesini talep etmiştir.
33. BAŞVURUCU
:
KONU			
: İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce sorgusu
yapılacak müvekkili ile Savcı Serbülent Sancar’ın hakkında kısıtlama kararı talep ettiği gerekçesi ile görüştürülmediği, konu hakkında tutanak
tutulmasını talep etmiştir. Düzenlenen tutanak ektedir.
34. BAŞVURUCU
:
KONU			
: Karşıyaka 1. Aile Mahkemesi 2018/13 E. sayılı
dosyasında tanık isimlerini bildirmediği gerekçesi ile tanıkları dinlenmemiş, mahkeme hakimi ile tartışma yaşamıştır. Dosyanın 20.02.2019
tarihli duruşması için gözlemci avukat talebi bulunmaktadır.
35. BAŞVURUCU
:
KONU			
: 02.01.2019 saat 13:19’da Karşıyaka Adliyesi 1.
İcra Hukuk Mahkemesi’ndeki işi nedeni ile Adliye Ek Binaya girmekte
iken ismini vermeyen görevli güvenlik memuru, “Başsavcının emri var,
girişiniz yasak” diyerek, avukat olduğunu da söylediği halde, içeri almamış, konu hakkında tutanak tanzim ederek gerekli başvuruların yapılmasını talep etmiştir.
36. BAŞVURUCU
:
KONU			
: Çiğli Tapu Müdürlüğü’nde, 2007 tarihli genel
vekaletnamesi ile müvekkil şirkete ilişkin işlem yapmak istemiş; ancak
talebi, ilk olarak, Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden güncel sicil tasdiknamesi
olmadıkça, sonrasında şirket vekaletnamelerinin 1 yıl geçerli olduğu ve
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elindeki 2007 tarihli vekaletname ile işlem yapamayacağı beyan edilerek reddedilmiştir. Konu hakkında gereğinin yapılmasını talep etmiştir.
37. BAŞVURUCU
:
KONU 		
: Savcılık tarafından dosya inceleme ve fotokopi
taleplerinin, (Savcı İ.L.) sadece Cuma günleri öğleden sonra yerine getirildiği, incelemenin CMK gereği her gün olacak şekilde sağlanması için
gerekli yazışmaların yapılması talebi.
38. BAŞVURUCU
:
KONU			
: 19.12.2019 tarihinde Geri Gönderme Merkezi
(Harmandalı) da yaşanan olay (Geri gönderme merkezine yaptığı U.K:
başvurusuna ilişkin evrak kaydı istemekle, talebi yerine getirilmediği
gibi Barış isimli görevli tarafından dilekçesi yırtılmıştır.) neticesinde
tuttuğu tutanak uyarınca gerekli başvuruların yapılmasını talep etmektedir.
39. BAŞVURUCU
:
KONU			
: İzmir 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat
09:55’te görülecek olan ve 12. sırada bulunan dosyasının duruşmasına
15:39’da girmiş olup duruşmaların bu kadar uzun sürmesinin avukatlar
için zaman ve emek kaybına sebep olduğu, söz konusu sorun nedeni ile
gerekli birimlerle yazışma yapılması.
40. BAŞVURUCU
:
KONU			
: Yeşilyurt Narkotik Şube polislerinin müvekkilinin adresinde yapılan aramada hazır bulundurulmaması, gözaltına alınan müvekkili ile görüştürülmemesi nedenleri ile ilgili karakol amiri ile
görüşülüp tutanak düzenlenmesi talebi.
41. BAŞVURUCU
:
KONU 			
: UYAP Avukat Portal’da bir kısım sorgulamaların yapıldığı gerekçesi ile icra dairelerinden talep ettikleri sorgulama ve
işlemlerin yerine getirilmediği, reddedildiği, bu tür keyfi uygulamaların
önüne geçilmesi için baronun desteğini talep etmektedir.
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42. BAŞVURUCU
:
KONU 			
: Vekil olarak takip ettiği Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/115 E. Sayılı dosyanın duruşmasına Aliağa ilçesinnden katılacaklarından, bir gün önce mahkeme kalemini arayıp, dosya
bilgilerini de vererek hakimin mazeretli olup olmadığını öğrenmek istediklerini; ancak, kendisini Damla müdür olarak tanıtan personel tarafından bilgi verilmeyerek telefonun yüzlerine kapatıldığını, tekrar arayarak kalem müdürünü saygıya davet etmiş olmalarına rağmen, “Ben
ne bileyim sizin avukat olduğunuzu” diyerek telefonu tekrar yüzlerine
kapattığını,
1-Kalem müdürü Damla hakkında gerekli işlemin yapılmasını,
2-Böyle bir talimat var ise de hakim hakkında gerekli işlemin yapılmasını talep etmektedir.
43. BAŞVURUCU
:
KONU			
: 13.02.2019 saat 10:22 civarı İzmir Adliyesi otoparkına girip aracını park ettikten sonra bir kadın hakimin, girişte görevli memurlara bağırdığını, o sırada otoparka girmeye çalışan 09 YK
231 plakalı kadın avukata ait aracın önünün hakimin aracı tarafından
kesildiğini, hakimin “avukatları sıraya sokun, ben sıraya girmeyeceğim,
öncelik benim, terbiyesizlik yapmayın, bunu neden düzenlemiyorsunuz, çekin şu araçları, yandan giriş yeniden düzenlenecek, bana açıklama yapmayın lan, müdürünü çağır, söyle gelsin” diyerek bağırdığını,
“sakin olun hakime hanım, yolu açın avukat arkadaşlar duruşmalara yetişecek” ricasında bulunsa da “ben hakimim herkes beni bekleyecek!”
diyerek karşılık verdiğini, simaen tanıdığı hakimin 16. Aile Mahkemesi
Hakimi Hülya Gözel olduğunu öğrendiğini, bu konuda gereğinin yapılmasını talep etmektedir.
44. BAŞVURUCU
:
KONU			
: 24.01.2019 tarihinde İzmir 7. İcra Müdürlüğü
2014/10141 E. sayılı dosyasına UYAP üzerinden vekalet, talep ve gerekçeli kararın gönderildiği, 31.01.2019 tarihinde halen vekil olarak kaydının dahi yapılmadığı, stj. avukatını gönderdiğinde evrakların avukatlar
tarafından düzenlenmesini istediklerini, avukatın icra emri düzenlemek
gibi bir işi olmadığı söylendiğinde icra müdürünün “avukat gelsin ben
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anlatırım dediğini” Avukat Hakları Merkezi’ni arayarak yaşadığı sorun
nedeni ile tutanak tutulmasını istediğini beyan etmekle düzenlenen tutanak ektedir.
Avukat Hakları Merkezi’nde görevli avukatlarla birlikte gidildiğinde
avukatın talepleri yerine getirilmiş, o zamana dek hangi gerekçe ile yerine getirilmediği hususunda açıklama yapılmamıştır.
45. BAŞVURUCU
:
KONU			
: Başvurucu tarafından avukat kimlik kartı ile İş
Bankası ve PTT nezdinde Western Union ile para çekme işlemi gerçekleştirilemediğinden avukatlık kimlik kartını resmi kimlik saymayarak
yasaya aykırı hareket eden bankalar ve PTT ile iletişime geçilmesi ve
sorunun çözümüne ilişkin adımlar atılması talepli dilekçe ve İzmir Barosu Karşıyaka temsilcisi ve başvurucunun düzenlemiş olduğu 16.11.2018
tarihli tutanak 31.01.2019 tarihinde İzmir Barosu Başkanlığı’na sunulmuştur.
46. BAŞVURUCU
:
KONU			
: 28.01.2019 tarihinde başvurucu Av. Bilge Özdemir, eksik bir evrak tamamlamak üzere gittiği Tepecik Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne kimlik ibraz ederek girmiş, kendisine iki ayrı
memur tarafından çantasının aranacağı söylendiğinde yasaya uygun
olmadığı gerekçesi ile itiraz etmiş ve çantasının aranmasına izin vermemiştir. Bu konuyla ilgili Avukat Hakları Merkezi ile görüşmüş uygun olmamaları sebebi ile meslektaşların bulunduğu yere gidemeyeceklerini
öğrenmiş ve çantasını kapının önünde bekleyen eşine bırakarak içeri
girebilmiştir. 28.01.2019 tarihinde İzmir Barosu Başkanlığı’na dilekçe
vererek yasaya aykırı uygulama hakkında gereğinin yapılmasını talep
etmiştir.
47. BAŞVURUCU
:
KONU			
: Başvurucu tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı’nın, sözlü sınavla 80 sözleşmeli avukat alınması
hakkında 04.02.2019 tarihinde internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruya konu idari işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile İzmir Barosu
Başkanlığ’ınca söz konusu alım ilanına karşı iptal davası açılmasına karar verilmesi talep edilmiştir.
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48. BAŞVURUCU
:
KONU			
: 01.01.2019 tarihinde İzmir Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü’nce müvekkilinin ifadesi alınması sırasında yanında
bulunan başvurucu; ifade başlamadan önce arama-yakalama tutanağının kendisine verilmesini talep etmiş, ifade sona erdikten ve evrak
imzalandıktan sonra arama-yakalama tutanağı elinden zorla alınan tutanağı almaya yetkili olduğunu açıklamasına karşın TEM şube görevlisince kendisine tutanağın hiçbir şekilde verilmeyeceği beyan edilmiştir.
Başvurucu tarafından bu konunun ifade tutanağına geçirilmesi talep
edilmiş ise de başvurucunun bu talebi de yerine getirilmemiş, evraklar
elinden çekiştirilerek başvurucuya kaba davranışlar sergilenmiştir. Gereğinin yapılması için bu durum bildirilmiştir.
49. BAŞVURUCU
:
KONU		
: İzmir 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2018/1159
E. sayılı dosyasında görülmekte olan davaya, mesleğini icra ederken
tehdit ve hakarete maruz kalması sebebi ile müdahillik talebini İzmir
Barosu’na bildiren başvurucu tarafından dosyanın 18.04.2019 tarihli
saat 09:30’da yapılacak duruşması bildirilmiştir.
50. BAŞVURUCU
: İzmir Barosu Başkanlığı, İzmir Barosu Yönetim
Kurulu
KONU		
: Hasar Yönetim Şirketi adıyla Avukatlık Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’na aykırı
olarak faaliyette bulunan şirketler ile bu şirketlerle ilgileri bulunan personellerinin eylemleri hakkında İçişleri Bakanlığı’na ve Sağlık Bakanlığı’na; Hasar Yönetim Şirketi adıyla Avukatlık Kanunu, Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’na aykırı olarak faaliyette
bulunan şirketler ile bu şirketlerle ilgileri bulunan avukatların tespiti
hakkında Sigorta Tahkim Komisyonu’na ve kazazedelerle yardımlaşma
görünümü altında hukuka ve kamu yararına aykırı faaliyet gösteren
derneklerin tespiti ve haklarında Dernekler Kanunu m. 32/p’ye göre işlem yapılması hakkında İzmir Valiliği, İl Dernekler Müdürlüğü’ne yazılan
dilekçeler.
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51. BAŞVURUCU
:
KONU			
: Mahkemelere sunulan evrakların UYAP ortamına taranıp tanımlanmasına rağmen, bir kısım evrakların mahkemece
görülebilirken dosyanın tarafı olan avukatlar tarafından görülemediği,
bu husus Av. Serhat Deniz Çelikkaya’nın başvurduğu İzmir 6. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından Adalet Bakanlığı’na sorulmakla, gelen cevap yazısı ektedir.
52. BAŞVURUCU
:
KONU			
: İzmir 5. Noterliği’nce müvekkili adına göndermek istediği sözleşmenin feshine dair düzenleme şeklindeki ihtarnamenin, genel vekaletnamede bu yönde özel yetki olmadığı gerekçesi
ile gönderilmediğini beyan ederek konu hakkında tutanak düzenlenmesini talep etmiştir.
53. BAŞVURUCU
:
KONU			
: 06.08.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kalem yönetmeliğinin bir kısım maddelerinin (dosya inceleme tutanağı düzenlenmesine ilişkin maddenin) Danıştay İdari
Dava Daireleri Kurulu’nun 2017/291 YD itiraz no’lu kararı ile yürütmesinin durdurulmasına rağmen bazı mahkeme kalemlerinde halen tutanak
düzenletildiği, iş bu nedenle YD kararının da eklenerek mahkemelere
yazılacak yazı ile uygulamanın sonlandırılmasının istenmesini talep etmektedir.
54. BAŞVURUCU
:
KONU
: Savcılık tarafından dosya inceleme ve fotokopi
taleplerinin, (Savcı İsmail Lale) sadece Cuma günleri öğleden sonra yerine getirildiği, incelemenin CMK gereği her gün olacak şekilde sağlanması için gerekli yazışmaların yapılması talebi.
55. BAŞVURUCU
:
KONU			
: Yeşilyurt Narkotik Şube polisleri ile yaşanan
olay neticesinde tutanak tanzim edilmesi talebinde bulunmuştur.
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56. BAŞVURUCU
:
KONU
: Avukat Hakları Merkezi’nin alt grubu olarak çalışmak üzere; Avukatlık Kanunu 5/3 kapsamında staj başvurusu reddedilen, avukatlık ruhsatı onayı bekletilen, avukatlık ruhsatının iptali için
dava açılan kişiler ve Türkiye genelinde buna benzer durumları yaşayan
meslektaşlara dair çalışma yapılmasını, genç meslektaşlara ve avukat
adaylarına hukuki destek sunulması gibi benzer hususlar için bir komisyon kurulmasını talep etmektedir.
57. BAŞVURUCU
:
KONU
: İzmir Folkart Towers isimli iş merkezi, binaların
girişlerinde, yine Folkart Towers bünyesinde istihdam edilen güvenlik
çalışanlarınca, X-ray cihazları ve kapı dedektörleri ile arama yapıldığı,
hem 5271 sayılı CMK 130. maddesi hem de özel kanun niteliği taşıyan
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesinin avukatların, bürolarının, konutlarının, üzerlerinin ve eşyalarının aranması konusunda genel arama hükümlerinden ayrı hükümlere yer verdiği, Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesi avukatın üzerinin Ağır
Ceza Mahkemesi’nin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali
dışında aranamayacağını ortaya koyduğunu, normlar hiyerarşisi gereğince yönetmelik, genelge veya talimatla kanun hükmünün değiştirilemeyeceğini, bu konuyla ilgili İzmir Barosu’nun desteğini talep etmektedir.
58. BAŞVURUCU
:
KONU 		
: 07.03.2019 tarihinde İzmir 10. Aile Mahkemesi’nde 2018/505 E. sayılı dosyanın duruşma görülürken davalı - karşı davacı avukatı Av. Tuğçe Mengüç, tanığa soru sormasına mahkeme hakimi tarafından sert bir tavırla izin verilmemesi ve bu durumun tutanağa
geçmesini isteme talebinin de hakim tarafından reddedilmesi üzerine
savunma hakkının engellendiğinden ve diğer meslektaşlar ve müvekkili
önünde itibarının zedelendiğinden bahisle başvuruda bulunmuş, şikayet edilen hakim Filiz Tiryaki hakkında HSK’ye şikayette bulunulmasını
talep etmiştir.
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59. BAŞVURUCU
:
KONU
		
: Alsancak Asayiş Güven Timi’nde görevli polis memurlarınca görevini yapmasının engellenmesi sonucu İzmir CBS
2018/24416 Sayılı soruşturma dosyası ile şikayetçi olmuştur. İzmir Barosu Başkanlığı’nın yanında şikayetçi olması talebi bulunmaktadır.
60. BAŞVURUCU
:
KONU			
: 25.03.2019 tarihli saat 16:00’da yapılacak olan
duruşması için gözlemci talep etmiştir.
61. BAŞVURUCU
:
KONU
: 13.03.2019 tarihinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi tarafından dosya inceleme talebi “talep dilekçesi hazırlanması ve daire başkanının onaylaması gerektiği” bildirilerek
reddedilmiş, hazırlanan dilekçeye ek, kimlik fotokopisi de eklenerek
ancak dosya incelenebilmiştir. Başvurucu, avukat haklarını zedeleyici
söz konusu uygulamaya ilişkin gereğinin yapılmasını talep etmektedir.
62. BAŞVURUCU
:
KONU			
: Bergama’da bulunan ve geçimini arzuhalcilik
yaparak sağlamakta olan Sami Durgel’in, muhtar adaylığını duyurmak
için mahallenin çeşitli noktalarına astığı broşürde, seçilmesi durumunda mahalle sakinlerinin bütün dilekçe işlemlerini ücretsiz olarak yapacağını vaat ettiğini, broşürü de eklediği dilekçesi ile şahıs hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmektedir.
63. BAŞVURUCU
: Türkiye Noterler Birliği
KONU			
: Avukatlar adına çıkarılan vekaletnamelerin,
avukatların bu durumdan haberdar olmamaları nedeni ile yaşadıkları
mağduriyetlerin giderilmesi için noterler tarafından avukatlar adına çıkarılan vekaletnamelerin avukatlara mesajla bildirilmesi talebimiz hakkındaki yazımıza; “Türkiye Barolar Birliği ile ortak çalışma yürütülmesi
kararı alındığının” bildirilmiştir.
64. BAŞVURUCU
KONU

:
: Avukatlık görevinden dolayı İzmir 2. İcra Daire513

si müdür yardımcısının tarafına hakaret etmesi sebebiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/32741 soruşturmasına ve akabinde açılacak
ceza davasına müdahil olunması talebi bulunmaktadır.
65 .BAŞVURUCU
:
KONU			
: İzmir 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 13.07.2018
tarihli kararı ile İzmir 10. Aile Mahkemesi’nin 2018/26 E. sayılı dosyası
kapsamında görülmekte olan velayet davasında, mahkemenin kararıyla
kayyım olarak atamasının yapıldığını, 27.12.2018 tarihli celsede bilirkişi raporu düzenlenmesi hususunda şahsın da kayyım olarak bulunması
yönünde ara karar tesis edilmesine rağmen yokluğunda rapor hazırlandığını, bu hususun kabul edilmediği bildirilse de bu beyanın dikkate alınmadığı ve yetkili hakimin kinayeli tavır sergilediği, önceki hakimin kayyım atanmasını istemesine rağmen sonradan gelen hakimin bu
tarz davalarda kayyım bulunmaması gerektiğini ifade ettiği, hakimin
26.03.2019 tarihinde de ilgili dosyadan önceki dosyaların avukatlarının
tanıklara soru sormasına izin vermediğini belirtmiş, söz konusu olumsuz durumların tekrar yaşanmaması ve gereken yargılamanın yapılabilmesi için bu hususu bildirmiştir.
66. BAŞVURUCU
:
KONU			
: Başvurucu, 26.03.2019 tarihinde 10:20 civarında İzmir Adliyesi İzban girişindeki avukat kapısından giriş yaparken
baro kartının yetkisiz kart uyarısı vermesi nedeniyle kartını göstererek
ve durumu açıklayarak giriş yaptığını, daha sonra sosyal tesisler tarafındaki kapıdan girerken, kartının bozuk olduğunu söyleyerek kapıyı
açmalarını istediğinde güvenlik görevlileri ile problem yaşadığını, orada bulunan diğer avukatların olaya müdahale etmesi ile içeriye girebildiğini bildirmiştir. Başvurucu, kanundan doğan haklarını keyfi uygulamalarla engelleyen ilgili güvenlik görevlileri ve kendisini tehdit eden
Kemal isimli güvenlik görevlisi hakkında gerekli işlemlerin başlatılarak
olay yeri ve saatine ait kamera görüntülerinin istenmesini, gereğinin
yapılmasını talep etmiştir.
67. BAŞVURUCU
KONU			
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:
:

Karşıyaka

Asliye

Ticaret

Mahkemesi’nin

2018/540 E. sayılı dosyasının saat 9:40 duruşmasında mahkeme hakimi
Süleyman Ünal’ın, başvurucunun duruşma açılırken ayakta olması gerektiğini söylediği, başvurucunun böyle bir usul olmadığı gerekçesiyle
kalkmaması üzerine; “yargılama usulüne, duruşmanın açılış hususu
ile ilgili yazılı olmayan usul hukuku kuralına uyulmadığı için gerekenin takdir ve ifası konusunda İzmir Barosu’na müzekkere yazılmasına” dair ara karar tesis edilmiştir. Mahkemenin 27.06.2019 tarihli ve
9:55 saatindeki duruşmasında gözlemci avukatların görevlendirilmesi
talebinde bulunmaktadır.
68. BAŞVURUCU
:
KONU			
: Çeşme Uzlaştırma savcısı ile yaşadığı olay nedeni ile hakkında “Hakaret - İş Yeri Dokunulmazlığını İhlal” suçlarından
dava açılmakla, Çeşme 3. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/24 E. sayılı dosyanın 03.04.2019 tarihli duruşması için gözlemci avukat talep etmektedir.
69. BAŞVURUCU
:
KONU			
: Takip ettiği iş davasının kesinleşmesi sonucu icraya koyduğu alacağı, dosyadaki teminat mektubunu çözdürerek tahsil
etmek istemesi nedeni ile borçlu şirket sahibi tarafından iş yeri ve telefonları aranarak hakaret ve tehditlere maruz kalmış, şahıs hakkında İzmir Cumhuriyet Savcılığı 2019/37900 soruşturma numarası ile şikayetçi
olmakla Başkanlığımıza bildirimde bulunulmuştur.
70. BAŞVURUCU
:
KONU			
: Müvekkilinin eşinin mal varlığı hakkında araştırma yapmak amacıyla Karşıyaka Tapu Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmuş, olumsuz yanıt almıştır. Gerekli başvuruların yapılmasını talep
etmektedir.
71. BAŞVURUCU
:
KONU			
: Kendisini Avukat Mahmut Aşur olarak tanıtan
ve yapacağı işlemler için ödeme alıp da işlem yapmayan kişi hakkında
nasıl bir işlem yapılabileceği hakkında bilgi talebi bulunmaktadır.
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72. BAŞVURUCU
:
KONU			
: Umut Kırcaoğlu isimli şahsa arkadaşı aracılığı
ile ulaştığını, şahsın kendisini avukat olarak tanıttığını, takip edeceği
ceza davası için kendisinden ücret istediğini ve ücretin bir kısmını gönderdikten sonra şahsın avukat olmadığını öğrendiğini, şahıs hakkında
yasal yollara başvurulmasını talep etmiştir.
73. BAŞVURUCU
: Avukat Hakları Merkezi
KONU			
: TBB Avukat Hakları Merkezi’nin derhal Avukat
Hakları Kurulu’na çevrilerek her il barosunun, üye sayısı oranında temsilci bulundurmasının sağlanması, her ilde oluşturulacak Avukat Hakları
Merkezlerine bütçe tahsisi yapılması, Türkiye genelinde bir istatistik
tutulması taleplerini içerir yazının TBB’ne gönderilmesi.
74. BAŞVURUCU
:
KONU
: Eşi ile birlikte avukatlık yapan başvurucu, İzmir
Adliyesi ön bürosunda vekaletnamede isminin bulunmadığı dosyalara
dilekçe, belge sunamadığını ve dava açamadığını belirtmiştir. Yetki belgesiz ve vekaletsiz de bu işlemlerin yapılması gerektiğini beyan etmiş,
konu hakkında ilgili birimlerle yazışma yapılmasını talep etmiştir.
75. BAŞVURUCU
:
KONU			
: Duruşma esnasında ayağa kalkmadığı gerekçesiyle hakimle tartışma yaşadığını, gerçeğe aykırı zabıt tutulduğunu
ve hakimin aleyhe karar vereceğini ima ettiğini beyan etmiş ve ayağa
kalkma hususunda mahkemeye yazı gönderilmesini, HSK’ya şikayet
edilmesini, 27.06.2019 tarihli duruşmaya gözlemci olarak katılınmasını,
tüm meslektaşlara, bu tür olaylarda meslek dayanışması gereği, taraf
vekillerin tavrının öneminin duyurulmasını talep etmiştir.
76. BAŞVURUCU
:
KONU			
: İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2018/549 E.
sayılı dosyasının 13.03.2019 tarihli celsesinde aynı büroda görev yapan
avukatların, aynı dosyadaki farklı sanıkların müdafiliğini üstlenmeleri
sonucu; sanıklar arasında menfaat çatışması da bulunduğu nazara alınarak müdafiliklerinin reddine dair karar verilmekle, menfaat çatışması
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olmadığı, dolayısı ile avukatlık mesleğinin icra edilmesinin engellendiği
gerekçesi ile 24.06.2019 tarihli duruşma için gözlemci avukat talep etmektedir.
77. BAŞVURUCU
:
KONU			
: Başvurucunun İzmir 11.Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2018/1464 E. sayılı dosyasına kayyum olarak atandığı dosyayı
incelemek istemesi fakat dosya esas numarasını bilmemesi ve dosya
numarasını talep etmesi üzerine mahkeme kaleminde görevli memur
Birgül Yüksel ile yaşadığı tartışma sonucu memur hakkında İzmir Adalet Komisyonu Başkanlığı’na şikayet dilekçesi verilmekle şikayetin Başkanlığımızca da takibini talep etmektedir.
78. BAŞVURUCU
:
KONU			
: Takipsizlik kararlarının avukatlara tebliğ edilmediğine dair yazılan yazıya İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
verilen “konunun takipsizlik bürosuna iletildiğine dair” cevabi yazı.
79. BAŞVURUCU
:
KONU
		
: Aliağa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde duruşma esnasında ayağa kalkmadığı gerekçesiyle hakimle tartışma yaşadığını, hakimin müvekkili önünde kendisini küçük düşürdüğünü ve yine
hakimin bir sonraki duruşma gününü oldukça ileri bir tarihe vermesiyle
dolaylı olarak kendisini cezalandırmaya çalıştığını beyan etmiş, HSK’ya
yaptığı şikayeti bildirerek İzmir Barosu Başkanlığı tarafından da takibini
talep etmiştir. Konunun HSK’ya iletilmesini talep etmiştir.
80. BAŞVURUCU
:
KONU			
: Karşıyaka PTT Müdürlüğü’nde Western Union
aracılığıyla yapılan işlemde avukat kimliğinin kabul edilmemesi üzerine
yapılan yazışma sonucu gelen “PTT kredi ve Posta Çeki hesap açma işlemleri dışında avukatlık kimliğinin kabul edileceğine” dair cevabi yazının bildirimi.
81. BAŞVURUCU
KONU			

:
: Şirket yetkilileri ile vekaletnamede adı geçen
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yetkililerin isimlerinin farklı olması nedeniyle Çiğli Tapu Müdürlüğü
tarafından vekaletnamenin kabul edilmemesi ve işlem yapılmaması
üzerine başvuruda bulunmuş, başvuru sonucu tapuya yazılan yazıya istinaden gelen “TKGM 2010/6 sayılı genelge uyarınca vekaletnamede
adı geçen şirket yetkilileri ile tapu maliki şirkete ait yetki belgesi karşılaştırılmakla, isimler aynı olmadığından işlem yapılmadığına” dair gönderilen cevabının bildirilmesidir.
82. BAŞVURUCU
:
KONU			
: Karakolda yaşanan sorun nedeniyle yapılan şikayet sonucu, takipsizlik kararı verilmekle yapılan itiraz hakkında reddine dair karar verilmiştir.
83. BAŞVURUCU
:
KONU			
: Karşıyaka İcra Mahkemeleri’nin bulunduğu binaya, öğle arasının bitmesine yakın, güvenlik görevlisinin, avukat olan
başvurucuyu almaması üzerine tutanak tutmuş olup, başvuru üzerine
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılan yazıya istinaden verilen
“savcılığın bu yönde bir kararı ve talimatı olmadığı” na dair cevap.
84. BAŞVURUCU
:
KONU			
: Turgutlu Polis Karakolu’nda ifade sırası beklerken ayak ayak üstüne atması sebebiyle polis memurlarıyla yaşadığı
sorun üzerine yapılan şikayetin bildirilmesidir.
85. BAŞVURUCU
:
KONU			
: İzmir 4. Aile Mahkemesi hakiminin beyanlarını tutanağa geçmemesi, avukatı yok sayan tavrı nedeniyle 18 Haziran
2019 tarihli duruşmaya gözlemci talep etmekte, konunun HSK’ya bildirilmesini istemektedir.
86. BAŞVURUCU
:
KONU			
: Haciz işlemi için ATGV aracıyla gittiği sırada
diğer avukatların işlerinin uzunluğu nedeniyle sadece tahliye için süre
vereceğinden diğer avukatlardan da onay alarak öncelikle kendi adresine gidilmesini istemişse de ATGV aracı sürücüsünün “Güzergahı ben
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belirlerim, gidersek de 200 TL yapıştırırım, bizim kimseden ve tutanaktan korkumuz yok.” şeklinde ciddiyetten uzak ve lakayt bir tavırla cevap
verdiği, personel hakkında ilgili birimlere gerekli başvuruların yapılması talebi bulunmaktadır.
87. BAŞVURUCU
: Muğla Barosu
KONU			
: Engin Gün ve Halil İbrahim Bunar’ın İcra Destek
adı altında site kurduğu, avukatlara gönderdiği mail ile de İzmir ilindeki
işlerini takip edebileceklerini bildirdiği, bu nedenle suç duyurusunda
bulunulması talebi üzerine suç duyurusunda bulunulmuş, sanıklar hakkında beraat kararı verilmiş, istinaf başvurumuz katılan sıfatımız olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Ret kararına itirazımız hakkında kesin
olarak ret kararı verilmiştir.
88.BAŞVURUCU
: Avukat Hakları Merkezi
KONU			
: Avukatların yaşadığı sorunlarda iletişim kurabilmek için aylık ilçe nöbetçi savcı isim ve telefonlarının bildirilmesi için
(Foça ilçesi hariç) savcılıklara yazı yazılması.
89. BAŞVURUCU
: Avukat Hakları Merkezi
KONU 			
: Haşim Kaya isimli şahıs hakkında “Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık” suçundan dava açılmakla, Avukatlık Kanunu’na aykırı iş ve işlemler nedeni ile açılan dava başkanlığımıza ihbar edilmiştir. (İzmir 1. Ağır
Ceza Mahkemesi 2018/369 E. DG. 01.07.2019 saat 14:00)
90. BAŞVURUCU
:
KONU			
: Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nin
profesyonel futbolculardan oluşan üyelerine ücretsiz avukatlık hizmeti
verildiğini duyurduğunu, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etmiştir.
91. BAŞVURUCU
:
KONU			
: Başvurucu, UYAP’ta kayıtlı olan dosyaların tek
tek indirilmesinin oldukça zor olduğunu, iddia ve savunma hakkının bu
nedenle kısıtlandığını, tüm bu nedenle UYAP ilk defa faaliyete geçtiği
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zamanlarda var olan tüm dosyayı kaydet seçeneğinin yeni güncelleme
ile tekrar getirilmesi gerektiğini ifade ederek, İzmir Barosu Başkanlığı’nın başvuruda bulunmasını talep etmiştir.
92. BAŞVURUCU
:
KONU			
: Bürosunda maruz kaldığı saldırı sonucu şikayeti üzerine İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2018/1018 E. sayılı
dosya ile dava açıldığı, davaya İzmir Barosu’nun müdahil olarak katılması yönünde karar verilmekle, mahkeme tarafından müdahillik talebinin
reddedildiği, bu nedenle baro başkanı veya ceza hukuku konusunda
deneyimli bir avukatın 12. 06.2019 saat 10:05’te yapılacak duruşmada
kendisini temsil ve savunma konusunda görevlendirilmesi talebi bulunmaktadır.

TAKİP EDİLEN DAVALAR
İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi 2020/98 E. – 1136 Sayılı Kanuna Muhalefet
İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2020/369 E. – 1136 Sayılı Kanuna Muhalefet
İzmir 19. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/471 E. - 1136 Sayılı Kanuna
Muhalefet
İzmir 5. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/785 E. - 1136 Sayılı Kanuna
Muhalefet
İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/518 E. - 1136 Sayılı Kanuna
Muhalefet
İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi 2020/109 E. – 1136 Sayılı Kanuna Muhalefet
İzmir 8. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/750 E. – Av. G.Y. yanında müdahillik
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İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesi 2020/134 E. – Av. B. N. H. yanında
müdahillik
İzmir 30. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/661 E. – Av. H. E. yanında
müdahillik
İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/719 E. – Av. F. Ü. yanında müdahillik
İzmir 18. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/423 E. – Av. A. B. O. yanında
müdahillik
İzmir 23. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/1159 E. – Av. T. P. yanında
müdahillik
İzmir 16. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/502 E. – Av. G. K. yanında
müdahillik
İzmir 33. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/418 E. – Av. E. G. yanında
müdahillik
İzmir 40. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/448 E. – Av. M. Y. yanında
müdahillik
Karşıyaka 6. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/502 E. – Av. A. K. yanında
müdahillik
Karşıyaka 8. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/626 E. – Av. E. S. yanında
müdahillik
Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/264 E. – Av. E. S. yanında
müdahillik
İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/216 E. – Av. E. E. E. yanında
müdahillik
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İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesi 2017/881 E. – Av. M. O. A. yanında
müdahillik
Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2016/552 E. – Av. S. A. yanında
müdahillik
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AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÇALIŞMA EK RAPORU
Avukat Hakları Merkezi Müdürümüz Av. Hümeyra Ertosun’ un
emekli olması sonrasında 05.08.2020 tarihi itibarıyla Av. Emre Durukan
Merkez Müdürü olarak görev yapmaya başlamıştır.

MERKEZE YAPILAN BAŞVURULAR VE 05.08.2021
SONRASINDA YAPILAN İŞLEMLER
1. BAŞVURUCU
:
KONU
: Müvekkili meslektaşımızın katılan olarak yer
aldığı dosyaya Baro Başkanlığı’ nın katılma talebinde bulunmasını talep etmiştir.Meslektaşımız, sonrasında Baro Başkanlığımızın katılma
talebine rağmen bu konuda karar verilmeden dosyanın basit yargılama
usulü üzerinden karara bağlandığını, kendilerince karara itiraz edildiğini, Baro Başkanlığımızın da itiraz etmek isteyebileceği düşüncesi ve
beklentisiyle bildirimde bulunmuştur. Baro Başkanlığı olarak basit yargılama usulü çerçevesinde verilen karara itiraz edilmiş, davaya katılma
talebinde bulunulmuştur. Mahkemece katılma talebinn kabulü yönünde karar verilmiştir.
2. BAŞVURUCU
:
KONU
: Müvekkili ile ilgili bir dosya kapsamında yürüttüğü görev nedeniyle karşı taraf asil tarafından kendisine yönelen
eylemler karşısında yapmış olduğu şikayetleri ve buna bağlı olarak açılan davaları bildirmiş, Baro Başkanlığı’ nın davalara katılma talebinde
bulunmasını talep etmiştir. Kovuşturma aşamasına geçilmiş dosyalar
yönünden katılma talebinde bulunulmuştur.
3. BAŞVURUCU
:
KONU
: İcra dairelerinin ticaret sicil kayıtlarını Adalet
Bakanlığı yazısına rağmen hala fiziken göndermesi uygulamasının düzeltilmesi talebinde bulunmuştur. Muhatap kurumlara konu ile ilgili
yazı yazılmıştır.
4. BAŞVURUCU
KONU

:
: Menemen T Tipi Ceza İnfaz Kurumu ve İzmir T
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Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’nda görüşme yeri bulunmadığı için avukatların
uzun süre bekletildiğini belirterek durumun düzeltilmesi için talepte
bulunmuştur. Konu ile ilgili olarak, muhatap kurumlara yazı yazılmıştır.
5. BAŞVURUCU
:
KONU
: İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı’ nın
22.05.2017 gün ve 2017/9 E.-K. sayılı kararı ile dosya inceleme konusunda kısıtlama söz konusu olduğunu bildirmiştir. İzmir Bölge Adliye
Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’ na konuya dair yazı yazılmıştır.
6. BAŞVURUCU
:
KONU
: Kolluk birimlerinde ters kelepçe uygulaması
yapıldığı ve kolluğun avukatlara saygısızca davrandıklarını bildirmiştir.
Ters kelepçe uygulamasının hukuka aykırı olup uygulamanın sonlandırılmasına ve avukatlara yöneltilen saygısız tutuma son verilmesine ilişkin İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ ne yazı yazılmıştır.
7. BAŞVURUCU
:
KONU
: Adliye birimlerine telefonla ulaşılamadığını
bildirmiştir. İzmir ve Karşıyaka Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet
Komisyonlarına durumun düzeltilmesi hususunda yazı yazılmıştır.
8. BAŞVURUCU
:
KONU
: İzmir 7. Sulh Ceza Hakimliği’ ndeki sorgu görevi
sırasında zabıt katibinin kendisine yönelik söz ve davranışlarını bildirerek zabıt katibi hakkında disiplin şikayeti yapılmasını talep etmiştir. Zabıt katibi hakkında disiplin şikayeti yapılmıştır.
9. BAŞVURUCU
:
KONU
: Karşıyaka 1. Noterliği’ nde ihtarname göndermek istediğinde ihtarnamede vekil olarak kendisinin IBAN numarasının
yazması nedeniyle işlemin yerine getirilmediğini, ihtarnamede asilin
IBAN numarasının yazılması gerektiğinin belirtildiğini bildirmiştir. Karşıyaka 1. Noterliği’ ne, İzmir Noter Odası’ na, Türkiye Noterler Birliği’ ne
ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Noterlik Bürosu’ na
durumun hukuka aykırılığı ve düzeltilmesine ilişkin yazı yazılmıştır.
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10. BAŞVURUCU
:
KONU
: Karşıyaka 1. Noterliği ve Karşıyaka 2. Noterliği’
nde ihtarname göndermek istediğinde ihtarnamede vekil olarak kendisinin IBAN numarasının yazması nedeniyle işlemin yerine getirilmediğini, ihtarnamede asilin IBAN numarasının yazılması gerektiğinin belirtildiğini bildirmiştir. Karşıyaka 1. Noterliği’ ne, Karşıyaka 2. Noterliği’ ne,
İzmir Noter Odası’ na, Türkiye Noterler Birliği’ ne ve Adalet Bakanlığı
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Noterlik Bürosu’ na durumun hukuka aykırılığı ve düzeltilmesine ilişkin yazı yazılmıştır.
11. BAŞVURUCU
:
KONU
: Buca Tapu Sicil Müdürlüğü’ nde tapu kaydı
incelemek istediğinde e-randevu sisteminden randevu alınmadan incelenemeyeceğinin belirtildiğini bildirmiştir. Tapu Kadastro III. Bölge
Müdürlüğü’ ne ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ ne uygulamanın
hukuka aykırılığı ve düzeltilmesine yönelik yazı yazılmıştır.
12. BAŞVURUCU
:
KONU
: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü’ nün avukatları
kamu görevlisi kabul etmediğini, bu nedenle kuruma bağlı kreşe kayıt
yaptıramadığını bildirerek TCDD 3. Bölge Müdürlüğü’ ne avukatlığın
kamu hizmeti olduğu yönünde yazı yazılmasını talep etmiştir. İsteme
uygun yazı yazılmıştır.
13. BAŞVURUCU
:
KONU
: Bazı hakim ve savcıların mesai saatlerine uymadığı ve avukatlara karşı nezaket dışı tutum takındıklarını belirterek yazı
yazılmasını talep etmiştir. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ na konu ile ilgili yazı yazılmıştır.
14. BAŞVURUCU
:
KONU
: Dava şartı arabuluculuk başvurularında asilin
telefon numarasının yer almaması nedeniyle başvuruların işlemsiz reddedildiğini bildirerek Arabuluculuk Daire Başkanlığı’ na yazı yazılması
talebinde bulunmuştur. Arabuluculuk Daire Başkanlığı’ na yazı yazılmıştır.
15. BAŞVURUCU
:
KONU
: Gözaltında bulunan müvekkili ile görüştürülmediğini bildirerek sorunun çözülmesi konusunda destek istemiştir.
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Nöbetçi savcı ile görüşülerek meslektaşımızın müvekkili görüşmesi
sağlanmıştır.
16. BAŞVURUCU
:
KONU
: İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ nde görülen
2019/300 E. Sayılı dosyanın 25.09.2020 tarihli duruşmasına gözlemci
görevlendirilmesini talep etmiştir. Duruşmaya Av. Sergen İlter ve Av.
Emre Durukan gözlemci olarak katılmıştır.
17. BAŞVURUCU
:
KONU
: Bergama Jandarma Komutanlığı’ nda görevli
rütbeli bir askeri personelin avukatlara yönelik saygısız tavrı ile ilgili
olarak girişimde bulunulmasını talep etmiştir. Bergama Cumhuriyet
Başsavcılığı’ na konuya dair ihbarda bulunulmuştur.
18. BAŞVURUCU
:
KONU
: Sulh Ceza Hakimliklerinde sorgu işlemleri için
uzun süre beklemek zorunda kalındığını bildirerek girişimde bulunulmasını talep etmiştir. İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’ na konuyla ilgili yazı yazılmıştır.
19. BAŞVURUCU
:
KONU
: Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde sorgu işlemi
için uzun süredir beklediğini, sulh ceza hakimlerinin toplantıda oldukları için sorgunun başlamadığını, durumun tutanak altına alınmasını talep
etmiştir. Durum tutanak altına alınmıştır.
20. BAŞVURUCU
:
KONU
: İzmir 48. Asliye Ceza Mahkemesi’ nde yaşadığı
soruna ilişkin tutmuş olduğu tutanağı iletmiştir. Dosyanın bir sonraki
duruşmasına Av. Emre Durukan gözlemci olarak katılım sağlamıştır.
21. BAŞVURUCU
:
KONU
: UYAP’ ta kayıtlı bazı evrakın avukatlar tarafından görüntülenemediğini, bu nedenle de özellikle pandemi sürecinde
adliyeye gitmek zorunda kalındığını bildirmiştir. Adalet Bakanlığı Bilgi
İşlem Müdürlüğü ile konu hakkında yazışma yapılmıştır.
22. BAŞVURUCU
KONU
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:
: İzmir 15. İş Mahkemesi’ ndeki dosyasının du-

ruşmasını beklediği sırada seri dosyaların öncelikli alınacağının söylendiğini, bu yöndeki uygulama hakkında sırada bekleyen taraf ve vekillerin görüşünün alınmadığını, söz konusu uygulama nedeniyle diğer
mahkemedeki duruşmasını kaçırma riskiyle karşı karşıya kaldığını, durumla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir. İzmir Adli Yargı
İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’ na yazı yazılmıştır.
23. BAŞVURUCU
:
KONU
: İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi’ nde görülecek olan 2020/384 E. sayılı dosyanın duruşmasına gözlemci görevlendirilmesini talep etmiştir. Duruşmaya Av. Emre Durukan gözlemci olarak
katılım sağlamıştır.
24. BAŞVURUCU
:
KONU
: Duruşma sonrasında karşı yan asil ile yaşadığı
sorunu bildirerek ilgili kişi hakkında şikayette bulunmuştur. Meslektaşımızın karakoldaki işlemleri süresince yanına bulunulmuş ve kendisine
destek verilmiştir.
24. BAŞVURUCU
:
KONU
: İzmir 3. Tüketici Mahkemesi hakiminin idari
izinde bulunması nedeniyle duruşmalara mazeret alındığı, dosyalarda
ilerleme kaydedilemediğini bildirerek girişimde bulunulmasını talep
etmiştir. İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’ na konuya dair yazı yazılmıştır.
25. BAŞVURUCU
:
KONU
: İzmir 3. İcra Ceza Mahkemesi’ nde duruşma tutanağı verilmediğini bildirmiştir. İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanlığı’ na duruşma zaptı verilmesinin zorunlu
olduğu hususunun mahkemelere iletilmesi yönünde yazı yazılmıştır.
26. BAŞVURUCU
:
KONU
: Karşıyaka 3. İcra Müdürlüğü’ nde yaşadığı soruna ilişkin tutanağı iletmiş ve ilgililer hakkında şikayette bulunulmasını
talep etmiştir. İlgililer hakkında disiplin şikayeti yapılmıştır.
27. BAŞVURUCU
:
KONU
: Müşteki olduğu İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2020/546 E. sayılı dosyasına Baro Başkanlığı’ nın müdahale
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talebinde bulunmasını talep etmiştir. Davaya katılma talebinde bulunulmuştur.
28. BAŞVURUCU
:
KONU
: Çeşme Vergi Dairesi’ nde yaşadığı soruna ilişkin tutanak tutulması konusunda destek talebinde bulunmuştur. Çeşme ilçe temsilcimiz meslektaşımızla birlikte tutanak tutmuştur.
29. BAŞVURUCU
:
KONU
: Müşteki olduğu İzmir 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2020/552 E. sayılı dosyasına Baro Başkanlığı’ nın müdahale
talebinde bulunmasını talep etmiştir. Davaya katılma talebinde bulunulmuştur.
30. BAŞVURUCU
:
KONU
: Meslektaşımız olan müvekkilinin müşteki olduğu dosyalar için Baro Başkanlığı’nın müdahale talebinde bulunmasını
talep etmiştir. Karşıyaka 10. Asliye Ceza Mahkemesi’ nde görülmekte
olan davaya katılma talebinde bulunulmuştur. İzmir 33. Asliye Ceza
Mahkemesi dosyası yönünden daha önce katılma talebinde bulunulduğundan, istinaf incelemesinin tamamlanması beklenmektedir.
31. BAŞVURUCU
:
KONU
: Karşıyaka 3. Sulh Hukuk Mahkemesi hakiminin
idari izinli olması nedeniyle dosyalarda ilerleme kaydedilemediğini bildirerek girişimde bulunulmasını talep etmiştir. Karşıyaka Adli Yargı İlk
Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’ na yazı yazılmıştır.
32. BAŞVURUCU
:
KONU
: Tüketici Hakem Heyetleri tarafından uyuşmazlıkların taraflarının vekillerine karar vb. tebligatların Tebligat Kanunu
hükümlerine uygun olarak yapılmadığı, tebligatların e-posta adreslerine gönderildiği ve verilen kararlarda avukatların TC kimlik numarası, ev
adresi gibi kişisel verilerine yer verildiğini bildirerek girişimde bulunulmasını talep etmiştir. Ticaret Bakanlığı’ na konuya dair yazı yazılmıştır.
33. BAŞVURUCU
:
KONU
: Pandemi nedeniyle sürelerin durdurulması, duruşma vb. faaliyetlerin ertelenmesi için girişimde bulunulmasını talep etmiştir. Çeşitli aşamalarda istem çerçevesinde taleplerde bulunulmuştur.
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34. BAŞVURUCU
:
KONU
: Pandemi nedeniyle sürelerin durdurulması, duruşma vb. faaliyetlerin ertelenmesi için girişimde bulunulmasını talep etmiştir. Çeşitli aşamalarda istem çerçevesinde taleplerde bulunulmuştur.
35. BAŞVURUCU
:
KONU
: Menderes İcra Müdürlüğü’ nde yaşadıkları sorun nedeniyle şikayette bulunacaklarını, bu nedenle tutanak tutulması
konusunda destek talebinde bulunmuştur. Menderes ilçe temsilcimiz,
meslektaşlarımızla birlikte tutanak tutmuştur.
36. BAŞVURUCU
:
KONU
: UYAP sisteminin aktif kullanımı sonucunda
avukatların artık fiziken baro pulu bulundurmadıklarını, noterlerde işlem yapılmak istendiğinde baro pulu ihtiyacı doğduğunu, bu nedenle
sorun yaşandığını, noterlerde baro pulu satışının yapılması vb. yollarla
sorunun çözülmesi konusunda girişimde bulunulmasını talep etmiştir. Konuya ilişkin Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliği’ ne
UYAP sisteminde olduğu gibi sistem üzerinden tahsilat yapılmasını sağlayacak bir altyapı oluşturulması hususunda yazı yazılmıştır.
37. BAŞVURUCU
:
KONU
: Müşteki olduğu Kemalpaşa 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ nin 2020/154 E. sayılı dosyasına Baro Başkanlığı’ nın müdahale
talebinde bulunmasını talep etmiştir. Davaya katılma talebinde bulunulmuştur.
38. BAŞVURUCU
:
KONU
: Menemen Tapu Sicil Müdürlüğü’ ne tapu kaydı
incelemek için yaptığı başvuruya SMS yoluyla verilen cevapta, işleme
devam edilebilmesi için vekaletname ibrazının istendiğini bildirmiştir.
Avukatların tapu kaydı incelemesi talebinde bulunduklarında vekaletname ibrazı istenmesinin hukuka aykırı olduğu hususunda Menemen
Tapu Sicil Müdürlüğü’ ne yazı yazılmıştır.
39. BAŞVURUCU
:
KONU
: Eşi olan Cumhuriyet savcısının iddianame düzenlediği davada avukatlık yapıp yapamayacağı hakkında bilgi isteminde bulunmuştur.
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40. BAŞVURUCU
:
KONU
: PTT Şubelerinde işlem yapmak istediğinde
avukatlık kimliğinin resmi kimlik olarak kabul edilmediğini bildirerek
girişimde bulunulmasını talep etmiştir. PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne
avukat kimliklerinin Avukatlık Kanunu’ nun 9/4. maddesi uyarınca resmi
kimlik hükmünde olduğu hususunda yazı yazılmıştır.
41. BAŞVURUCU
:
KONU
: Bornova Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğü’
nden açacağı icra takibine esas olmak üzere borçlu adreslerini talep ettiğini, talebinin reddedildiğini bildirerek girişimde bulunulmasını talep
etmiştir. Bornova Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğü’ ne konu ile ilgili
yazı yazılmıştır.
42. BAŞVURUCU
:
KONU
: İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ nin 2020/90 E.
sayılı dosyasının 16.03.2021 tarihinde yapılacak duruşmasına gözlemci
görevlendirilmesini talep etmiştir. Av. Emre Durukan duruşmaya gözlemci olarak katılım göstermiştir.
43. BAŞVURUCU
:
KONU
: CELSE Programı üzerinden duruşma gününden bir gün önce gönderdiği mazeret dilekçesinin sisteme duruşma
sonrasında düştüğünü, söz konusu sorunun teknik olarak çözümü için
girişimde bulunulmasını talep etmiştir. CELSE programında yaşanan
teknik sorun hakkında Adalet Bakanlığı’ na bilgilendirme ve sorunun
giderilmesinin sağlanması amacıyla yazı yazılmıştır.
44. BAŞVURUCU
:
KONU
: Karşıyaka 3. Sulh Hukuk Mahkemesi hakiminin
idari izinli olması nedeniyle dosyalarda ilerleme kaydedilemediğini bildirerek girişimde bulunulmasını talep etmiştir. Karşıyaka Adli Yargı İlk
Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’ na yazı yazılmıştır.
45. BAŞVURUCU
:
KONU
: Adliye binasına PTT Kargo dışında diğer kargo
firmalarının gönderdiği kargoların alınmadığını, bu nedenle özellikle
müzekkere cevaplarının dosyalara girmediğini, dolayısıyla da işlemlerin yürütülemediğini bildirerek girişimde bulunulmasını talep etmiştir.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ na konu ile ilgili yazı yazılmıştır.
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46. BAŞVURUCU
:
KONU
: Çiğli 2. Anajet Üs Komutanlığı’ nda müvekkili
ile ilgili evrak incelemek istediğini ancak evrak incelettirilmediğini bildirerek destek talebinde bulunmuştur. Avukat Dayanışma Grubunda
görev alan meslektaşımız Av. Uysal Himmet Aslan meslektaşlarımıza
destek olmuştur.
47. BAŞVURUCU
:
KONU
: GBT Sorgulamasına izin vermediği için gözaltına alınması nedeniyle Çeşme Jandarma Karakol Komutanı ve diğer bazı
görevliler ile Çeşme Cumhuriyet savcısı hakkında şikayette bulunduğunu bildirmiştir. Kamu davası açıldığında davaya katılma talebinde bulunulacaktır.
48. BAŞVURUCU
:
KONU
: İzmir T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda avukat-müvekkil görüşmesinin kapalı görüş şeklinde yaptırıldığı, avukatların müvekkilleri ile telefon yoluyla görüşebildiğini, bunun hukuka aykırı
olduğu ve girişimde bulunulmasını talep etmiştir. Muhatap kurumlara
konuya dair yazı yazılmıştır.
49. BAŞVURUCU
:
KONU
: Kendisine ait arazide tarım faaliyeti yürüterek
çiftçilik belgesi almasının Avukatlık Kanunu’ na aykırı olup olmayacağı
hakkında bilgi isteminde bulunmuştur.
50. BAŞVURUCU
:
KONU
: Tüketici şikayetlerinde dosyaya vekaleten
sunulan savunmalarda, savunma dilekçesine ekli olarak gönderilen
vekaletnamelere sistem üzerinden baro pulu eklenmesinin mümkün
olamadığı, bu nedenle de bu dosyalara ayrıca baro pulu eklenmiş vekaletnamelerin fiziken gönderilmek durumunda kalındığı, bu durumun
hem iş yükünü artırdığı hem de karışıklıklara yol açabildiği ve hak kayıplarına sebebiyet verebildiğini bildirerek girişimde bulunulmasını talep
etmiştir. Konu hakkında Ticaret Bakanlığı’ na yazı yazılmıştır.
51. BAŞVURUCU
:
KONU
: Manisa T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda yaşadıkları soruna ilişkin tuttukları tutanağı ileterek ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etmişlerdir. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.
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52. BAŞVURUCU
:
KONU
: Türkiye İş Bankası A.Ş. Kuşadası Çarşı Şubesi’
nde vekaletnamesi bulunmasına ve vekaletnamesindeki özel yetkiye
rağmen işlem yapılmadığını bildirerek girişimde bulunulmasını talep
etmiştir. Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Kuşadası Çarşı Şubesi’ ne yazı yazılmıştır.
53. BAŞVURUCU
:
KONU
: Hafta sonu ve mesai saatleri dışında e-tebligat
yapılmasının hukuka aykırı olduğuna ilişkin Türkiye Barolar Birliği’ ne
gerekli girişimlerde bulunulması yönünde talepte bulunduğunu bildirmiştir.
54. BAŞVURUCU
:
KONU
: İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi mübaşirinin
saygısız tutumları hakkında yakınmalarını iletmişlerdir.
55. BAŞVURUCU
:
KONU
: Deprem nedeniyle Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan eşya yardımından avukat ofislerinin de yararlandırılması konusunda girişimde bulunulmasını talep etmiştir. Çevre Ve
Şehircilik Bakanlığı’ na konu ile ilgili yazı yazılmıştır.
56. BAŞVURUCU
:
KONU
: Noterden gönderilecek cevabi ihtarnamelerde
noterlerce karşı yan vekilinin TC Kimlik numarasının istendiği, bu bilgi
olmadan ihtarnamenin gönderilmediğini bildirerek, girişimde bulunulmasını talep etmiştir. Türkiye Noterler Birliği’ ne konuya dair yazı yazılmıştır.
57. BAŞVURUCU
:
KONU
: İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ nin 2020/230 E.
sayılı dosyasının 10.03.2021 tarihli duruşmasına gözlemci talebinde bulunmuştur. Duruşmaya Av. Sergen İlter ve Av. Emre Durukan gözlemci
olarak katılım göstermiştir.
58. BAŞVURUCU
:
KONU
: UYAP Avukat Portalda dosya listelemesi yapıldığında taraf isimlerinin görüntülenmediğini, bu nedenle her bir dosyaya ayrı ayrı bakılmak zorunda kalındığını, bunun zaman ve emek kay532

bına neden olduğunu bildirerek girişimde bulunulması talep edilmiştir.
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü’ ne konuya dair yazı yazılmıştır.
59. BAŞVURUCU
:
KONU
: İzmir 9. İcra Müdürlüğü’nde yaşadığı sorun ile
ilgili yapmış olduğu şikayeti bildirmiştir.
60. BAŞVURUCU
:
KONU
: İzmir 5. İcra Müdürlüğü’nde yaşadığı sorun ile
ilgili yapmış olduğu şikayeti bildirmiştir.
61. BAŞVURUCU
:
KONU
: Ankara 14. İdare Mahkemesi’ nin 2021/47 E.
sayılı dosyasına Baro Başkanlığı’ nın müdahale talebinde bulunmasını
talep etmiştir. Davaya müdahale talebinde bulunulmuştur.
62. BAŞVURUCU
:
KONU
: Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ nin staj
kapsamında olmaması nedeniyle dosya incelemesine izin verilmediğini
bildirerek, girişimde bulunulmasını talep etmiştir. Avukatlık Staj Yönetmeliği’ nin 12. Maddesinde değişiklik yapılması konusunda Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’ na yazı yazılmıştır.
63. BAŞVURUCU
:
KONU
: Bergama Trafik Tescil Büro Amirliği’ nden Avukatlık Kanunu’ nun 2. maddesi çerçevesinde bilgi talebinde bulunduğunu, talebinin reddedildiğini, gerekli girişimlerde bulunulmasını talep
etmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü’ ne konu hakkında yazı yazılmıştır.
64. BAŞVURUCU
:
KONU
: İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ nde görülmekte olan dosyalarında yapılması gereken keşif işlemlerinin pandemi
gerekçesiyle sürekli olarak ertelendiğini, gerekli tedbirler alınmak suretiyle keşif yapılabilecekken ısrarla yapılmadığını belirterek, mahkeme hakimi hakkında HSK şikayetinde bulunduğunu bildirmiştir. Yapılan
HSK şikayetinin akıbeti hakkında HSK’ dan bilgi istenmiştir.
65. BAŞVURUCU
:
KONU
: Torbalı 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ nin 2019/268
E. sayılı dosyasında duruşma bitiminde duruşma zaptı verilmediği533

ni, kendisinin dosya içerisine konulan zaptın bir fotoğrafını çektiğini,
sonrasında CELSE programı üzerinden baktığında zabıtta farklılık olduğunu, duruşma sırasında çeşitli sorunlar yaşandığını bu nedenle
21.04.2021 tarihli duruşmaya gözlemci görevlendirilmesini, konuya
ilişkin gerekli başvuruların yapılmasını talep etmiştir. Duruşmaya Av.
Sinan Balcılar ve Av. Emre Durukan gözlemci olarak katılmıştır. Zabıtta
değişiklik yapıldığı iddiası ile ilgili HSK’ ya şikayette bulunulmuş, duruşma zaptı verilmemesi hususunda İzmir Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanlığı’ na yeniden yazı yazılmıştır.
66. BAŞVURUCU
:
KONU
: İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla
Şube Müdürlüğü’ nde yaşadığı sorunu aktararak CMK kapsamında yapılacak görevlendirmelerde zorunlu müdafilik kapsamında olmayan durumlar için şüphelinin açık talebinin alınmasının, görevlendirme için ön
koşul olarak yerine getirilmesinin sağlanmasını talep etmiştir. Meslektaşımızın olay anında yaşadığı sorun çözümlenmiş, diğer talebinin CMK
servisince yerine getirilmesi önerilmiştir.
67. BAŞVURUCU
:
KONU
: Dava şartı arabuluculuk görüşmelerinde görevlendirilen arabulucu vekil ile temsil edilmesine rağmen vekilden önce
asilin arandığını, bunun hukuka uygun olmadığı gibi vekil – müvekkil
ilişkisini de zedelediğini bildirerek girişimde bulunulmasını talep etmişlerdir. Talep doğrultusunda Arabuluculuk Daire Başkanlığı’ na yazı
hazırlanmıştır.
68. BAŞVURUCU
:
KONU
: Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin
16/13. maddesindeki düzenleme nedeniyle Komisyona yapılan başvurularda AAÜT’ de belirlenen ücretten düşük bir ücrete karar verildiğini bildirerek, durumun düzeltilmesi için girişimde bulunulmasını talep
etmiştir. Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16/13. maddesinin
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ nin 17. Maddesine ve Sigortacılık Kanunu’ nun 30/17. Maddesine uygun hale getirilmesi için Hazine Ve Maliye
Bakanlığı’ na yazı yazılmıştır.
69. BAŞVURUCU
:
KONU
: Aliağa Adliyesi’nin girişinde HES Kodu sorgulamasının TC kimlik numarası üzerinden yapıldığını ve bu sorgulama sı534

rasında avukatlar ve stajyer avukatlar da dahil olmak üzere ayrıca GBT
sorgulaması da yapıldığını bildirerek,durumun düzeltilmesi için girişimde bulunulmasını talep etmiştir. Aynı uygulamanın hükümet konağında
da yapılıyor olması nedeniyle Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı’ na ve Aliağa Kaymakamlığı’ na uygulamaya son verilmesi ve sorgulamanın HES
Kodu üzerinden yapılması için yazı yazılmıştır.
70. BAŞVURUCU
:
KONU
: Mülteci müvekkili ile görüştürülmediğini ve
müvekkilinin hukuka aykırı olarak sınır dışı edileceğini bildirmiştir.
71. BAŞVURUCU
:
KONU
: Katılan olduğu İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi’ nin 2020/125 E. sayılı dosyasına Baro Başkanlığı’ nın katılma talebinde bulunmasını talep etmiştir. Davaya katılma talebinde bulunulmuştur. Katılma talebinin kabulüne karar verilmiştir.
72. BAŞVURUCU
:
KONU
: ÇİM’ e ifade için gittiğinde ifade sırasında avukat için ayrılmış olan koltuğa oturmasına engel olunduğu, arka tarafta
bulunan koltuğa oturtulduğu, avukat için ayrılmış olan koltuğa hakim/
savcı stajyerinin oturtulduğunu bildirerek duruma ilişkin gerekli girişimlerde bulunulmasını talep etmiştir.
73. BAŞVURUCU
:
KONU
: SCH IE Kimya Sanayi Tic. A.Ş.nin Avukatlık Kanunu 35/3. maddesi kapsamında olduğu, ancak avukat bulundurmadığı
yönünde bildirimde bulunarak, gereğinin yapılmasını talep etmiştir. Ticaret Sicil Müdürlüğü’ nden ilgili şirkete ilişkin bilgi talep edilmiştir.
74. BAŞVURUCU
:
KONU
: www.izmir-avukat.net adlı internet sitesi hakkında gerekli incelemelerin ve sonucuna göre de gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir.
75. BAŞVURUCU
:
KONU
: Menderes Belediyesi Personel A.Ş.’ de 4/a kapsamında avukat olarak çalıştığını, kendisinden Menderes Belediyesi
bünyesinde kurulan Kadın Danışma Merkezi’ nde çalışmasının istendiği
bildirmiş, bu durumun avukatlık hukuku bakımından değerlendirilmesi535

ni istemiş ve ilgili yerlere sunulmak üzere görüş isteğinde bulunmuştur.
Talep doğrultusunda görüş sunulmuştur.
76. BAŞVURUCU
:
KONU
: Meslektaşımız Dursun Küçük’ ün Ankara adliyesinde çok sayıda kolluk personeli tarafından saldırıya uğraması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ nca yürütülen soruşturmaya ve
meslektaşımız Dursun Küçük hakkında yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ nca açılmış bulunan soruşturmaya tüm baroların müdahil olması
gerektiğini bildirerek bu yönde girişimde bulunulmasını talep etmiştir.
Meslektaşımızın müşteki olduğu dosyaya, dava açıldığında katılma talebinde bulunulacağından bahisle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ na
yazı yazılmıştır.
77. BAŞVURUCU
:
KONU
: Buca Tapu Sicil Müdürlüğü’ nden dava ve icra
takiplerinde kullanılmak üzere malik ve sair bilgi talebinde bulunmuş,
talebin reddedilmesi nedeniyle İzmir 6. İdare Mahkemesi’ nin 2021/110
E. sayılı dosyasında işlemin iptali istemiyle dava açmıştır. Baro Başkanlığı’ nın da davaya katılma talebinde bulunmasını talep etmiştir. Davaya
katılma talebinde bulunulmuştur.
78. BAŞVURUCU
:
KONU
: İcra müdürlüklerinde e-tebligat yapılamayacak
dosyalarda tebligatların biriktirilerek gönderildiğini, bunun zaman ve
hak kaybına yola açabildiğini, durumun düzeltilmesi için girişimde bulunulmasını talep etmiştir. İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet
Komisyonu Başkanlığı’ na ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ na gönderilmek üzere konuya dair yazı hazırlanmıştır.
79. BAŞVURUCU
:
KONU
: Menderes Adliyesi’nde icra ve sulh hukuk satış
dosyalarının satış işlemlerinin adliye binası haricinde bir salonda yapıldığını, bu salonun güvenlik açısından sorunlu olduğunu bildirerek durumun düzeltilmesi için girişimde bulunulmasını talep etmiştir. İzmir Adli
Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’ na sağlık ve
güvenlik açısından gerekli tedbirlerin alındığı satış birimi oluşturulması
için yazı hazırlanmıştır.
Başvurular üzerine yapılan bu işlemler haricinde;
536

Avukatlık Kanunu’ nun 35/3. maddesi gereğince, sözleşmeli avukat
bulundurma yükümlülüğü bulunmasına rağmen Baro Başkanlığımıza
bildirimde bulunmayan anonim şirketler hakkında Avukatlık Kanunu
Yönetmeliği’ nin 73/C maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulmuştur.
Arzuhalcilik ve iş takipçiliği adı altında yürütülen faaliyetlere ilişkin
Cumhuriyet Başsavcılıklarına, ilgili belediyelere ve vergi dairesi başkanlıklarına başvuruda bulunulmuştur.
Yaşanan deprem felaketi sonrasında ofislerine giremeyen meslektaşlarımızın vekaletname suretlerini harç, damga vergisi, KDV, değerli
kağıt bedeli, yazı ücreti, noterlik ücreti, çevirme ücreti, karşılaştırma
ücreti ve sair ücret ve masraflardan muaf olarak ve tek bir noterden
çıkarılabilmesini teminen ,Türkiye Noterler Birliği ve Adalet Bakanlığı
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Noterlik Bürosu’ na yazı yazılmıştır.
Yaşanan deprem felaketi nedeniyle Vergi Usul Kanunu’ nun 13. ve
15/3. Maddeleri uyarınca mücbir sebep hali ilan edilmesi ve meslektaşlarımızın 2020 yılı için beyanname verme, vergi ödemeleri ve diğer tüm
vergi ödevlerinden muaf tutulması için Hazine ve Maliye Bakanlığı’ na
yazı yazılmıştır.
Çeşitli nedenlerle duruşma yapılamayacak ya da geçici görevlendirme nedeniyle çoğunlukla mazeret verileceği değerlendirilen duruşmalara ilişkin dosya taraflarına ve /veya taraf vekillerine SMS yoluyla
bilgilendirme yapılması ve dosyalara CELSE programında açıklama olarak yer verilmesinin mahkemelere duyurulması ve izinli/raporlu hakimlerin listesinin internet sitelerinde yayınlanması için il içerisindeki tüm
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına yazı
yazılmıştır.
Aliağa Adliyesi’nde stajyer avukatlara dosya fotokopisi verilmemesi nedeniyle, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı’ na uygulamanın hukuka
aykırılığı hakkında yazı yazılmıştır.
Staj başlangıcında ödenen damga vergisi ve mesleğe kabul aşamasında ödenen ruhsat harcı ve damga vergisinin adliye içerisindeki Belkahve Vergi Dairesi Müdürlüğü’ nden tahsili konusunda yaşanan sorun
nedeniyle, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’ na yazı yazılmıştır.
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Bazı mahkemelerce avukatlara duruşma zaptı verilmediği, bazı
mahkemelerce avukatlara vekaletname olmaksızın dosya incelettirilmediği yönünde gelen yakınmalar üzerine il içerisindeki tüm Adli Yargı
İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına yazı yazılmıştır.
Meslek dışı kişi/kurumlardan gelen bilgi taleplerine Merkez ile ilgili
oldukları ölçüde yanıt verilmiştir.

TAKİP EDİLEN DAVALAR
İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi 2020/98 E. – 1136 Sayılı Kanuna Muhalefet
İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2020/369 E. – 1136 Sayılı Kanuna Muhalefet
İzmir 19. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/471 E. - 1136 Sayılı Kanuna
Muhalefet
İzmir 5. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/785 E. - 1136 Sayılı Kanuna
Muhalefet
İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/518 E. - 1136 Sayılı Kanuna
Muhalefet
İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi 2020/109 E. – 1136 Sayılı Kanuna Muhalefet
İzmir 36. Asliye Ceza Mahkemesi - 2019/826 E. – 1136 sayılı yasaya
muhalefet
İzmir 8. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/750 E. – Av. … yanında müdahillik
İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesi 2020/134 E. – Av. ..yanında müdahillik
İzmir 30. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/661 E. – Av. ..yanında müdahillik
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İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/719 E. – Av. .. yanında müdahillik
İzmir 23. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/1159 E. – Av. ..yanında müdahillik
İzmir 16. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/502 E. – Av. .. yanında müdahillik
Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/264 E. – Av. ..yanında
müdahillik
İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi 2020/200 E. Av. .. yanında müdahillik
İzmir 49. Asliye Ceza Mahkemesi 2020/334 E. – Av. …yanında müdahillik
İzmir 25. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/724 E. – Av. …yanında müdahillik
İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesi 2020/508 E. – Av. ..yanında müdahillik
Ankara 7. İdare Mahkemesi Mahkemesi 2020/1492 E. – … yanında
müdahillik
Ankara 14. İdare Mahkemesi 2021/47 E. – Av. … yanında müdahillik
İzmir 6. İdare Mahkemesi 2021/110 E. – Av. … yanında müdahillik
İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi 2020/125 E. – Av. .. yanında müdahillik
Listede yer verilenler dışında duruşmaları takip edilmiş olmakla
birlikte katılma taleplerinin reddedildiği dosyalar, henüz karar verilmemiş olan dosyalar ile henüz soruşturma aşamasında olan dosyalar
bulunduğu gibi ,soruşturma aşamasında kovuşturmaya yer olmadığına
dair karar verilen dosyalar da bulunmaktadır.
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CMK SERVİSİ ÇALIŞMA RAPORU
(01/09/2018-04/08/2020)
CMK SERVİSİ
Baroların Avukatlık Kanunu 79 ve 95.maddeleri ile üstlendikleri
hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak görevini yerine getirmek üzere 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince müdafi ve vekil görevlendirmelerine ilişkin esaslar, verilen hizmetin kaliteli olarak aksamadan yürütülmesi, görev alan avukatlar arasında adil görev dağılımının sağlanması
ve avukatların mesleki hizmetlerine uygun ücretlerinin ve giderlerinin
hakça ve şeffaf olarak ödenmesi, denetlenmesi, eğitim seminerleri düzenlenmesi, alt kurulların oluşturulması, yasalara, uluslararası sözleşmelere, adil ve insan haklarına saygıya dayalı bir ceza yargılamasının
sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar, bu çalışmaları yürütecek organlar ve bu organların çalışma ilke ve yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Karakollardan, savcılıklardan ya da mahkemelerden avukat talebi geldiğinde CMK servisinde kayıtlı avukatlardan günlük nöbet listesinde bulunanlar; 01.04.2016 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan ve baroların CMK konusundaki talep ve önerileri ile geliştirilen
Otomatik CMK atama sistemi yeni versiyonu olan OCAS + aracılığıyla,
08502506227 numaralı telefonla aranarak görevlendirilmektedir. Karakollar, savcılıklar ya da mahkemeler, avukat taleplerini kendilerine
verilen kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak yapmaktadırlar. Kullanıcı
adı ve şifresi olmayan kurumlar, taleplerini 02324641564 no’lu telefonu arayarak iletebilmektedirler.
01.09.2018-04.08.2020 tarihleri arasında görevlendirme sayıları:
Soruşturma : 65813
Kovuşturma : 35393
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01.09.2018-04.08.2020 tarihleri arasındaki kovuşturma görevlerinin mahkemeler arasında dağılımı:
Asliye Ceza Mahkemesi : 21790
Ağır Ceza Mahkemesi : 1153
01.09.2018-04.08.2020 tarihleri arasında toplam görevlendirilen
avukat sayısı:
Soruşturma : 3567
Kovuşturma : 3637
01.09.2018-04.08.2020 tarihleri arasında suç-yaş-cinsiyet gruplarına ilişkin sayısal veriler:
Belirtilen tarihler arasında İzmir Barosu Başkanlığı tarafından toplam 26830 mağdur için müdafi ataması yapılmıştır. Mağdur suç, yaş ve
cinsiyetleri grupları aşağıda sunulmuştur.
Yaş Grubu
12 yaşından küçük
12-15 yaş arası
15-18 yaş arası
18-25 yaş arası
25-60 yaş arası
60 yaşından büyük
Toplam

Erkek Mağdur
2294
2698
5193
1266
310
59
11820

Kadın Mağdur
2007
3222
7523
1715
469
74
15010

Toplam
4301
5920
12716
2981
779
133
26830

Belirtilen tarihler arasında İzmir Barosu Başkanlığı tarafından toplam 79751 sanık için müdafi ataması yapılmıştır. Sanık suç, yaş ve cinsiyetleri grupları aşağıda sunulmuştur.
Yaş Grubu
Erkek Sanık
12 yaşından küçük
130
12-15 yaş arası
3681
15-18 yaş arası
15236
18-25 yaş arası
15510
25-60 yaş arası
35438
60 yaşından büyük
1598
Toplam
71593
542

Kadın Sanık
26
650
2320
1302
3656
204
8158

Toplam
156
4331
17556
16812
39094
1802
79751

01.09.2018-04.08.2020 tarihleri arasında suç türüne (SANIK) ilişkin sayısal veriler:
Suç Türü Adı

Sayısı

Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs

70

Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali

14

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun

44

Anayasayı İhlal

76

Askeri Ceza Kanunu (1632 Sayılı Kanun)

31

Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askerî Hareketleri Yararına
Anlaşma

8

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu (2565
Sayılı Kanun)

1

Askeri Yasak Bölgelere Girme

2

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun (5816 Sayılı
Kanun)

35

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
(6136 Sayılı Kanun)

1074

Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av
Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair
Kanun (2521 Sayılı Kanun)

1

Avukatlık Kanunu (1136 Sayılı Kanun)

1

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu (5464 sayılı Kanun)

12

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

56

Bankacılık Kanunu (5411 Sayılı Kanun)

12

Basın Kanunu (5187 Sayılı Kanun)

1

Basit Yaralama
Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Girme

2046
6

Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması

118

Bilişim Sistemine Girme

38

Cebir

3

Cinsel Saldırı

832

Cinsel Saldırı (organ veya sair cisim...)

169
543

Cinsel Taciz

710

Cumhurbaşkanına Hakaret

373

Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı

1

Çevrenin Kasten Kirletilmesi

1

Çevrenin Taksirle Kirletilmesi

1

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması

82

Çocuğun Soybağını Değiştirme

4

Çocuk Düşürme

4

Çocukların Cinsel İstismarı

2772

Darp

254

Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak

54

Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama

8

Diğer Suçlar

7375

Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi

1

Dilencilik

6

Dolandırıcılık

695

Elektronik İmza Kanunu (5070 sayılı Kanun)

1

Eziyet

11

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (5846 Sayılı Kanun)

5

Firar

16

Fuhuş

211

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması

198

Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması

10

Genital Muayene

3

Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık

2

Gizliliğin İhlali

79

Göçmen Kaçakçılığı

1860

Görevi Kötüye Kullanma

54

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme

842

Güveni Kötüye Kullanma

219

Hak Kullanımını ve Beslenmeyi Engelleme
Hakaret
544

6
991

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz

7

Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret

7

Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit

20

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama

28

Hayasızca Hareketler

22

Hırsızlık
Hükümete Karşı Suç

14990
6

Hükümlü veya Tutukluların Ayaklanması

15

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

138

İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme

1

İftira

161

İhaleye Fesat Karıştırma

20

İmar Kirliliğine Neden Olma

6

İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak eşya Sokmak

65

İnsan Ticareti

15

İntihara Teşebbüs

8

İntihara Yönlendirme

12

İrtikap

10

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali

2

İşkence

2

İzin Tecavüzü

2

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (5607 Sayılı Kanun)

345

Kaçmaya İmkan Sağlama

19

Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi

1

Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi

7

Kamu Görevlisinin Ticareti

1

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi

1

Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Neden Olma

2

Karayolları Trafik Kanunu (2918 Sayılı Kanun)

15

Karşılıksız Yararlanma

22

Kasten Adam Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

46

Kasten Öldürme

1205
545

Kasten Öldürmeye Teşebbüs

756

Kasten Yaralama

5785

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf

38

Kayıp Şahıs

26

Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç
Yapma veya Satma

1

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma
Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf

148
2

Kişinin Hatırasına Hakaret

1

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi

45

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

323

Konut Dokunulmazlığının İhlali

180

Kötü Muamele

16

Kullanma Hırsızlığı

42

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak,
Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı
Madde Kullanmak

3098

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama

159

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (2863 Sayılı Kanun)

38

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu (3628 Sayılı Kanun)

2

Mala Zarar Verme

938

Mala Zarar Vermenin Nitelikli Halleri

36

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(556 Sayılı KHK)

7

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma

14

Muhafızın Görevini Kötüye Kullanması

7

Mühür Bozma

234

Müstehcenlik

70

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence

12

Nitelikli Dolandırıcılık

509

546

Nitelikli Hırsızlık
Nitelikli Kasten Öldürme
Nitelikli Yağma

1562
19
1422

Orman Kanunu (6831 Sayılı Kanun)

35

Özel Belgede Sahtecilik

29

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun (5188 Sayılı Kanun)

1

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal

131

Parada Sahtecilik

125

Resmi Belge Hükmünde Belgeler

3

Resmi Belgede Sahtecilik

405

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

73

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki

115

Rüşvet

63

Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini

10

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanun (298 Sayılı Kanun)

2

Silah sağlama

19

Silahlı Örgüt

1618

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun (6222
Sayılı Kanun)

70

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme

11

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi

131

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

695

Suç Uydurma

14

Suç Üstlenme

14

Suçluyu Kayırma

12

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama

4

Suçu Bildirmeme

5

Suçu ve Suçluyu Övme

7

Şantaj

122

Taksirle Öldürme

244

Taksirle Yaralama

398
547

TCK 314

87

TCK 314 /1

4

TCK 314/2

185

Tefecilik

102

Tehdit

1803

Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El
Değiştirmesi

13

Terk

1

Terörle Mücadele Kanunu (3713 Sayılı Kanun)

4570

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu (2911 Sayılı Kanun)

21

Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma

292

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma

2174

Tutuklu, Hükümlü veya Suç Delillerini Bildirmeme

2

Türk Bayrağı Kanunu (2893 Sayılı Kanun)

4

Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum
ve Organlarını Aşağılama

9

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyan

25

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti

8896

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma

180

Vergi Usul Kanunu (213 Sayılı Kanun)

90

Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Hakaret

1

Yağma

2927

Yalan Tanıklık

8

Zimmet

67

01.09.2018-04.08.2020 tarihleri arasında suç türüne (MAĞDUR)
ilişkin sayısal veriler:
Suç Türü Adı

Sayısı

Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs

30

Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali

337

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun (6284 Sayılı Kanun)

69

548

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
(6136 Sayılı Kanun)

9

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

4

Basit Yaralama

1973

Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Girme

7

Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması

14

Bilişim Sistemine Girme

40

Birden Çok Evlilik, Hileli Evlenme, Dinsel Tören

1

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti

25

Cebir

6

Cinsel Saldırı

315

Cinsel Saldırı (organ veya sair cisim...)

43

Cinsel Taciz
Çevrenin Taksirle Kirletilmesi

1669
1

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması

339

Çocuğun Soybağını Değiştirme

19

Çocukların Cinsel İstismarı
Darp

3833
67

Diğer Suçlar

1532

Dilencilik

147

Dolandırıcılık

49

Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi

10

Eziyet

15

Fuhuş

22

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması

9

Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması

9

Genital Muayene

7

Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık

2

Gizliliğin İhlali

63

Göçmen Kaçakçılığı

136

Görevi Kötüye Kullanma

13

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme

10
549

Güveni Kötüye Kullanma

146

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal

3

Hak Kullanımını ve Beslenmeyi Engelleme

19

Hakaret

614

Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret

3

Hayasızca Hareketler

23

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması

27

Hırsızlık

873

Hükümlü veya Tutukluların Ayaklanması

1

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

1

İftira

70

İnsan Ticareti

3

İntihara Teşebbüs

490

İntihara Yönlendirme

8

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali

3

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (5607 Sayılı Kanun)

2

Kaçmaya İmkan Sağlama

7

Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi

9

Karayolları Trafik Kanunu (2918 Sayılı Kanun)

20

Karşılıksız Yararlanma

1

Kasten Adam Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

1

Kasten Öldürme

81

Kasten Öldürmeye Teşebbüs

57

Kasten Yaralama
Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf
Kayıp Şahıs
Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç
Yapma veya Satma
Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma

5047
90
1236
3
281

Kişinin Hatırasına Hakaret

1

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi

64

550

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

319

Konut Dokunulmazlığının İhlali

44

Kötü Muamele

253

Kullanma Hırsızlığı

1

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak,
Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı
Madde Kullanmak

7

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu (1117 Sayılı Kanun)

1

Mala Zarar Verme

48

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma

14

Müstehcenlik

55

Nitelikli Dolandırıcılık

17

Nitelikli Hırsızlık

23

Nitelikli Kasten Öldürme

1

Nitelikli Yağma

125

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal

117

Parada Sahtecilik

2

Resmi Belgede Sahtecilik

5

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

1

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki
Rüşvet
Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini

920
2
522

Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi

1

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi

9

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

1

Suç Uydurma

2

Suçu Bildirmeme

8

Şantaj

75

Taksirle Öldürme

53

Taksirle Yaralama

2279

Tefecilik

2
551

Tehdit

1343

Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El
Değiştirmesi

5

Terk

10

Terörle Mücadele Kanunu (3713 Sayılı Kanun)

2

Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma

53

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma

31

Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun
(4207 Sayılı Kanun)

1

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti

16

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma

2

Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Hakaret

1

Yağma

325

Zehirlenme

125

Görevlendirme listeleri oluşturulurken, büro adresleri dikkate alınır. CMK görevlendirme listesinde 04.08.2020 tarihi itibariyle yer alan
3628 avukatın 3020’si İzmir merkezde, 608 avukat ise İzmir’in ilçelerinde görev yapmaktadır.
04.08.2020 tarihi itibariye ilçelerde görev yapan müdafilerin
ilçelere göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir .
ALİAĞA: 81
BAYINDIR: 17
BERGAMA: 60
ÇEŞME: 23
DİKİLİ: 14
FOÇA: 10
KARABURUN: 6
KEMALPAŞA: 39
KINIK: 9

552

KİRAZ: 10
MENDERES: 36
MENEMEN: 61
ÖDEMİŞ: 69		
SELÇUK: 13
SEFERİHİSAR: 22
TİRE: 38
TORBALI: 71
URLA: 29

CMK YÜRÜTME KURULU
İlgili yönetim kurulu üyesi Av.M.Baran SELANİK
Yürütme Kurulu Üyeleri: Av.Sabri Can ONUR, Av.Mevluda Sena YAZIBAĞLI, Av.Ozan BALIM, Av.Yakup GÜL, Av.Ayşen SOYDAN KAYA, Av.
Fatma BAŞARGAN, Av.Serkan CENGİZ, Av.Çağla Deniz FELAMUR,
Av.İlker SAVRAN, Av.Türkan KARAKOÇ ve Av.Deniz KUZER YAĞMUR
Av.Türkan KARAKOÇ ve Av.Deniz KUZER YAĞMUR’un mazaretleri
sebebiyle CMK yürütme kurulu üyeliklerinden ayrılmaları üzerine, İzmir
Barosu Yönetim Kurulu’nun 04.02.2020 tarih ve 27/91 sayılı kararı ile
Av.Ayşegül KARPUZ ve Av.Sanem Can ŞEN’in CMK Yürütme Kuruluna
atanmalarına karar verilmiştir.
CMK Yürütme Kurulu ayda en az iki kez, Çarşamba günleri üye
tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanmış ve katılanların oy çokluğu ile
CMK servis müdürü tarafından oluşturulan gündem maddelerini karara
bağlamıştır.
İzmir Barosu CMK Yürütme Kurulunun önerisi, İzmir Barosu Yönetim Kurulu’nun 15.10.2019 tarih ve 11/7 sayılı kararı ile aşağıda belirtilen hususun İzmir Barosu Yönetim Kurulu’nun 03.01.2012 tarih ve
69/76 sayılı kararı ile kabul edilen İzmir Barosu CMK Uygulama Yönergesine eklenmesine karar verilmiştir:
İzmir Barosu CMK Uygulama Yönergesine geçici madde olarak; Bu
yönergenin yürürlük tarihi olarak öngörülen 06 Nisan 2019 tarihi
itibariyle tüm CMK müdafilerinin puanlarının ‘’0’’ (sıfır)’’ lanmasının
eklenmesi ve bu sıfırlama işleminin 2 (iki) yılda bir tekrarlanmasına;
İzmir Barosu CMK Yürütme Kurulunun önerisi, İzmir Barosu Yönetim Kurulu’nun 28.05.2019 tarih ve 36/55 sayılı kararı ile aşağıda belirtilen hususun İzmir Barosu Yönetim Kurulu’nun 03.01.2012 tarih ve
69/76 sayılı kararı ile kabul edilen İzmir Barosu CMK Uygulama Yönergesine eklenmesine karar verilmiştir:
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İzmir Barosu CMK Yönergesine ‘’Resmi tatillerde alınacak soruşturma görevlerinin kabul puanı; 01.06.2019 tarihinden itibaren gündüz
görev kabul puanının yarısıdır’’ içerikli “Ek Madde 1” in eklenmesine
“karar verilmiştir.
İzmir Barosu CMK Yürütme Kurulunun 26.11.2015 tarihli toplantısında alınan ilke kararları gereği;
a) 27.11.2015 tarihinden itibaren; arandıktan sonra tekrar aranma
süresini ifade eden bekleme süresinin, şu an uygulamada olan 30 dakikadan 90 dakikaya çıkarılmasına,
b) 01.01.2016 tarihinden itibaren OCAS tarafından telefonla aranan avukatın henüz görevlendirme bilgileri verilmemişken; hatalı şifre
girişi, hat kesilmesi veya aranan telefona ulaşılamaması nedenleriyle
sistem tarafından verilen ret puanlarının otomatik silinmesine ilişkin
24.08.2011 tarihli uygulama sona erdirilmiş olup ret puanlarının silinmesi taleplerinin yazılı olarak Baromuza bildirilmesi uygulamasına devam edilmektedir.
Aynı ve ertesi günlü kovuşturma görevleri için aranan avukatların
bu görevleri ret etmesi halinde sistem tarafından verilen ret puanlarının yazılı talep halinde silinmesi uygulamasına devam edilmektedir.
Gece saat 22.00 dan sonra kabul edilen CMK görevlerine ilişkin
gece aracının kullanımına devam edilmektedir.Gece aracını kullanmak
isteyen meslektaşlarımız 0530 2907410 numaralı telefonu arayarak
gece aracı hizmetinden yararlanmaya devam etmektedirler.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI
CMK Eğitim çalışmaları, İzmir Barosu CMK Uygulama yönergesinde
düzenlenmiştir. CMK görevlendirme listelerinde yer almak üzere ilk kez
başvuran avukatların, eğitim çalışmasına katılarak katılım belgesi alması zorunludur. CMK Eğitim Çalışmaları; Çocuk Yargılaması, yakalama,
gözaltı, tutuklama, kovuşturma, infaz hukuku, cezaevi görüşmesi,
554

iletişimin denetlenmesi ve teknik takip, koruma tedbirleri, kanun
yolları, müdafi hak ve yetkileri ve sistem tanıtımı derslerinden oluşmaktadır. Başka bir ülke, başka bir hukuk, başka bir demokrasi için mücadele eden, vazgeçmeyen, teslim olmayan bir avukatlığa ihtiyaç olduğunu bilerek bu doğrultuda başlattığımız CMK eğitimlerini aynı karar
ve inançla sürdürdük. Eğitimleri, tek bir salonda konferans şeklinde
vermek yerine otuz kişiyi aşmayan salonlarda, yüz yüze ve interaktif
yöntemlerle gerçekleştirdik. Bilginin güç olduğunu bilerek sadece teori değil, pratikle ilgili konularda da deneyim paylaştık. Küçük gruplarla
gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizde 1729 meslektaşımıza CMK eğitimi
verdik. Pandemi dönemine kadar üç haftada bir eğitimler gerçekleştirdik. Pandemi döneminde de online olarak eğitimler yaptık.
Eğitim çalışmalarına katılan ve sisteme yeni dâhil olan avukatlar,
eğitim aldıkları tarihteki ortalama puan ile sisteme dâhil edilmektedir.
		
85.DÖNEM: 28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde 153 kişinin katılımıyla
yapılmıştır.
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86.DÖNEM: 09-10-11 Kasım 2018 tarihlerinde 101 kişinin katılımıyla yapılmıştır.
87.DÖNEM: 04-05-06 Ocak 2019 tarihlerinde 125 kişinin katılımıyla yapılmıştır.
88.DÖNEM: 25-26-27 Ocak 2019 tarihlerinde 111 kişinin katılımıyla yapılmıştır.
89.DÖNEM: 15-16-17 Şubat 2019 tarihlerinde 111 kişinin katılımıyla yapılmıştır.
90.DÖNEM: 01-02-03 Mart 2019 tarihlerinde 106 kişinin katılımıyla
yapılmıştır.
91.DÖNEM: 22-23-24 Mart 2019 tarihlerinde 87 kişinin katılımıyla
yapılmıştır.
92.DÖNEM: 19-20-21 Nisan 2019 tarihlerinde 48 kişinin katılımıyla
yapılmıştır.
93.DÖNEM: 21-22-23 Haziran 2019 tarihlerinde 49 kişinin katılımıyla yapılmıştır.
94.DÖNEM: 19-20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde 38 kişinin katılımıyla yapılmıştır.
95.DÖNEM: 27-28-29 Eylül 2019 tarihlerinde 105 kişinin katılımıyla
yapılmıştır.
96.DÖNEM: 11-12-13 Ekim 2019 tarihlerinde 90 kişinin katılımıyla
yapılmıştır.
97.DÖNEM: 25-26-27 Ekim 2019 tarihlerinde 120 kişinin katılımıyla
yapılmıştır.
98.DÖNEM: 08-09-10 Kasım 2019 tarihlerinde 96 kişinin katılımıyla
yapılmıştır.
99.DÖNEM: 27-28-29 Aralık 2019 tarihlerinde 112 kişinin katılımıyla yapılmıştır.
100.DÖNEM: 17-18-19 Ocak 2020 tarihlerinde 109 kişinin katılımıyla yapılmıştır.
101.DÖNEM: 30 Ocak-01-02 Şubat 2020 tarihlerinde 78 kişinin katılımıyla yapılmıştır.
102.DÖNEM: 28-29 Şubat-01 Mart 2020 tarihlerinde 90 kişinin katılımıyla yapılmıştır.
103.DÖNEM: 10 Temmuz 2020 tarihinde pandemi dolayısıyla zoom
uygulaması üzerinden online olarak, 129 kişinin katılımıyla yapılmıştır.
556

ÜCRETLENDİRME
		
02.04.2020 tarihine kadar CMK kapsamında müdafi olarak görevlendirilen avukatların ücret talepleri ve ödeme işlemleri CMK servisinden, 02324633115 nolu telefondan alınan randevu ile yapılmıştır. Belirtilen tarihten itibaren, ödeme belgelerinin OCAS sistemine yüklenmesi
şeklinde değişikliğe gidilmiş, görev alınan dosyalarla ilgili ödeme taleplerine, göreve ilişkin tutanak ve belgelerin dosya olarak eklenebilmesi mümkün hale gelmiştir. Buna ilişkin duyuru CMK listesine kayıtlı
avukatların OCAS sayfalarında yayınlanmıştır. Bu uygulamayla; savcılık
tarafından kabul edildiği taktirde CMK ödeme işlemleri sürecinin tümüyle dijital ortamda online olarak yapılması amaçlanmıştır. Savcılık
tarafından kabul edildiği taktirde online olarak rapor gönderimi yapan
avukatların raporları değerlendirilip, ücretleri ödenmeye başlayacaktır.
01.09.2018-31.12.2018 tarihleri arasında onaylanan rapor sayısı:
İzmir Merkez : 10346
Rapor veren avukat sayısı : 1190
İlçe: 3036
Rapor veren avukat sayısı : 256
01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında onaylanan rapor sayısı:
İzmir Merkez : 33034
Rapor veren avukat sayısı : 4658
İlçe: 11777
Rapor veren avukat sayısı : 1145
01.01.2020-04.08.2020 tarihleri arasında onaylanan rapor sayısı:
İzmir Merkez : 10389
Rapor veren avukat sayısı : 1411
İlçe: 4547
Rapor veren avukat sayısı : 395
01.09.2018-04.08.20120 tarihleri arasında Karşıyaka savcılığınca
onaylanan rapor sayısı
Karşıyaka : 6757
Rapor veren avukat sayısı : 2499
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02.03.2007 tarihinde kabul edilen ve aynı gün Resmi Gazetede
yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin
Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin
Yönetmeliğin ödemeye ilişkin esasları düzenleyen 10ncu maddesinin
4 ncü fıkrası şu şekilde iken;’’ Aralarında menfaat çatışması bulunmayan birden fazla şüpheli, sanık, mağdur, şikayetçi, suçtan zarar
gören veya katılan için görevlendirilen aynı müdafi ya da vekile bu
kişilerin her biri için ayrı, ancak en fazla on kişi ücreti ödenir.’’
		
Şu şekilde değişmiştir.
		
4) (Değişik:RG-22/07/2016-29778) Aralarında menfaat çatışması bulunmayan birden fazla şüpheli, sanık, mağdur, şikayetçi, suçtan
zarar gören veya katılan için görevlendirilen aynı müdafi ya da vekile bu kişilerin her biri için ayrı ücret ödenir.’’
		
CMK görevlerindeki KDV oranlarına ilişkin değişiklik, aşağıdaki
gibidir :
02.10.2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Bakanlar Kurulu kararı eki (II) sayılı listesinin (B)
bölümüne,’’ Çocuk Mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler,
bu davalara bağlı kanun yolları kapsamında verilen avukatlık hizmetleri’’ kısmı eklenerek, söz konusu hizmetlere ilişkin KDV oranı, Resmi
Gazete’de yayım tarihi olan 02.10.2019 tarihinden itibaren % 8 olarak
uygulanmıştır. Bu anlamda; Çocuk Mahkemesinin görev alanına giren
dava ve işler tanımına soruşturma safhasındaki iş ve işlemler de dahil
olduğu, söz konusu mahkemenin görev alanına giren soruşturma işlerinde taraflara verilecek olan avukatlık hizmetlerinde de KDV oranının
% 8 olarak uygulanması gerektiği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel
Müdürlüğü’nün 698/30912 sayılı yazısı ile bildirildiğinden; bu tarihten
itibaren Çocuk Mahkemelerinin görev alanına giren soruşturmalar,davalar,bu davalara ilişkin kanun yolları kapsamında girilen görevler için
% 8 KDV oranı seçilerek ayrı tahakkuk işlemi yapılması, diğer tüm görevler için KDV oranı % 18 seçilerek ayrı tahakkuk işlemi yapılması gerekmektedir.
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CMK SERVİSİ EK ÇALIŞMA RAPORU
(04/08/2020-18.06.2021)
04.08.2020-18.06.2021 tarihleri arasında görevlendirme sayıları:
Soruşturma
:
3231
Kovuşturma
:
3623
04.08.2020-18.06.2021 tarihleri arasındaki kovuşturma görevlerinin mahkemeler arasında dağılımı:
Asliye Ceza Mahkemesi : 14638
Ağır Ceza Mahkemesi
: 5738
04.08.2020-18.06.2021 tarihleri arasında toplam görevlendirilen avukat sayısı:
Soruşturma
: 3249
Kovuşturma
: 3624
04.08.2020-18.06.2021 tarihleri arasında suç-yaş-cinsiyet gruplarına ilişkin sayısal veriler:
Belirtilen tarihler arasında İzmir Barosu Başkanlığı tarafından toplam 10354 mağdur için müdafi ataması yapılmıştır. Mağdur suç,yaş ve
cinsiyetleri grupları aşağıda sunulmuştur.
Yaş Grubu
12 yaşından küçük
12-15 yaş arası
15-18 yaş arası
18-25 yaş arası
25-60 yaş arası
60 yaşından büyük
Toplam

Erkek Mağdur
932
966
2102
491
164
31
4686

Kadın Mağdur
845
1057
2720
726
262
58
5668

Toplam
1777
2023
4822
1217
426
89
10354

Belirtilen tarihler arasında İzmir Barosu Başkanlığı tarafından toplam 46560 sanık için müdafi ataması yapılmıştır. Sanık suç,yaş ve cinsiyetleri grupları aşağıda sunulmuştur.
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Yaş Grubu
12 yaşından küçük
12-15 yaş arası
15-18 yaş arası
18-25 yaş arası
25-60 yaş arası
60 yaşından büyük
Toplam

Erkek Sanık
97
1611
6795
9635
23653
1004
42795

Kadın Sanık
9
183
999
726
1750
98
3765

Toplam
106
1794
7794
10361
25403
1102
46560

04.08.2020-18.06.2021 tarihleri arasında suç türüne (SANIK)
ilişkin sayısal veriler:
Suç Türü Adı

Sayısı

Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs

43

Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali

3

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
Dair Kanun

34

Anayasayı İhlal

8

Askeri Ceza Kanunu (1632 Sayılı Kanun)

26

Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askerî Hareketleri Yararına Anlaşma

-

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu (2565
Sayılı Kanun)

-

Askeri Yasak Bölgelere Girme

4

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun (5816
Sayılı Kanun)

8

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
(6136 Sayılı Kanun)

2414

Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve
Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına
Dair Kanun (2521 Sayılı Kanun)

-

Avukatlık Kanunu (1136 Sayılı Kanun)

-

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu (5464 sayılı Kanun)

24

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

4

Bankacılık Kanunu (5411 Sayılı Kanun)

5
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Basın Kanunu (5187 Sayılı Kanun)
Basit Yaralama
Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna veya Tutukevine
Girme

926
-

Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması

42

Bilişim Sistemine Girme

13

Cebir

6

Cinsel Saldırı

390

Cinsel Saldırı (organ veya sair cisim...)

57

Cinsel Taciz

292

Cumhurbaşkanına Hakaret

96

Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı

-

Çevrenin Kasten Kirletilmesi

2

Çevrenin Taksirle Kirletilmesi

-

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması

21

Çocuğun Soybağını Değiştirme

-

Çocuk Düşürme

-

Çocukların Cinsel İstismarı

1074

Darp

86

Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak

2

Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama

-

Diğer Suçlar

3883

Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi

-

Dilencilik

-

Dolandırıcılık

342

Elektronik İmza Kanunu (5070 sayılı Kanun)

-

Eziyet

9

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (5846 Sayılı Kanun)

1

Firar

2

Fuhuş

68

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması

150
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Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması

11

Genital Muayene

5

Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık

1

Gizliliğin İhlali

82

Göçmen Kaçakçılığı

199

Görevi Kötüye Kullanma

15

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme

357

Güveni Kötüye Kullanma

92

Hak Kullanımını ve Beslenmeyi Engelleme

5

Hakaret

464

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz

6

Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret

-

Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit

14

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama

18

Hayasızca Hareketler

7

Hırsızlık

9819

Hükümete Karşı Suç

-

Hükümlü veya Tutukluların Ayaklanması

1

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

26

İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme

1

İftira

40

İhaleye Fesat Karıştırma

1

İmar Kirliliğine Neden Olma

5

İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak eşya Sokmak

4

İnsan Ticareti

12

İntihara Teşebbüs

6

İntihara Yönlendirme

3

İrtikap

3

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali

2

İşkence

4

İzin Tecavüzü

-
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Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (5607 Sayılı Kanun)

139

Kaçmaya İmkan Sağlama

-

Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi

-

Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi

2

Kamu Görevlisinin Ticareti

-

Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi

-

Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Neden Olma

-

Karayolları Trafik Kanunu (2918 Sayılı Kanun)

4

Karşılıksız Yararlanma

7

Kasten Adam Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

27

Kasten Öldürme

692

Kasten Öldürmeye Teşebbüs

372

Kasten Yaralama

2399

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde
Tasarruf

17

Kayıp Şahıs

4

Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde
İlaç Yapma veya Satma

-

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma

80

Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf

-

Kişinin Hatırasına Hakaret

-

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi

37

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

159

Konut Dokunulmazlığının İhlali

166

Kötü Muamele

7

Kullanma Hırsızlığı

23

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın
Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu
veya Uyarıcı Madde Kullanmak

1485

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama

385

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (2863 Sayılı
Kanun)

23
563

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla
Mücadele Kanunu (3628 Sayılı Kanun)

-

Mala Zarar Verme

360

Mala Zarar Vermenin Nitelikli Halleri

22

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

2

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma

5

Muhafızın Görevini Kötüye Kullanması

3

Mühür Bozma

528

Müstehcenlik

45

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence

-

Nitelikli Dolandırıcılık

258

Nitelikli Hırsızlık

1581

Nitelikli Kasten Öldürme
Nitelikli Yağma

9
1027

Orman Kanunu (6831 Sayılı Kanun)

24

Özel Belgede Sahtecilik

7

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun (5188 Sayılı Kanun)

-

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal

49

Parada Sahtecilik

67

Resmi Belge Hükmünde Belgeler

-

Resmi Belgede Sahtecilik

117

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

44

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki

47

Rüşvet

39

Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini

5

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun (298 Sayılı Kanun)

-

Silah sağlama

15

Silahlı Örgüt
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564

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
(6222 Sayılı Kanun)

9

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme

4

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi

42

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

227

Suç Uydurma

13

Suç Üstlenme

13

Suçluyu Kayırma

3

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama

-

Suçu Bildirmeme

2

Suçu ve Suçluyu Övme

-

Şantaj

48

Taksirle Öldürme

97

Taksirle Yaralama

146

TCK 314

28

TCK 314 /1

2

TCK 314/2

26

Tefecilik

70

Tehdit

912

Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El
Değiştirmesi

10

Terk
Terörle Mücadele Kanunu (3713 Sayılı Kanun)
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu (2911 Sayılı Kanun)

1301
3

Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma

310

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma

4136

Tutuklu, Hükümlü veya Suç Delillerini Bildirmeme

1

Türk Bayrağı Kanunu (2893 Sayılı Kanun)

-

Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin
Kurum ve Organlarını Aşağılama

4

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyan

14

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti

4938
565

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma

86

Vergi Usul Kanunu (213 Sayılı Kanun)

32

Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Hakaret
Yağma
Yalan Tanıklık
Zimmet

1953
34

04.08.2020-18.06.2021 tarihleri arasında suç türüne (MAĞDUR) ilişkin sayısal veriler:
Suç Türü Adı

Sayısı

Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs

14

Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali

142

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
Dair Kanun (6284 Sayılı Kanun)

23

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
(6136 Sayılı Kanun)

5

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

3

Basit Yaralama

842

Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Girme

-

Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması

7

Bilişim Sistemine Girme

25

Birden Çok Evlilik, Hileli Evlenme, Dinsel Tören

-

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti

1

Cebir

3

Cinsel Saldırı

144

Cinsel Saldırı (organ veya sair cisim...)

33

Cinsel Taciz

409

Çevrenin Taksirle Kirletilmesi
Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması
Çocuğun Soybağını Değiştirme
566

133
4

Çocukların Cinsel İstismarı

1508

Darp

24

Diğer Suçlar

559

Dilencilik

27

Dolandırıcılık

47

Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi

3

Eziyet

6

Fuhuş

13

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması

13

Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması

6

Genital Muayene

3

Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık

-

Gizliliğin İhlali

25

Göçmen Kaçakçılığı

8

Görevi Kötüye Kullanma

8

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme

-

Güveni Kötüye Kullanma

67

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal

-

Hak Kullanımını ve Beslenmeyi Engelleme

3

Hakaret

298

Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret

3

Hayasızca Hareketler

6

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması

8

Hırsızlık

359

Hükümlü veya Tutukluların Ayaklanması

-

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

-

İftira
İnsan Ticareti
İntihara Teşebbüs

18
180

İntihara Yönlendirme

7

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali
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Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (5607 Sayılı Kanun)

-

Kaçmaya İmkan Sağlama

-

Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi

1

Karayolları Trafik Kanunu (2918 Sayılı Kanun)

7

Karşılıksız Yararlanma

-

Kasten Adam Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

-

Kasten Öldürme

41

Kasten Öldürmeye Teşebbüs

25

Kasten Yaralama

1948

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde
Tasarruf

19

Kayıp Şahıs

416

Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde
İlaç Yapma veya Satma
Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma
Kişinin Hatırasına Hakaret

134
-

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi

43

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

126

Konut Dokunulmazlığının İhlali

16

Kötü Muamele

69

Kullanma Hırsızlığı

-

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak,
Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya
Uyarıcı Madde Kullanmak

3

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu (1117 Sayılı
Kanun)

-

Mala Zarar Verme

26

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma

3

Müstehcenlik

20

Nitelikli Dolandırıcılık

17

Nitelikli Hırsızlık

11

Nitelikli Kasten Öldürme
568

-

Nitelikli Yağma

76

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal

29

Parada Sahtecilik

-

Resmi Belgede Sahtecilik

5

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

-

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki
Rüşvet
Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini

307
114

Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi

1

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi

7

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

-

Suç Uydurma

-

Suçu Bildirmeme

-

Şantaj

32

Taksirle Öldürme

30

Taksirle Yaralama

958

Tefecilik
Tehdit

632

Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El
Değiştirmesi

-

Terk

4

Terörle Mücadele Kanunu (3713 Sayılı Kanun)

-

Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma

18

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma

9

Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun
(4207 Sayılı Kanun)

-

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti

8

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma

2

Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Hakaret

-

Yağma

148

Zehirlenme

32
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04.08.2020-18.06.2021 tarihleri arasında ilçelerde görev yapmak için eklenen müdafilerin ilçelere göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir .
ALİAĞA: 6
BAYINDIR: 2
BERGAMA: ÇEŞME: 5
DİKİLİ: 1
FOÇA: 3
KARABURUN: KEMALPAŞA: 9
KINIK:-		

KİRAZ: 1
MENDERES: 5
MENEMEN: 16
ÖDEMİŞ: 4		
SELÇUK: 3
SEFERİHİSAR: 5
TİRE: 1
TORBALI: 9
URLA: 9

04.08.2020-18.06.2021 tarihleri arasında yapılan eğitim çalışmalarına ilişkin sayısal veriler:
		
104.DÖNEM: 25 Eylül 2020 tarihinde pandemi dolayısıyla zoom uygulaması üzerinden online olarak yapılan eğitim 48 kişinin katılımıyla
yapılmıştır.
105.DÖNEM: 02 Ekim 2020 tarihinde pandemi dolayısıyla zoom uygulaması üzerinden online olarak yapılan eğitim 90 kişinin katılımıyla
yapılmıştır.
106.DÖNEM: 20 Kasım 2020 tarihinde pandemi dolayısıyla zoom
uygulaması üzerinden online olarak yapılan eğitim 76 kişinin katılımıyla
yapılmıştır.
107.DÖNEM: 18 Aralık 2020 tarihinde pandemi dolayısıyla zoom
uygulaması üzerinden online olarak yapılan eğitim 172 kişinin katılımıyla yapılmıştır.
108.DÖNEM: 09-10 Ocak 2021 tarihinde pandemi dolayısıyla zoom
uygulaması üzerinden online olarak yapılan eğitim 87 kişinin katılımıyla yapılmıştır.
109.DÖNEM: 29-30 Ocak 2021 tarihinde pandemi dolayısıyla zoom
uygulaması üzerinden online olarak yapılan eğitim 178 kişinin katılımıyla yapılmıştır.
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110.DÖNEM: 05-06 Şubat 2021 tarihinde pandemi dolayısıyla
zoom uygulaması üzerinden online olarak yapılan eğitim 75 kişinin katılımıyla yapılmıştır.
111.DÖNEM: 02-03 Nisan 2021 tarihinde pandemi dolayısıyla
zoom uygulaması üzerinden online olarak yapılan eğitim 128 kişinin katılımıyla yapılmıştır.
112.DÖNEM: 04-05 Haziran 2021 tarihinde pandemi dolayısıyla
zoom uygulaması üzerinden online olarak yapılan eğitim 69 kişinin katılımıyla yapılmıştır.

		

ÜCRETLENDİRME

		
04.08.2020-31.12.2020 tarihleri arasında onaylanan rapor sayısı:
İzmir Merkez : 15346
Rapor veren avukat sayısı : 3839
İlçe: 5062
Rapor veren avukat sayısı : 601
01.01.2021-18.06.2021 tarihleri arasında onaylanan rapor sayısı:
İzmir Merkez : 19275
Rapor veren avukat sayısı : 5723
İlçe: 5556
Rapor veren avukat sayısı : 756
04.08.2020-18.06.2021 tarihleri arasında Karşıyaka savcılığınca
onaylanan rapor sayısı
Baronun gönderdiği dosya adedi : 822
Savcılığın onayladığı dosya adedi : 931
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2018-2020 ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ
FAALİYET RAPORU
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 14 Şubat 2017 tarihinde kurulmuştur.
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Av.Cansu Bildirici,
					
Av.Gamze Karaoğlu
Merkez Koordinatörü		
Yürütme Kurulu Üyeleri
				
					

: Av.Devrim Cengiz Aygün
: Av.Can Kurtulan, Av.Dilan Akın,
Av.Merve Çapraz, Av.Nursen Aksu,
Av.Zerrin Şenyıl Kale

I- PANEL, KONFERANS, EĞİTİM ÇALIŞMALARI:
Çocuk Hakları Eğitici Eğitimleri Yapıldı

6-7 Nisan 2019, 11-12 Mayıs 2019, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde
düzenlenen Çocuk Hakları Eğitici Eğitimi atölye çalışması Dr. Kıvılcım
Turanlı ve Dr. Kasım Akbaş’ın kolaylaştırıcılığı ile gerçekleşmiştir.
Avukat ve stajyer avukatların katıldığı atölye çalışmasında; etkileşimli öğretim ve öğrenme yöntemleri üzerinde durularak, katılımcıların
çocuk hakları eğitimlerinde interaktif yöntemlerin kullanıldığı ders planı hazırlayabilme becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.
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BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NİN 30. YILINDA
ÇOCUĞUN KATILIM HAKKI ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

İzmir Barosu tarafından “BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 30. Yılında Çocuğun Katılım Hakkı” başlıklı bir çalıştay düzenlendi. 27 Nisan
2019 günü İzmir Barosu Av. Nevzat Erdemir Konferans Salonu’nda yapılan çalıştaya, Türkiye Barolar Birliği ve birçok baronun temsilcileri katıldı.
Üç oturum halinde düzenlenen çalıştayın ilk oturumunun moderatörlüğünü İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Cansu Seçgin yaptı. “Çocuğun İdari İşlemlere Katılımı Çerçevesinde Ombudsmanlık ve
Akran Arabuluculuğu” başlıklı oturuma, Kamu Denetçisi Celile Özlem
Tunçak ile Dokuz Eylül Üniversitesi Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve
Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abbas Türnüklü katıldı.
“Çocuğun Hukuk Yargılamasına Katılım Hakkı” başlıklı ikinci oturumun moderatörlüğünü İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gamze
Karaoğlu yaparken, İzmir 13. Aile Mahkemesi Hakimi Ali Soyer, İstanbul
Barosu Üyesi Av. Seda Akço Bilen ile Uzman Psikolog/Adli Görüşmeci
Ebru Tezcan oturumda konuşmacı olarak yer aldılar
Çalıştayın son oturumu “Çocuğun Ceza Yargılamasına Katılım
Hakkı” başlığı altında yapıldı. Cumhuriyet Savcısı Nihal Fındık, Uzman
Psikolog/Adli Görüşmeci Okan Lüleci, Ankara Barosu Üyesi Av. Hasan
Erdoğan ve Murat Aydın’ın konuşmacı olarak katıldıkları çalıştayın moderasyonunu ise İzmir Barosu Üyesi Av Bedriye Kurtuluş Türk yaptı.
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Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel; yetişkinler tarafından çocuklar hakkında çok ulvi şeyler söylendiğini, çocuğun yüksek yararı gibi süslü birtakım değerler arkasına
sığınıldığını ifade ederek “Ama gerçekte onlar için ne yapıyoruz ya da
onlar adına yaptıklarımız gerçekten doğru mu?” Onların yerine geçip
mahkemede kiminle kalacaklarına karar veriyoruz; onların yerine geçiyor, onlar adına işlemler tesis ediyoruz; yerlerine geçiyor, sizin için en
doğrusu, daha adil ve sağlıklı olanı bu; diyerek kararlar vermeye çalışıyoruz” dedi. Av. Özkan Yücel, asıl önemli olanın; onların ihtiyaçlarını,
neler yapmak istediklerini öğrenmek olduğunu söyledi. Gelecek yıl aynı
çalıştayı sadece çocuklarla yapmak istediklerini ifade eden Yücel “Yalnızca çocuklara sorarız nasıl bir katılım hakkı istiyorsunuz, kendiniz için
ne istiyorsunuz? Bu kez onların düşüncelerini çok daha net, çok daha
gür sesle alabiliriz” dedi.
Çalıştaya, Türkiye Barolar Birliği’nin yanı sıra; Ankara Barosu, Batman Barosu, Burdur Barosu, Bursa Barosu, Denizli Barosu, Diyarbakır
Barosu, Edirne Barosu, Gaziantep Barosu, Hatay Barosu, Manisa Barosu, Muğla Barosu, Sakarya Barosu ve Yalova Barosu temsilcileri de katıldı.

SONUÇ BİLDİRİSİ:
Çocuğun katılım hakkının düzenlendiği BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12.maddesi şöyledir:
1- Taraf Devletler, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun
kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını
bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak, gereken
özen gösterilmek suretiyle tanırlar.
2- Bu amaçla, çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya idari kovuşturmada çocuğun ya doğrudan doğruya veya bir temsilci ya da uygun bir
makam yoluyla dinlenilmesi fırsatı, ulusal yasanın usule ilişkin kurallarına
uygun olarak çocuğa, özellikle sağlanacaktır.”
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BM Çocuk Hakları Komitesi’nin 12. Nolu Genel Yorum’u uyarınca;
1. Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin (Sözleşme) 12. Maddesi, başka
insan hakları antlaşmalarında yer almayan benzersiz bir hükümdür; bir
yandan yetişkinlerin sahip olduğu tam özerkliğe sahip olmayan, öte yandan da hakların özneleri olan çocukların yasal ve sosyal statülerini ele alır.
1. Paragraf, kendi görüşlerini oluşturma kabiliyetine sahip her çocuğa bu
görüşleri çocuğu etkileyen her türlü meselede özgürce ifade etme hakkını
ve çocuğun görüşlerine onun yaşı ve olgunluğuna uygun olarak gerekli
ağırlığın verilmesini öngörür. 2. Paragraf, çocuğa özellikle kendisini etkileyen her türlü adli veya idari işlemlerde kendilerini ifade etme hakkının
olduğunu belirtir.
2. Tüm çocukların kendini ifade etme ve düşüncelerinin dikkate alınma hakkı, Sözleşme’nin temel değerlerinden birini teşkil eder. Çocuk
Hakları Komitesi (Komite), ayrım görmeme, yaşam ve gelişim ile çocuğun
yüksek yararının öncelikli düşünülmesi hakları ile birlikte 12. Madde’yi
Sözleşme’nin dört genel ilkesinden biri olarak belirlemiş olup, bu maddenin yalnızca bir hak tesis etmediğini, aynı zamanda diğer tüm hakların
yorumlanması ve uygulanmasında da dikkate alınması gerekliliğini vurgular.”
Görüldüğü üzere katılım hakkı, “şemsiye haklar” olarak da ifade
edilen ve diğer tüm hakların yorumlanmasında gözetilmesi gereken temel haklardan biridir.
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi bu nedenle BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 30.Yılında katılım hakkını, yargı boyutunun yanı sıra
idari boyutunu da gözeterek ele almayı önemli görmüş ve 27.04.2019
tarihinde BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 30.Yılında Çocuğun Katılım
Hakkı başlıklı bir çalıştay düzenlemiştir.
“Çocuğun İdari İşlemlere Katılımı Çerçevesinde Ombudsmanlık
ve Akran Arabuluculuğu” başlıklı ilk oturumda Kamu Denetçisi Celile
Özlem Tunçak ve Dokuz Eylül Üniversitesi Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abbas Türnüklü, çocukların
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kamu denetçiliği kurumuna yaptıkları başvurular ve akran arabuluculuğu konusunda bilgi vermişlerdir.
Prof. Dr. Abbas Türnüklü bu kapsamda; çocukların kendi aralarındaki anlaşmazlıkların çözümü konusunda akran arabulucusu çocuklardan
yardım aldıklarını, uygulamanın eşitlik temelinde gelişmesi için çocukların aynı yaşta olmasına özen gösterildiğini, arabulucuların kendi sınıf
arkadaşlarından seçildiğini, bu yöntemle çocukların erken yaşta anlaşmazlıkları müzakere ederek konuşabilme becerisi edindiklerini anlatmıştır.
KDK Çocuk Haklarından Sorumlu Kamu Denetçisi Celile Özlem
Tunçak; çocukların doğrudan başvuru yapabildikleri bir kurum olarak
katılım hakkına ve çocuğa verdikleri değer sebebiyle bir cümleyle dahi
olsa kendilerine başvurmuş olan tüm çocuklara ulaşarak görüşme yaptıklarını, çocuklar söz konusu olduğunda şikâyet edilen idari kurumların
çözüme daha yatkın davranışlar sergilediklerini, çocuk haklarıyla ilgili
başvurularda menfaat ihlali koşulu aranmadığı için çocuk haklarının ihlal edildiğini gören herkesin Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuru yapabileceğini aktarmıştır.
“Çocuğun Hukuk Yargılamasına Katılım Hakkı” başlıklı ikinci oturuma, İzmir 13.Aile Mahkemesi Hâkimi Ali Soyer, İstanbul Barosu üyesi
Av. Seda Akço Bilen ve Uzman Psikolog / Adli Görüşmeci Ebru Tezcan
katılmışlardır.
Hâkim Ali Soyer; mahkeme kararlarında çocuk kokusunun hissedilmesi gerektiğini, çocuğun üstün yararının ancak bu şekilde gözetilebileceğini, çocukların pedagog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanları
ile görüşmesinin katılım hakkını güçlendirdiğini ancak çocukların önce
hâkim karşısında dinlenmesi, sonradan uzman görüşmesi ile raporun
hazırlanmasının kulağı tersten göstermek olduğunu, çocuklarla ilgili
davalarda kazanmak ve kaybetmenin olmadığını, orada yalnızca çocuğun yararına olan ve olmayan sonuç olduğunu avukatlık mesleğinin de
buna göre icrasından yana olduğunu, çocuğun yararının tayin edilmesi
gereken davalarda çocuğa kayyum atanması sürecinde sıkıntılar bulun577

duğunu, sorunların giderilmesi için özgü kurumların düzenlenmesi ve
kanun koyucunun boşlukları doldurması gerektiğini ifade etmiştir.
Aynı oturumda Av. Seda Akço Bilen; Türkiye’nin Çocukların Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’ni 2000 yılında imzalamasına rağmen halen hayata geçiremediğini, çocukların gerçek anlamda
görüş bildirme haklarını kullanabilmeleri için bilgi edinmeleri, özel temsilci ile temsil edilmeleri ve usule ilişkin ek haklara sahip olmaları gerektiğini, çocuk için mahkeme tarafından re’sen özel temsilci atanabileceğini ifade etmiştir. Av. Seda Akço Bilen ayrıca, özellikle aile hukukuna
ilişkin davalarda çocukların anneleriyle babaları arasında kaldıklarını,
sonucun kendilerini ilgilendiriyor olmasına karşın gerçek anlamda sürece katılamadıklarını, katılım hakkını tam manasıyla kullanabilmeleri için
hakları ve sürece dair sadece kendisini temsil edecek bir hukukçudan
yardım almaları gerektiğini, bunun sonucu olarak, çocukların tarafların
sahip olduğu dosyadaki bilgilere erişme, itiraz etme gibi haklara da sahip olması gerektiğini, bu kapsamda barodan kendisi için avukat talep
eden çocuğa avukat tayin edilmesi gerektiğini söylemiş, çocukların ve
kamuoyunun konuyla ilgili bilgilenmesi gereğini vurgu yapmıştır.
Uzman Psikolog Ebru Tezcan; katılım hakkını, komitenin genel yorumları çerçevesinde irdeleyerek çocuğun duruşmada doğrudan dinlenilmesinde yaşanan sorunlara ilişkin bilgi vermiş ve bu durumun çocuğun katılım hakkını kullanması anlamına gelmediğini bunu daha çok
karar sorumluluğunu çocuğa yüklemek olduğunu ifade etmiştir. Ebru
Tezcan ayrıca, aile hukukuna ilişkin davalarda Yargıtay’ın mahkemeleri
7 yaşından büyük çocukları duruşma sırasında dinlemeye ve çocuğun
talebi doğrultusunda karar vermeye zorladığını, bu durumun çocuk için
ağır bir yük olduğunu söyleyerek katılımın çocuk için bir hak olduğuna,
yükümlülük olmadığına vurgu yapmıştır.
“Çocuğun Ceza Yargılamasına Katılım Hakkı” başlıklı üçüncü
oturuma, İzmir Cumhuriyet Savcısı Nihal Fındık, Uzman Psikolog / Adli
Görüşmeci Okan Lüleci, Ankara Barosu Üyesi Av. Hasan Erdoğan, İzmir
Barosu Üyesi Av. Murat Aydın katılmışlardır.
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Cumhuriyet Savcısı Nihal Fındık; adli sisteme giren çocuğun, tanık bile
olsa kendini sanık gibi hissettiğini, adalet sistemine giren çocuğun
korkmamasının, sıkılmamasının sağlanması gerektiğini söylemiştir. Nihal Fındık ayrıca, mağdur çocuğun dinlenmeyi, saygı görmeyi, baskıdan
uzak olmayı ve bilgilendirilmeyi beklediğini, ses ve görüntü kaydıyla
dinlenen çocuğun duruşma salonunda tekrar dinlenmemesi gerektiğini, aksi yönde karar veren uygulayıcı olursa, avukatların çocukları duruşma öncesi hazır etmemesi gerektiğini, suça sürüklenen çocukların
hepsinin aynı zamanda korunma ihtiyacı olan çocuklar olduğunu, suça
sürüklenen çocukların ifadesi alınırken de mağdur çocuklarda olduğu
gibi bir psikoloğun hazır edilmesi teknik olarak mümkün iken bunun yapılmadığını vurgulamıştır.
Uzm. Psikolog Okan Lüleci; adliyenin yetişkinler için bile korkutucu, bilinirliği az olan gri bir alan olduğunu, bu durumun çocuklarda daha
belirgin hissedildiğini, kendilerinin çocuklara orada neler yapıldığını,
neden onların orada olduğunu anlatarak gri alanları gidermeye, dolayısıyla rahatlatmaya çalıştıklarını anlatmıştır. Okan Lüleci ayrıca, mağdur
çocukların yaşadıklarını defalarca anlatmak zorunda kaldıklarını, bunun
çocuk için son derece örseleyici, travmatik sonuçları olduğunu vurgulamıştır. Yanı sıra, sosyal inceleme raporlarının çocuğun katılım hakkını
kullanmasının bir parçası olduğunu ifade etmiştir.
Av. Hasan Erdoğan; çocuğun ceza yargılamasına katılım hakkının
bilgilendirme ve müdafi ile temsil edilmeden ibaret olmadığını, katılım
hakkının; ÇHS’nin temel ilkelerinden biri olduğunu diğer hakların yorumlanmasında kullanıldığını, ÇHS’de katılım hakkı konusunda çocuğun
yaş sınırı bulunmadığını, komitenin kararlarında bunun vurgulandığını,
yani konuşmayı bilmeyen bir çocuğun dahi uzman aracılığıyla katılımının sağlanabileceğini anlatmıştır. Ayrıca bu konuda devletin yükümlülükleri bulunduğunu, azınlık gruplarına dahil olan, engelli, mülteci, suça
sürüklenen, istismar mağduru vb. çocuklara ayrı önlemler alınması gerektiğini, vurgulamıştır.
Av. Murat Aydın: Türk Ceza Muhakemesinde çocuğun muhakemeye katılım hakkının bulunmadığını, çünkü çocuğu ya kanuni temsilcisi579

nin ya da avukatının temsil ettiğini, oysa AY m.36 gereğince herkesin
hak arama özgürlüğü bulunduğunu, hak ehliyeti ile fiil ehliyetinin farklı
kavramlar olduğunu, çocuğun yüksek yararını çocuğa rağmen belirlemenin, çocuğun muhakemedeki haklarını çocuğa sormadan belirlemenin doğru olmadığını zira hakkın öznesinin çocuk olduğunu anlatmıştır.
Murat Aydın ayrıca, CMK’ya göre çocuğa zorunlu avukat atanması durumunda, çocuğun atanan avukata itiraz etme hakkının bulunmadığını
oysa avukat-müvekkil ilişkisinin güvene dayandığını, avukatına güvenmeyen çocuğun o avukatı reddedebilmesi gerektiğini, ceza muhakemesinde çocuğa atanan avukatın çocuğun katılımını mı sağladığının yoksa
çocuğun haklarını kamunun koruması amacını mı sağladığının tartışmalı olduğunu vurgulamıştır. Murat Aydın ayrıca uzlaşma hükümlerinin
düzenlendiği CMK 253/4 maddesinin Medeni Kanun’a uygun olmadığı
gibi çocuğun katılımını da sağlamadığını, bu düzenlemeye göre 15 yaşında şikâyet hakkı olan çocuğun, uzlaşma teklif etme veya teklifi kabul
etme yetkisi bulunmadığını, çocuğun haklarının veya geleceğinin konuşulduğu yerde çocuğun bağımsız olarak bulunması gerektiğini sözlerine eklemiştir.
SONUÇ:
1- Öncelikle vurgulamak gerekir ki; ‘katılım’ çocuklar için yükümlülük değil, haktır. Yargısal süreçler bu gerçeğe uygun olarak düzenlenmelidir. Bu nedenle çocuğun mahkeme önünde anne babasının
yanında bazı seçimler yapmaya ve tanıklıklarda bulunmaya zorlanması,
hukuk sisteminin bir gereği olamaz.
Bu husus, Çocuk Hakları Komitesi’nin 12 Nolu Yorum’unun 15. ve
16. maddelerinde aşağıdaki şekilde yerini bulmaktadır:
“15. Sözleşme’nin 12. Maddesi her çocuğun kendisini etkileyen her
meselede görüşlerini özgürce ifade etme hakkını ve çocuğun yaşına ve
olgunluğuna göre bu görüşlere gereken ağırlığın verilmesi müteakip hakkını tesis eder. Bu hak Taraf Devletlere bu hakkı tanıma ve çocuğun görüşlerini dinleyerek ve bu görüşlere gerekli ağırlığı vererek uygulanmasını
sağlama hususunda açık bir hukuki yükümlülük getirir. Bu yükümlülük,
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Taraf Devletlerin kendi adli sistemleri ile ilgili olarak bu hakkı doğrudan
teminat altına almalarını ya da bu hakkın çocuk tarafından tam olarak
kullanılabilmesi için yasaları kabul etmelerini veya gözden geçirip değiştirmelerini gerektirir.
16. Ancak çocuk bu hakkı kullanmama hakkına sahiptir. Görüşlerini
ifade etmek çocuk için bir yükümlülük değil, bir tercihtir. Taraf Devletlerin
çocuğun kendi yararı lehine bir karar vermesi için gerekli tüm bilgileri ve
tavsiyeleri almasını temin etmeleri gerekir.”
Başta cinsel istismar suçları olmak üzere, suç mağduru çocukların
yargı süreçlerine katılımları bu kapsamda değerlendirilmeli ve çocukların duygusal istismarı pahasına bu süreçlere katılımlarını zorlama yoluna gidilmemelidir.
2- Çocuğun katılım hakkını hukuki süreçlerde layıkıyla kullanabilmesi için, gerek hakları gerekse hukuki süreç hakkında bilgilendirilmesi
zorunludur. Özellikle aile hukukuna ilişkin davalarda, sonucun ne olabileceği ve hakları konusunda taraflardan bağımsız şekilde eksiksiz
olarak bilgilendirilmesi önemlidir. Bu çerçevede çocuğa uzman desteği
sağlanması, özel temsilci atanması gibi tedbirlerin yanı sıra hukuksal
yardım için bir avukat atanması da yerinde olacaktır. Baroların adli yardım birimlerine bu konuda işlevsel bir sorumluluk yüklenmelidir.
3- Çocuk, doğduğu andan itibaren içinde bulunduğu durumun koşullarına uygun çeşitli iletişim ve kendini ifade etme biçimlerine sahip
olduğundan; katılım hakkının kullanılmasında herhangi bir yaş sınırı konulamaz. Bir uzman yardımı alarak çocuğun her yaşta katılım hakkını
kullanmasını sağlamak mümkündür.
4- Devlet, tüm çocukların katılma hakkını korumak ve yaşama geçmesi konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Azınlık gruplarına dâhil olan, engelli, mülteci, suça sürüklenen, istismar mağduru
çocuklar için ayrı önlemler alınması da devletin yükümlülükleri arasındadır.
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5- Sosyal inceleme raporları, katılım hakkının kullanılmasının bir
gereği olarak optimum koşullarda, gerekli tüm kriterlere uygun olarak
düzenlenmeli ve yargı süreçlerinde sosyal inceleme raporlarına hak ettiği özen ve değer gösterilmelidir.
6- Ceza yargılamasında gerek mağdur gerekse suça sürüklenen çocuğun CMK sisteminden kendisi için atanan avukatı seçemiyor oluşu,
çocuğun katılım hakkının yaşama geçmesi konusunda ciddi engel oluşturabilecek uygulamalardandır.
Uzlaşma hükümlerinin düzenlendiği CMK 253/4 maddesi uyarınca,
15 yaşında şikâyet hakkı olan çocuğun, uzlaşma teklif etme veya teklifi
kabul etme yetkisinin bulunmaması, çocuğun katılım hakkının zafiyete
uğratıldığı düzenlemelerden biridir.
Anılı düzenlemelerin çocuğun katılım hakkı kapsamında yeniden
gözden geçirilmesi gerekmektedir.
7- Akran arabuluculuğu ehil ellerde çok yararlı sonuçlara ulaşılabilecek önemli bir yöntem olabilir. Bu çerçevede, çocuklara uygun dil
ve yöntemlerin kullanılması hassasiyetle üzerinde durulması gereken
önemli bir noktadır.
8- Kamu denetçiliği kurumuna çocukların dolaysız yoldan başvuru
yapabiliyor olması, idari işlemlere müdahale fırsatı vermesi açısından
önemlidir. Bu sebeple; gerek çocuklar gerekse yetişkinler tarafından
bilinirliğinin artırılması gereklidir.
KATILIMCILAR:
Türkiye Barolar Birliği
Ankara Barosu
Batman Barosu
Burdur Barosu
Bursa Barosu
Denizli Barosu;
Diyarbakır Barosu
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Edirne Barosu
Gaziantep Barosu
Hatay Barosu
Muğla Barosu
Manisa Barosu
Sakarya Barosu
Yalova Barosu

ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE AVUKATIN
ROLÜ EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ
CMK sisteminden Çocuk İzlem Merkezi’ne yapılacak soruşturma
görevlendirmeleri için CMK eğitimine ek olarak gerçekleştirilen “Çocuk
Adalet Sisteminde Avukatın Rolü” eğitimleri başladı.
Av.Can Kurtulan, Av.Cansu Bildirici, Av.Ceren Bozyel, Av.Gamze Karaoğlu, Av.Engin Büyükburç, Av.Mahmut Şeren, Av.Nursen Aksu, Av.Övgü Temizkan, Av.Türkay Çam, Av.Zorbek Yamer’in kolaylaştırıcılığında;
25 Mayıs 2019,29 Mayıs 2019, 28 Eylül 2019, 29 Eylül 2019,12 Ekim
2019,13 Ekim 2019,26 Ekim 2019, 9 Kasım 2019, 31 Kasım 2019, 7 Aralık 2019, 21 Aralık 2019,28 Aralık 2019, 11 Ocak 2020, 25 Ocak 2020, 6
Mart 2020, 7 Mart 2020 tarihlerinde interaktif yöntemlerle yapılan birer günlük eğitimlerde; çocuk adalet sisteminin temel ilkeleri, sosyal inceleme raporlarının amaç ve içeriği, mağdur ve korunmaya ihtiyacı olan
çocuk kavramları, Çocuk İzlem Merkezleri ve Adli Görüşme Odaları’nın
önemi ve uygulamadaki yerine dikkat çekildi.
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ÇOCUK HAKLARI MERKEZİMİZİN FAALİYETLERİ,
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONFERANSI’NDA PAYLAŞILDI

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi sorumlu yönetim kurulu üyesi
Av. Gamze Karaoğlu, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve İzmir Demokrasi
Üniversitesi tarafından 25 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Çerçevesinde Üreme Sağlığı ve Hakları
başlıklı konferansa katılarak, çocuk istismarı ve adalete erişim başlıklı
bir sunum gerçekleştirdi.
Sunumunda İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin faaliyetlerinden de bahseden Av. Gamze Karaoğlu, Çocuk Hakları Merkezi’ne gelen
başvurularda izlenen yolları anlatarak Merkez tarafından mağdurun
ikincil örselenmesinin önüne geçmek amacıyla gerekli tedbirler hususunda bilgilendirme yapıldığını ve dava takip desteği sağlandığını söyledi.

BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NİN 30. YILINDA
ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi
Çocuk Hakları Birimi, Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağ585

lı Çocuk ve Gençlik Merkezleri’nde “Çocuk Hakları Eğitimleri” düzenlemek üzere bir araya geldi.
Bu kapsamda 8 Kasım 2019 tarihinde, İzmir Barosu Çocuk Hakları
Merkezi’nde gönüllü olarak görev alan meslektaşlarımıza yönelik olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Hakları Birimi tarafından “Çocuk Hakları ve Çocuk
Katılımı Eğitimi” düzenledi.
Eğitimde çocukluk algısı üzerinden farkındalık sağlanırken, özellikle BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12. Maddesinde yer alan katılım ilkesine dikkat çekildi. Roger Hart’ın katılım merdiveninin de incelendiği
eğitim sırasında, katılım olanakları ve fırsatları üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.

586

Yapılan bu son eğitim çalışması ile İzmir Barosu bünyesinde Çocuk
Hakları Merkezi’nde çalışmalar yapan ve eğitici eğitimi ile çocuk hakları
ve çocuk katılımı eğitimi alan gönüllü avukatlar; okullarda verilen eğitimlerin yanında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezlerinde de
çocuk hakları eğitimlerine başladılar.
Bu bağlamdaki ilk eğitimler, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabulünün 30. Yılında; 20 Kasım Haftası etkinlikleri kapsamında, 19 ve 22 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

165 ÖĞRENCİYE ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ VERİLDİ

Çocuk Hakları Merkezi’nden meslektaşlarımız, Cemil Atlas Ortaokulu’nda okuyan toplam 165 öğrenciye 8 grup halinde çocuk hakları
eğitimi verdi.
Eşitlik, ifade özgürlüğü, yaşam, engelli çocukların hakları, özel hayata saygı hakkı gibi Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde
düzenlenen pek çok hakkın işlendiği çalışmada, İzmir Barosu Çocuk
Hakları Merkezi de tanıtıldı.
Tüm çocukların haklar konusunda kendilerini özgürce ifade edebilmeleri ve öğrenme sürecine eşit olarak katılabilmeleri amacıyla; eğitim
süresince, interaktif yöntemler kullanıldı.
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II- DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ VE 23 NİSAN ULUSAL
EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi; 20 Kasım 2018 tarihinde, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Karabağlar Fevzi Özakat İlkokulunda şenlik havasında geçen bir etkinlik düzenledi. İzmir Barosu Çocuk
Hakları Merkezini temsilen; Av. Zerrin Şenyıl Kale, Av. Devrim Cengiz
Aygün, Stj. Av. Dilan Akın, Av. Fulya Gül, Av. Türkay Çam, Stj.Av. Muzaffer Çevrim’in katıldığı etkinlikte, tüm öğrenciler ile birlikte günün
anlam ve önemine yönelik paylaşımlar yapıldı ; çocukların bugüne özel
hazırladıkları çalışmalar sergilendi. Şenliğin ardından velilere yönelik
olarak düzenlenen “çocuk ihmal ve istismarı” konulu söyleşide ‘ihmal
ve istismar kavramları ile mücadele yöntemleri ve ihbar yükümlülüğü’
konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Aynı gün İzmir Adliyesinde “Yardımcı Yargı Personelinin Verimliliğinin ve Eğitimlerinin Kalitesinin Artırılması” projesi kapsamında gerçekleşen ve aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde görev yapan
hakim-savcı ve avukatlar ile aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde görev yapan sosyal çalışmacı, pedagog ve psikologların hedef kitle olarak belirlendiği, Adalet Bakanlığı ve Birleşik Krallık temsilcilerinin
de yer aldığı toplantıya ise İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezini temsilen; Av. Şefika Mısırlı, Av. Nejla Oral, Av. Pınar Sarı, Av. Bahar Batıkan,
Av. Nursen Aksu ve Av. Lütfiye Kanar katılım sağlayarak, uygulamada
yaşanan sorunlar hakkında çözüm önerileri sunmuşlardır.
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Çocuk Hakları günü dolayısıyla TRT İzmir Radyosu’nda gerçekleşen
“Söyleyeceklerimiz Var” programına ise Merkezimizi temsilen Av. Tuğba Yaylamış ve Stj. Av. Can Kurtulan katılmışlardır.

GÜNDOĞDU’DA UÇURTMA ŞENLİĞİ

Çocuklarımız neleri sevmiyorlar ki…
Uçurtmayı seviyorlar sözgelişi,
Bir havalandı mı uçurtmaları
Daha da güzelleşiyorlar.
Maviliklerde gözleri
Özgürlüğü yaşıyorlar
Uçurtmalarla birlikte.
Rıfat ILGAZ
İzmir Barosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri kapsamında, 27 Nisan 2019 tarihinde İzmir Gündoğdu Meydanı’nda
Uçurtma Şenliği düzenledi. Düzenlenen etkinliğe, mülteci çocuklar ve
aileleri katıldılar.
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Çocuklarla birlikte uçurtma uçuran Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel, “Çocuklarla uçurtma uçuruyoruz. Gökyüzü uçurtma ile doldu. Biz
de en az çocuklar kadar mutluyuz” dedi.
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezinden Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi Av. Cansu Seçgin ise, tek amaçlarının çocukların mutlu olması olduğunu ifade ederek, uçurtma şenliği sayesinde çocukların gönüllerince eğlendiğini dile getirdi.
İnsan Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Deman Güler “Biz, bu etkinliği daha önce de gerçekleştirmiştik. Bu proje
aslında, mülteci çocukların topluma entegre olabilmeleri için hayata
geçirilen bir proje. İzmir’de 420 bin civarında mülteci yaşıyor ve bu çocukların bir kısmı Türkiye’de doğan çocuklar. Çocuklar, buradan başka
bir ülke bilmiyorlar. Dolayısıyla onlara bu şehrin bir parçası olduklarını
göstermek, onları diğer çocuklar ile kaynaştırmak için böyle bir etkinlik
düzenledik” dedi.
Uçurtma uçurmanın yanı sıra etkinliğe katılan animatörler de çocukların yüzlerini boyadı ve onlarla oyunlar oynadı.

İZMİR BAROSU LİSE ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bornova Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çiğli Naime Tömek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İzmir Barosu Adliye
Birimi’ni ziyaret ettiler. Baro Yönetim Kurulu üyesi Av. Cansu Seçgin’in
katılım sağladığı buluşmada ; öğrenciler avukatlık, baro ve baroların
görevleri konusunda bilgilendirdiler.
23 Nisan etkinlikleri kapsamında yapılan bir diğer etkinlikte ise 25
Nisan 2019 tarihinde ,Karşıyaka Mavibahçe Alışveriş Merkezi’nde meslek tanıtım günleri düzenlendi. Etkinlikte İzmir Barosu tarafından açılan
stantta üniversite tercihi yapacak lise öğrencilerine meslek tercihleri
konusunda bilgilendirme yapıldı. İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri
Av. Mehmet Baran Selanik ve Av. Ali Deman Güler baro standını ziyaret
eden öğrencilere Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Bülteni’ni
dağıttılar ve öğrencilerle hukuk devleti ve avukatlık mesleği hakkında
sohbet ettiler. Öğrenciler, İzmir Barosu tarafından yapılan tanıtıma
aktif katılım sağlayarak benzer etkinliklerin tekrarlanması için istekte
bulundular. Etkinlik sonrası bir açıklama yapan Av. Mehmet Baran Selanik, çocukların ve gençlerin özgür bir toplumun geleceği olduğunu bildirerek, benzer nitelikli çalışmaların kısa süre içinde tekrarlanacağının
sözünü verdi.

GÜNDOĞDU’DA UÇURTMA ŞENLİĞİ
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İzmir Barosu ve İzmir Down Sendromu Derneği 20 Kasım 2019 tarihinde, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Gündoğdu Meydanı’nda
bir şenlik düzenledi. Dansların edildiği, şarkıların söylendiği ve uçurtmaların uçurulduğu şenlikte konuşan down sendromlu Deniz Ayça
Karagöz, “Bizler de sizler gibiyiz, en büyük isteğimiz; Türkiye’ye hatta
dünyaya , sizlerden hiçbir farkımızın olmadığını göstermek. Bizleri her
zaman sevin ve koruyun “ şeklinde konuştu.

III- BASIN AÇIKLAMALARI
20 KASIM 2018-DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ
BASIN AÇIKLAMASI
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 yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Tarihte en çok devlet tarafından onaylanmış insan hakları antlaşması olan BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 197 Devlet tarafından
onaylanmıştır. Çocuklarla ilgili ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve
siyasi tüm hakların korunması ve desteklenmesine yönelik en kapsamlı
insan hakları antlaşması ve hukuki belgedir. Sözleşme’de tüm çocukların bakım, tedavi, hayatta kalma, gelişim, korunma ve katılımına ilişkin
evrensel standartlar açıklanmaktadır. 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 olarak kutlanmaktadır.
İnsan hakları fikri, her insanın doğuştan özgür ve onur bakımından
eşit olduğu bilincine dayanır. Çocuk hakları da insan haklarıdır, birbirlerinden ayrı olarak düşünülemezler ve evrenseldirler.
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Ancak gerek Çocuk Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleri, gerekse
de Çocuk Koruma Kanunu’nun uygulanması noktasında çocukların adalet sistemiyle temas ettikleri çeşitli durumlarda maruz kaldıkları hak
ihlallerine ve hukuka aykırı uygulamalara ilişkin sorunlar halen devam
etmektedir.
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 ve denetlenmelidir.
Çocuk adalet sistemi kapsamında öncelikle Türk Ceza Kanunu, Türk
Medeni Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu arasındaki uyumsuzluklar
giderilmeli, mevzuat uluslararası insan hakları ve çocuk haklarına dair
mevzuatlarla uyumlu hale getirilmeli, çocuklar için etkili, örneğin her
mahallede kurulacak sosyal hizmet birimleri gibi kolay ulaşılabilir, güvenilir ve hak temelli başvuru mekanizmaları oluşturulmalı, ebeveynlerin ve çocuklarla çalışan uzmanların konuyla ilgili bilgi ve farkındalık
düzeyleri artırılmalı, çocuğa karşı her türlü şiddetin suç olduğu ve bu
konuda bildirim yükümlülüğünün bulunduğunun tüm toplum tarafından benimsenmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirtildiği şekilde tüm çocuklar,
kendilerinin ve ebeveynlerinin sahip oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da diğer düşünceler, ulusal, etnik veya sosyal köken, mülkiyet,
engellilik, doğumla gelen ve diğer durumlar temelinde oluşabilecek
her türlü ayrımcılıktan korunmak durumundadırlar. Her çocuğun hiçbir
ayrım gözetmeksizin, yaşama, gelişme, kendisini ilgilendiren konularda
özgürce görüşlerini bildirme ve üstün yararına uygun davranılmasını isteme hakkı vardır.
Dünyada ve ülkemizde çocukların uğradıkları hak ihlalleri, ne yazık
ki her geçen gün artmaktadır. İzmir Barosu ve İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak; önleyici ve koruyucu yaklaşıma sahip, etkili, hak
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temelli, çocukların da katılımının sağlandığı bir çocuk koruma sistemi
ve sistemin etkisini izleyecek izleme mekanizmaları kurulması 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.

BAROLARDAN ORTAK SES: EVLİLİK AFFINA HAYIR

Türkiye’nin her bölgesinden 18 baro, eş zamanlı olarak yaptıkları
basın açıklaması ile kamuoyunda “evlilik affı” olarak bilinen; cinsel
istismara uğrayan çocukların istismar edenle evlenmesi halinde, istismar edene ceza verilmemesi şeklindeki düzenlemeye hayır dediler.
Basın açıklamasının ardından okunan metin, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne fakslandı.
Kamuoyunda “evlilik affı” olarak bilinen; cinsel istismara uğrayan
çocukların istismar edenle evlenmesi halinde, istismar edene ceza verilmemesi şeklindeki düzenleme, siyasi iktidar tarafından haklı toplumsal tepki sebebiyle daha önce geri çekilmiş iken, yeniden Türkiye’nin
gündemine taşınmak istenmektedir
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Çocuklar söz konusu olduğunda devletlerin ödevi; çocuğu her tür
suistimale, ihmale, sömürüye, hak ihlaline karşı korumak ve attığı her
adımda çocuğun üstün yararı ilkesini gözetmektir. Bu yolda temel rehber Evrensel hukuk normları ve uluslararası sözleşmelerdir.
Ülkemizce kabul edilen ve onaylanan, dolayısıyla Anayasamızın 90.
Maddesi gereğince iç hukuk kurallarımızın üzerinde bağlayıcılığı olan,
başta Çocuk Hakları Sözleşmesi, Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel
Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi, İstanbul Anlaşması
olmak üzere uluslararası anlaşmaları ve yasaları hiçe sayarak; çocuğun vücut bütünlüğüne, cinsel dokunulmazlığına, manevi gelişimine,
geleceğine el uzatan, çocukların tüm hayatlarını onları istismar eden
suçluların ipoteği altına alan düzenlemeler, hiçbir gerekçeyle kabul
edilemez. Bu tür düzenlemeler, bir yandan çocukların temel haklarını
ihlal ederken, diğer yandan da kadının statüsünü düşürmekte, kadınları
eğitimsizlik, yoksulluk, bağımlılık ve şiddetle örülü bir döngüye hapsetmektedir. Kanunlarımıza göre hür iradesi olmadığı kabul edilen çocuk;
velisi, vasisi ve hatta Millet Meclisince, evlilik gibi ağır sorumlulukları
olan bir kuruma mecbur bırakılmakta ve bu durum modern anlamda
köleliğin dayatılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle, çocuğun istismarını meşrulaştıran, teşvik eden, özendiren ‘evlilik affı’na ilişkin düzenleme; çağ dışıdır, hukuk dışıdır ve kabul edilemez.
Çocukların çocukluklarını yaşayamadıkları, sağlıklı maddi ve manevi gelişimlerini gözetmeyen, eğitim hayatlarını ve geleceklerini koruyamayan hiçbir çözüm, hukuki ve vicdani değildir. Bu hususta, çocukların
üstün yararının gözetildiği, çocuklara ve ailelerine yönelik her tür rehberlik hizmetinin aktif hale getirildiği tedbirler, yasal düzenlemelerle
hayata geçirilmelidir. Akran çocuklar arasında vuku bulmuş ilişkilerde
bile olsa, evlilik bir çözüm olarak dayatılamaz.
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından düzenlenen raporda da vurgulandığı üzere; “Çocuğun fail veya mağdur olduğu
durumlarda korunması, iyileştirilmesi, durumuna uygun müdahalenin
planlanması gerekir. Bu yönde yapılacak çalışmaların fail ile mağdur
arasında evlenmenin gerçekleşmesine bağlanması doğru olmayacaktır.
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Cinsel dokunulmazlığa karşı suçun tarafları hakkında uygulanacak yaptırım veya tedbirlerin aralarında evlenme olmasına veya olmamasına
bağlanması, yapılacak evlenmenin özgür iradeye bağlı olmasına engel
olacaktır. Bu şekilde yapılacak evlenmenin olumlu sonuç vermeyeceği,
gerek evliliğin tarafları gerek bu tarafların yakınları ve gerekse de doğacak çocuklar bakımından sonraki kuşakları etkileyecek önemli sorunlara yol açabileceği unutulmamalıdır.”
İstismarı bir kere affetmek; tekrarlarına sebep olacak, istisna olduğu iddia edilen düzenleme asıl hale gelecek, henüz 12 yaşındaki oyun
çağı çocuklarının kendi çocuklarına bakmak zorunda kalmalarına yol
açacaktır. Ülkemizdeki tüm çocukların hayatlarından sorumlu olduğumuz bilinciyle hareket ederek, yitip giden sağlıksız nesiller yetişmesine,
çocuklarımızın hayatlarının çalınmasına engel olmak hepimizin görevidir.
Tartışmaya açılan düzenleme, çocuk ve kadın haklarına ilişkin tüm
ulusal ve uluslararası mevzuatın ruhuna aykırı olmakla birlikte, Avrupa
Konseyi İstanbul Sözleşmesinin “Taraflar bu Sözleşme kapsamında yer
alan her türlü şiddet olayıyla ilgili olarak, arabuluculuk ve uzlaştırma da
dâhil olmak üzere, zorunlu anlaşmazlık giderme alternatif süreçlerini
yasaklamak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.” hükmünü içeren 48. Maddesine de açıkça aykırıdır. Zira önerilen düzenleme tam da Sözleşme’nin yasakladığı alternatif çözüm yoludur.
Barolar olarak, çocuğa ve kadına yönelik şiddeti körükleyen, çocuk
istismarı suçunu meşru hale getiren evlilik affı gibi hukuk dışı uygulamalara ilişkin söylemlerin ülke gündeminden derhal kaldırılması, bu
hususta sorumlu bir hukuk politikası izlenmesi gereğini önemle vurguluyoruz. Bununla birlikte, çocuk ve ülke yararına bir düzenleme yapabilmek üzere, disiplinler arası bir tartışma ortamı sağlamak için gerekli
organizasyona hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Bu hassasiyetimizi kamuoyuyla paylaşır, sesimize katılmalarını dileriz.
Saygılarımızla.30.01.2019
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Adana Barosu
Ankara Barosu
Antalya Barosu
Aydın Barosu
Batman Barosu
Burdur Barosu
Bursa Barosu
Diyarbakır Barosu
Gaziantep Barosu

Hatay Barosu
Iğdır Barosu
İstanbul Barosu
İzmir Barosu
Kırklareli Barosu
Kocaeli Barosu
Mersin Barosu
Muğla Barosu
Van Barosu

İZMİR BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ 3 YAŞINDA

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi, çocuk hakları ve çocukların
yargılanması ile ilgili gelişme ve süreçleri takip etmek, risk altındaki
çocukların etkili bir şekilde korunmasını sağlamak, tutukevi ve cezaevi
gibi kurumlarda tutulan çocukların koşullarının iyileştirilmesinde gözlemleyici çalışmalar yapmak, çocukları ve toplumu çocuk hukuku konusunda bilgilendirmek, resmi ve özel kuruluşlara çocukların yararına
olacak şekilde bilgilendirme yapmak ve işbirliği yaparak çocuğun üstün
yararını kurmaya ve korumaya çalışmak üzere, üç yıl önce bugün kurulmuştur.
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Çocuk Hakları Merkezi, kurulduğu günden bugüne dek, İzmir Barosu tüzel kişiliğinin altında yalnızca İzmir’de değil, Türkiye’nin diğer
illerinde de fiziksel, cinsel veya psikolojik istismara maruz kalmış, kötü
muamele görmüş ya da ihmal edilmiş çocukların yanında olmak ve haklarını korumak için pek çok davaya müdahil olma talebinde bulunmuş,
şüpheliler hakkında suç duyurusu yapmış, müdahil veya gözlemci sıfatıyla bu davaları takip etmiştir.
Çocuk Hakları Merkezi, çocukların üstün yararı için çalışan diğer
resmi ve gönüllü kurumlarla görüş alışverişinde ve iş birliği içerisinde
bulunarak güncel çalışmaları takip ettiği gibi, üyeleri aracılığıyla eğitim,
proje ve seminerlere katılarak çocuklar söz konusu olduğunda özel bir
yaklaşım benimsenmesi ve sergilenmesi gerektiği hususunda farkındalığı artırma çalışmalarına katkı sağlamaktadır. Yürütülen meslek içi
atölye çalışmalarıyla, ayrıca İzmir Barosu’na kayıtlı avukatların bu konuda gelişimi sağlanmakta, çocukların özellikle yargı organları önünde
haklarını etkili bir şekilde kullanabilmesi ve adalete erişim sürecinin
hızlandırılması amaçlanmaktadır.
İzmir Adliyesi’nde Çocuk Hakları Merkezi’ne tahsis edilen odada,
hafta içi her gün adliye mesai saatleri boyunca, merkezimiz üyesi bir
avukat ve bir stajyer avukat tarafından nöbet tutulmaktadır. Böylece
Çocuk Hakları Merkezi herkesin kolayca ulaşabileceği ve başvuruda bulunabileceği, acil durumlarda hukuki sürece anlık müdahale edebilen
bir merkez haline getirilmiştir.
Bugün İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin yaptığı bu çalışmalar
geniş kitlelere ulaşmış, herkesçe bilinir hale gelmiştir. Nitekim merkezimize İzmir ve hatta bazen diğer illerden çocuklar, öğretmenler, adliye
personelleri ihbarda bulunmakta ve tarafımızdan hukuki yardım talep
etmektedir. Hukuki yardım taleplerinin hiçbiri geri çevrilmeyerek, Merkezimiz girişimiyle ilgili çocuklarımız hakkında hem mahkemelerden
hem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek ve
koruyucu tedbirler alınması sağlanmış ve süreç takipsiz bırakılmamıştır.
Son dönemde kamuoyuna “evlilik affı” olarak duyurulan; cinsel istismara uğrayan çocukların istismar edenle evlenmesi halinde, istismar
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edene ceza verilmemesi şeklindeki düzenlemeye, 18 baro ile birlikte
hayır dediğimizi haykıran bildirimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kısa
bir süre önce ulaştırılmıştır. Çocuğun her türlü istismarı ile mücadeleyi
asli bir görev olarak benimsememizin sonucudur ki; çocuk ve evlilik kelimelerini yan yana getiren, çocuğun istismarını meşrulaştıran çağ dışı
düzenlemeleri asla kabul etmedik ve etmeyeceğiz. Bu konuda yayınlar
çıkararak, sempozyumlar düzenlenerek kamuoyu oluşturma çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi, Anayasamız, Türk Medeni Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu ile tarafımıza
yüklenen asli görevleri yerine getirirken izleyeceğimiz, kendimize yol
haritası olarak belirlediğimiz usul ve ilkelerin yer aldığı İzmir Barosu Çocuk Koruma Politikası çok yakında ilan edilecektir.
Sözlerimizi ; 18 yaşına dek herkesin çocuk sayılacağını, her çocuğun kendisi ile ilgili işlemlere katılma ve görüş bildirme hakkına sahip
olduğu, çocuğun özel hayatına, ailesine, konutuna, iletişimine, onur ve
itibarına haksız olarak müdahale edilemeyeceği, çocuğun her türlü sömürü, kötü muamele, şiddet ve ihmale karşı korumanın her vatandaş
için ödev olduğunu hatırlatarak bitiriyor, İzmir Barosu Çocuk Hakları
Merkezi olarak üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getireceğimize, çocuklarımız adına önce Çocuk, sonra Ses, Hak, Özgürlük, Güç olacağımıza, onlar adına daha güzel bir dünya için çalışacağımıza yürekten
söz veriyoruz! 14 Şubat 2019

DÜNYADAKİ BÜTÜN ÇOCUKLARIMIZIN BAYRAMINI
KUTLUYORUZ
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir basın açıklaması düzenlendi.
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin önsözünde
denilir ki; “Bu sözleşmeye taraf devletler…Dünyadaki ülkelerin tümünde çok güç koşullar altında yaşayan ve bu nedenle özel bir ilgiye gereksinimi olan çocukların bulunduğu bilinci içinde olarak,… Bundan sonraki sayfalarda bulunan kurallar üzerinde anlaşmaya varmışlardır…”
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Dünyadaki ülkelerin tümünde…
Çok güç koşullar altında yaşayan
Ve özel bir ilgiye gereksinimi olan çocuklar….
Durumun tespit ve yazım tarihi 1989 …
Çocuk bayramını kutladığımız bugünün tarihi 2019…
Bu metin yazıldığında çocuk olanlar şimdi yetişkin oldu. Peki, sözleşme ile söz verilenlerin hangisi yerine getirildi?
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak, yetişkin olmadan önce
çocuk olan toplumun tüm bireylerine bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Çocuklarımıza bildirgede yer alan hakları sağlamak tartışmasız
herkesin görevidir.
Bugün kız çocuklarının yarısı, erkek çocuklarının dörtte biri , zorunlu ilköğretim sonrasında eğitimlerine devam edememektedir.
Küçük yaşta çalışma yaşamına katılan çocuklarımızın büyük bir kısmı
tarım işçiliğinde ucuz işgücü ihtiyacının karşılayıcısı konumuna gelmiştir.
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Çocuğun fiziksel, sözel ve cinsel istismarına yönelik çalışmalar; sizlerin de basından takip ettiği gibi yetersiz kalmakta ve engellenememektedir.
Çocuklarımızın bir kısmı halen sokakta çalıştırılmakta ve ekonomik
açıdan da sömürülmektedir.
Çocukların üzerinde baskı hissetmeden güvenle kendilerini ifade
edebilecekleri mahkemeler dahi çocuklara ilişkin yerel ve uluslararası
mevzuatı bilmemekte, bu mevzuatları yorumlamakta yetersiz kalmaktadır.
Acı ki çocuklarımız, basit velayet ve boşanma davalarında dahi hastane-adliye koridorlarında ziyan olmaktadır. Çocuklarımıza kendilerini
açıklama fırsatı verilmemektedir.
Engelli çocuklarımız için, ayrımcılık yapılmaksızın, temel hak ve özgürlüklerinin tam olarak hayata geçirilmesini sağlama ve güçlendirme
sorumluluğu açık ve gerekli iken, bu çocuklarımız için yapılan yasal düzenlemelerin dahi gereğinin yerine getirilmediği ortadadır.
Merkezimize ulaşan ihbar ve gündem konuları, yolumuzun uzun
olacağını göstermektedir. Ancak biz geleceğimiz olan çocuklarımız için,
bundan sonraki çocuk bayramlarında yalnızca güzel şeylerden bahsedebilelim diye tüm engelleri kaldırmaya söz verdik.
Çocuklara ulu önder Atatürk tarafından armağan edilmiş ve uluslararası çapta kutlanan bu günde çocuklarımızın bilmesini isteriz ki; eğitim, sağlık, sosyal, adalet ve saymadığımız her sistem içinde onların yanında olmak ve haklarını korumak adına her şeyi yapıyoruz ve yapmaya
devam edeceğiz.
Dünyadaki ülkelerin tümünde bulunan, tüm çocukların çocuk bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. 22 Nisan 2019
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DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

BM Genel Kurulu’nun 1989 tarihinde Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni
kabul etmesiyle birlikte 20 Kasım Dünya Çocuk Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bugünün kutlanmasının en temel amacı, çocukların refahını ve çocuklara ilişkin konularda farkındalığı arttırmaktır.
Bütün dünya çocukları eşittir; bunun yanı sıra, her çocuğun kendine özgü bir karakteri ve potansiyeli vardır. Önemli olan bu potansiyeli
ortaya çıkarabilmek ve mutlu nesiller yetiştirebilmektir. Çocukların içine doğdukları bu dünya artık değişmiş ve gelişmiştir; sistemlerimizi bu
çağın ilerisine taşımamız gerekmektedir.
Çocuk Hakları Sözleşmesi ,yaşama hakkı başta olmak üzere; eksiksiz biçimde gelişme hakkı; zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden
korunma hakkı; aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma hakkı gibi
birçok hakkı tanımlayarak devletlere, anne ve babalara, idari ve yargısal
makamlara pek çok görev ve ödev yüklemiştir.
Sözleşmenin temeli kabul edilen çocuğun üstün yararı ilkesinin ise
idari ve yargısal makamlar tarafından tam olarak anlaşılmadığı, her çocuğa tek tip bir elbise giydirilmek istendiği apaçık ortadadır. Alınan tüm
kararlarda, uygulanılmak istenen tüm proje, işlem ve eylemlerde öznel
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bir değerlendirme yapılmalı, her çocuğun özel olduğu ve ihtiyaçlarının
farklı olduğu anlayışından vazgeçilmemelidir.
Çocuklara kendileri gibi davranacakları özgür bir ortam verilmelidir. Katılım hakkının çocuklara tanındığından bahsedilebilmesi, ancak
çocukların kendilerini ilgilendiren konulardaki süreçlere etki edebilmesi imkanı sağlandığında mümkün olabilecektir. Bir günde değişen
kanun, proje ve müfredatlarla çocukları denek haline getiren tüm modellerden vazgeçilmeli, yolun çocuklarla birlikte yürünmesi gerektiği
kabul edilip çocukların fikirleri ve ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.
İzmir Barosu tarafından, Çocuk Hakları Merkezi üyesi gönüllü meslektaşlarımız aracılığıyla, diğer kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yaparak, çocuklara hak temelli eğitimler verilmektedir. Yine meslek içi eğitim çalışmaları düzenleyerek alanda çalışacak meslektaşlara farkındalık
kazandırılmaya çalışılmaktadır. Dava dosyalarına müdahil olmak dâhil,
çocuklar ile ilgili her işlem ve eylemde çocuklar için mücadele edilmeye
devam edilmektedir. İhtiyaç halinde herkesin kolaylıkla müracaat edebileceği İzmir Adliyesi 3.Kat B Blokta bulunan Çocuk Hakları Merkezi’nde avukatlarımız nöbet tutmakta ve çocuklara ücretsiz hukuki yardım
hizmeti sunulmaktadır.
Çocukların hiçbir tehlike ve tehdide maruz kalmadan, gelecek kaygısı
duymadan, barış içinde ve güvenli bir ortamda çocukluklarını mutlu ve
özgürce yaşayabilecekleri bir dünya mümkün! Biz hiç umudumuzu kaybetmeden çocuklarla bu yolda yan yana yürümeye devam edeceğiz.20
Kasım 2019

İZMİR BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ’NİN
KURULUŞUNUN DÖRDÜNCÜ YILINDA İZMİR
ADLİYESİ’NDE BULUNAN MERKEZ ÖNÜNDE BİR BASIN
AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin kuruluşunun dördüncü yılında, İzmir Adliyesi’nde bulunan Merkez önünde bir basın açıklaması
gerçekleştirildi.
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Baro Başkanı Av. Özkan Yücel, Çocuk Hakları Merkezi sorumlu yönetim kurulu üyeleri Av. Gamze Karaoğlu ve Av. Cansu Bildirici ile Merkez’de gönüllü olarak çalışan avukatların katıldığı açıklamayı Çocuk
Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Can Kurtulan okudu.
Çocuk Hakları Merkezi’nin yürüttüğü çalışmalar ve başvuru yollarının vurgulandığı açıklamada çocukların, toplumsal nedenlerle ya bir
suçun faili ya da bizzat mağduru olduğu ifade edilerek “Suça sürüklenen çocukların da adalet sisteminden en az zararla çıkmalarına dair hukuki mücadele veren Merkez, bu sebeple çocukların taraf olduğu tüm
yargılamalarda onarıcı adalet sisteminin uygulanması yönünde çabalamaktadır. Merkez, suça sürüklenen çocukların infaz kurumunda geçirdikleri süreci takip ederek, onlara ihtiyaç duydukları hukuki desteği
sağlamanın yanı sıra, infazda geçen sürenin hukuka uygun bir şekilde
yürütülüp yürütülmediğinin de takipçiliğini yapmaktadır denildi.
Ayrıca İzmir Barosu tarafından Siirt’te bir köy okulu için kitap bağışı
kampanyası başlatıldığı da ifade edilen açıklama sonunda “İzmir Barosu
Çocuk Hakları Merkezi olarak üzerimize düşen her sorumluluğu yerine
getireceğimize, çocuklarımız adına önce Çocuk, sonra Ses, Hak, Özgürlük, Güç olacağımıza, onların daha güzel bir dünyaya erişmeleri için çalışacağımıza yürekten söz veriyoruz!” denildi.
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Okunan açıklamanın tamamı şöyledir :
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi, çocuk hakları ve çocukların
yargılanması ile ilgili gelişme ve süreçleri takip etmek, risk altındaki
çocukların etkili bir şekilde korunmasını sağlamak, tutukevi ve cezaevi
gibi kurumlarda tutulan çocukların koşullarının iyileştirilmesinde gözlemleyici çalışmalar yapmak, çocukları ve toplumu çocuk hukuku konusunda bilgilendirmek, resmi ve özel kuruluşlara çocukların yararına olacak şekilde bilgilendirme yapmak ve işbirliği ile çocuğun üstün yararını
kurmaya ve korumaya çalışmak üzere, dört yıl önce bugün kurulmuştur.
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi, İzmir Adliyesi 3.kat B Blok
331 numaralı odada, merkeze gelen telefon ve yüz yüze başvuruları,
birimde görevli ve gerekli eğitimi almış bir avukat ve iki stajyer avukat
tarafından değerlendirip, gerekli danışmanlık hizmetini vererek süreci
başlatmaktadır. Gerek mağdur, gerek suça sürüklenen çocuk, gerekse
ailelerinin sadece bir telefon kadar yakınında olan İzmir Barosu, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman yanında olmuş, sadece
İzmir merkezde değil, tüm ilçelerde ve hatta yurt genelinde gerçekleşen adli vaka ve başvurular üzerine süreci başlatan, başlamış süreçlerin
takipçisi olan bir kurum olmuştur.
Maalesef çocuklar, toplumsal nedenlerle ya bir suçun faili ya da bizzat mağdurudur. Suça sürüklenen çocukların da adalet sisteminden en
az zararla çıkmalarına dair hukuki mücadele veren Merkez, bu sebeple
çocukların taraf olduğu tüm yargılamalarda onarıcı adalet sisteminin
uygulanması yönünde çabalamaktadır. Merkez, suça sürüklenen çocukların infaz kurumunda geçirdikleri süreci takip ederek, onlara ihtiyaç
duydukları hukuki desteği sağlamanın yanı sıra, infazda geçen sürenin
hukuka uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğinin de takipçiliğini
yapmaktadır.
Mücadele ve çalışmanın kolektif şekilde devam ettirilmesi amacı
ve mağdur çocuklara doğru hukuksal ve bilimsel desteği sağlamak adına, İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından, “Çocuk Adalet Sisteminde Avukatın Rolü” adlı meslek içi eğitim çalışmaları yürütülerek,
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yüzlerce avukata eğitim verilmiş olup, bu eğitimler hali hazırda devam
etmektedir. Eğitimler ile birlikte, çocuğun menfaati düşünülerek gerekli adımlar atılmış olup, alınan kararlar ışığında Çocuk İzlem Merkezi’nde sadece bu eğitimi almış avukatlar görevlendirilecektir.
Merkez, çocukların üstün yararı için çalışan diğer resmi ve gönüllü
kurumlarla görüş ve işbirliği içerisinde bulunarak güncel çalışmaları takip ettiği gibi, üyeleri aracılığıyla eğitim, proje ve seminerlere katılarak,
çocuklar söz konusu olduğunda özel bir yaklaşım benimsenmesi ve sergilenmesi gerektiği hususunda farkındalığı artırma çalışmalarına katkı
sağlamaktadır. Bu amaç kapsamında, bugüne kadar yüzlerce başvuru
değerlendirilmiş olup, birçok resmi ve özel kurumda, merkezimizdeki
avukatlar tarafından gerekli eğitim seminerleri ve konferanslar düzenlenmiştir.
Sözlerimizi, 18 yaşına dek herkesin çocuk sayılacağı, her çocuğun
kendisi ile ilgili işlemlere katılma ve görüş bildirme hakkına sahip olduğu, çocuğun özel hayatına, ailesine, konutuna, iletişimine, onur ve
itibarına haksız olarak müdahale edilemeyeceği, çocuğu her türlü sömürü, kötü muamele, şiddet ve ihmale karşı korumanın, her vatandaş
için ödev olduğunu hatırlatarak bitiriyor, İzmir Barosu Çocuk Hakları
Merkezi olarak üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getireceğimize, çocuklarımız adına önce Çocuk, sonra Ses, Hak, Özgürlük, Güç olacağımıza, onların daha güzel bir dünyaya erişmeleri için çalışacağımıza
yürekten söz veriyoruz!
14 Şubat 2020

İZMİR BAROSU’NUN COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE
ÇOCUKLARIN DURUMU, ALINMASI GEREKEN
ÖNLEMLER VE ÇOCUKLARIN MARUZ KALDIĞI CİNSEL
DOKUNULMAZLIĞA İLİŞKİN SUÇLARA İLİŞKİN VERİLERE
DAİR BASIN VE KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİDİR.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020’de ilan edilen Covid-19 salgınıyla mücadele edebilmek amacıyla ülkemizde çeşitli önlemler alınmıştır. Alınan önlemler arasında olan eğitime ara verilmesi
ve sokağa çıkma yasağı, çocuklara yönelik her türlü şiddetin artması
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riskini de beraberinde getirmiştir. Bazı kamu kurumlarının çalışma şekillerinin de değişmesi, çocuk haklarının korunmasıyla ilgili mekanizmalara erişimde sorunlara yol açmıştır.
Yetkililerce; karantina, test, eğitime ara verilmesi, çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmesi, maske, fiziksel mesafe gibi konularda önlemlerin acil ve üst düzeyde alınmasına ilişkin açıklamalar yapılırken
ev içinde kadına ve çocuğa yönelik her türlü şiddet ve cinsel istismarın
önlenmesine ilişkin bir politika ve acil önlem planını ne yazık ki ele alınmamış ve açıklanmamıştır.
Salgın ilanından günümüze kadar İzmir Barosu tarafından çocukların maruz kaldıkları cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda yapılan avukat görevlendirmelerinde ciddi bir değişim gözlemlenmektedir.
Örneğin 10 Mart 2020 ile 07 Mayıs 2020 tarihleri arasında çocuğun
cinsel istismarı suçu için yapılan görevlendirme sayısı 99 iken; 2019 yılında aynı dönemde bu sayı 160, 2018’de 211, 2017’de 244, 2016’da
154, 2015’de ise 74 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı ocak, şubat ve mart
ayı görevlendirilmelerine bakıldığında ise şubat ayında cinsel istismar
suçu için yapılan görevlendirme sayısı 157 iken mart ayında 32’ dir.
Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu, Cinsel Taciz Suçu ve Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçları ile ilgili olarak, İzmir Barosu CMK görevlen-
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dirmeleri kapsamında yapılan avukat görevlendirmelerine ilişkin ayrı
ayrı sunulan veriler ve karşılaştırmalar ışığında hazırlanan ve aşağıda
yer alan iki ayrı grafik; mağdur çocuk sayısındaki azalmanın arkasında
yatan nedenlerin titizlikle incelenmesi gerektiğine işaret etmektedir.
Gerek tarafı olduğumuz gerek Birleşmiş Miletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 34.maddesinde, gerekse yine tarafı olduğumuz ve çekincesiz olarak imzalanarak 2012 yılı Nisan ayında resmi gazetede yayımlanan “Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” diğer adıyla “Lanzorete Sözleşmesi”
nde çocukların cinsel istismardan korunması için her düzeyde alınması
gereken önlemler yer almaktadır.
Lanzorete Komitesi Başkanı ve Başkan Yardımcısı da Covid-19 salgını döneminde çocukları cinsel sömürüye ve cinsel istismara karşı korumak adına önlemlerin artırılması için bir bildiri yayınlamıştır.
Bu bildiride karantina döneminin, çok sayıda çocuk açısından cinsel
sömürü ve istismar da dâhil artan şiddet karşısında savunmasızlıkla sonuçlanabileceğine vurgu yapılmış ve taraf devletler sözleşme yükümlülüklerine uymaya davet edilmiştir.
Bu bağlamda; tarafı olduğumuz BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, Lanzarote Sözleşmesi , Anayasa ve Çocuk Koruma Kanunu’ndaki hükümlerin uygulanması kapsamında Covid-19 salgını sürecinde;
608

- Alo 155, Alo 156 ve Alo 183 numaraları dışında, erişimde yaşanan
sıkıntıyı aşabilmek üzere her türlü şiddete ve istismara maruz kalan
çocukların gerektiğinde hiç konuşmadan bile erişebileceği ve sadece
bir kez arama şansına sahip olabilecekleri de göz önüne alınarak, yalnız Çocuğa Yönelik Şiddet için 7/24 ulaşılabilecek aktif ve derhal yanıt
verilen ayrı bir hat oluşturulmalı ve bu hatlar çocuklar tarafından bilinir
kılınmalıdır.
- Kadın ve çocuklara yönelik olarak artan ev içi şiddete ilişkin; gerek medya, basın, yayın araçlarıyla gerekse de uzaktan eğitim programı
kullanılarak farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları artırılmalıdır.
- Uzaktan eğitim kararının alınmasıyla, ülkede pek çok çocuğun
internete erişememesi ve evlerinde televizyon olmaması sebebi ile
ortaya çıkan eğitim eşitsizliği ile çocukların çevrimiçi risklere ve dijital
zorbalığa maruz kalma riskini ortadan kaldıracak politikalar geliştirilmelidir.
- Bu süreçte özel eğitime ve farklı destek mekanizmalarına gereksinimi olan çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak politikalar oluşturulmalıdır.
- Cinsiyete dayalı şiddet verileri ivedilikle toplanmalı ve kamuoyu
ile paylaşılmalıdır.
- Yapılan infaz düzenlemesiyle cezaevlerinden salıverilen şiddet faillerinin izlenmesi ve bu faillerin şiddetine maruz kalan mağdur kadın
ve çocukların korunması için bir izleme/denetim mekanizması oluşturulmalıdır.
- Kamusal alanlar güvenilir ve çözüm geliştirici hale getirilmelidir.
Mağdur çocuk sayısında görülen ciddi azalmanın başlıca nedeninin
okulların kapalı olması ve salgın nedeniyle alınan diğer önlemlerden
kaynaklı koruyucu mekanizmalara erişim konusunda yaşanan sıkıntılar
olduğunu düşünmekteyiz.
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Bu sürecin ne kadar devam edeceği hala belirsizliğini korumaktadır. Kayıtlara geçebilen şiddet olguları buzdağının sadece görünen kısmını oluşturmakta, kapalı kapılar ardında yaşanan her türlü cinsiyete
dayalı şiddete maruz kalan ve/veya şiddete tanıklık ederek travmaya
uğrayan çocukların gerçek sayısı, seslerini duyuramadıkları için ne acıdır ki bilinmemektedir.
Bu nedenle, salgın ile mücadele için geliştirilen politikalara yukarıda yer verilen önlemlerin eklenmesi ve tüm bunların acilen uygulanması zorunlu olup, çocukların uğradığı her türlü şiddet ve hak ihlallerine
ilişkin veriler kayıt altına alınmalı ve kamuoyu ile paylaşılarak görünürlüğü artırılmalıdır.
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BASIN AÇIKLAMALARI:
• İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi için kurulan TİHEK’in çocuğun cinsel istismarının evlilik adı altında
meşrulaştırma çabasını kınıyor, sorumluları istifaya davet
ediyoruz
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve Adalet Bakanlığıyla ilişkili bir kurumdur. İnsan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması,
hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ile bu ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek, işkence ve
kötü muameleyle etkin mücadele etmek ve bu konuda ulusal önleme
mekanizması görevini yerine getirmek üzere kanunla kurulmuştur.
Kurumun temel kuruluş amaçlarını ihlal eden ve resmi twitter hesabından yapılan açıklamayla ve üstelik Kurum Başkanı Süleyman Arslan’ın bunu kendi hesabından da paylaşmasıyla en büyük insan hakları ihlallerinden biri olan çocuğun cinsel istismarının evlilik adı altında
meşrulaştırma çabaları pervasızca ortaya konulmuştur.
Taraf olunan tüm uluslararası düzenlemeler ve bu düzenlemeler
ışığında hazırlanan yerel mevzuatta da açıktır ki; on sekiz yaş altında
her birey çocuktur ve on sekiz yaş altı evlilikler zincirleme olarak katılım, eğitim, sağlık gibi bir dizi çocuk hakları ihlalini doğurmakta ve çocuklar üzerinde ruhsal olarak birçok olumsuzluğa yol açmaktadır. Ayrıca yine çocukluk yaş döneminde evlenenlerde okuldan ayrılma, eğitim
yaşamının bitmesi, aile içi şiddet görme, erken gebe kalma ve buna
bağlı doğum komplikasyonları ve ölüm riskleri daha yüksektir.
2016 yılından bu yana defalarca gündeme getirilen çocukların istismarcılarıyla evlenmeleri halinde cezasızlık getirmeye yönelik yasa
teklifinin meclise sunulacağına ilişkin haberler üzerine başlayan tartışmalar sürerken bu açıklamaların yapılması bir tesadüf değildir. Mücadelemiz, hukukun evrensel ilkelerine, taraf olduğumuz uluslararası
sözleşmelere ve çocuğun üstün yararına aykırı olacak bir düzenlemenin
bir daha ülke gündemine getirilmeyeceği güne kadar sürecektir.
Yetkilileri, Kurumun yasaları ihlal eden ve suç teşkil eden bu açıklamasına karşı harekete geçmeye ve Kurum Başkanı Süleyman Arslan’ı
istifaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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• 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Basın Açıklaması
11 Ekim, Birleşmiş Milletler’e üye devletler tarafından 2012 yılından itibaren kız çocuklarının cinsiyetlerinden dolayı uğradığı eşitsizlik konusunda farkındalığın artırılması amacıyla ‘’Dünya Kız Çocukları
Günü’’ olarak kutlanmaktadır.
Kız çocuklarının ayrımcılığa maruz kaldığı temel konuların başında
çocuk yaşta evlilikler gelmektedir. Küresel çapta her yıl 7 milyon 500
bin kız çocuğu, yasadışı biçimde çocuk yaşta evlendiriliyor. Bu evlilikler; özellikle kız çocuklarını kamusal yaşamdan koparmakta, ev içi şiddete maruz bırakmakta, kız çocuklarının gelişimlerini, eğitimsel, sosyal
ve mesleki alanda sahip oldukları olanakları tehlikeye atarak bir birey
olarak geleceklerini belirleme haklarını ellerinden almaktadır. 18 yaşın
altında her birey çocuktur ve “erken” “küçük yaş” gibi teknik terimlerle
üstü örtülmeye çalışılsa da 18 yaşın altındaki evlilikler çocuk istismarıdır. Çocukların ihmal ve istismarının önlenmesinde temel sorumluluk
devlettedir ve devlet bu alandaki bütün disiplinler ile işbirliği yaparak
koruyucu önleyici politikaları vakit yitirmeksizin hayata geçirmelidir.
Diğer önemli bir sorun ise kız çocuklarının eğitim hakkına ulaşmakta yaşadıkları zorluklardır. Anayasa’da güvence altına alınan zorunlu
eğitimden yararlanamayan hala çok sayıda kız çocuğu bulunuyor. Türkiye’de kız çocuklarının okullaşma oranlarında yaşanan artış belli bölgelerle sınırlı kalmaya devam ediyor. Eğitime erişimde özellikle okul
öncesi ve ortaöğretimdeki cinsiyet eşitsizliği ise varlığını koruyor. Bu
nedenlerle 4+4+4 şeklindeki kesintili eğitime son verilip kesintisiz zorunlu temel eğitime geçilmesi çok önemlidir.
İzmir Barosu olarak Çocuk Hakları Merkezimiz ile birlikte; eğitim,
sağlık, yaşam, barınma; fiziksel, psikolojik ve cinsel sömürüye karşı korunma hakları başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerden yararlanma konularında çocuklara özgü çözüm önerileri üretirken kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi temelinden hareket etmeye
devam edeceğiz.
Cinsiyet ayrımcılığının sonlandığı, kız çocuklarının temel hak ve
özgürlüklere erişimde fırsat eşitliğinin sağlandığı bir toplum düzenine
kavuşuncaya dek mücadelemizi tüm kız çocuklarımız ile birlikte sürdüreceğiz. DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ kutlu olsun! 11 Ekim 2020
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• “Unutulma hakkı” hiçe sayılarak deprem travması yaşamış çocukların fotoğraflarının paylaşılması dolayısıyla
çocukların ihmal ve istismar edildiğini ve açık bir şekilde
suç işlendiğini İzmir Barosu olarak hatırlatmak isteriz.
30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’imizde gerçekleşen depremden sonra hazırlanan haber içeriklerini, sosyal medya paylaşımlarını ve buna
bağlı olarak çocukların ihlal edilen haklarını endişe ile takip etmekteyiz.
Görüyoruz ki, çocukların “en mahrem” anlarına ilişkin fotoğraf ve videolar haber içeriklerini süslemiş, travmaya uğramış çocukların görselleri
simgeleştirilmiş, defalarca sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır.
Deprem nedeniyle çocukların korunmaya ve desteklenmeye ihtiyacı varken yaşadıkları travmalara ilişkin görsellerin, siyasiler tarafından
“mucize” adı altında yaşanan acıların gerçek nedenlerini ve sorumlularını gizlemeye araç olarak kullanılmasında korunan hiçbir menfaat veya
kamu yararı bulunmamaktadır.
Tedavi sürecinde bile çocukların menfaatini ve sağlık hakkını düşünmeyerek görsellerinin paylaşılmasıyla yaşanan ihmalkârlıkların
“normalleştirilmesini” asla hukuka uygun bulmuyoruz.
“Unutulma hakkı” hiçe sayılarak deprem travması yaşamış çocukların fotoğraflarının paylaşılması dolayısıyla çocukların ihmal ve istismar
edildiğini ve açık bir şekilde suç işlendiğini İzmir Barosu olarak hatırlatmak isteriz. 4 Kasım 2020

• Dünya Çocuk Hakları Günü Basın Açıklaması:
DİNLEMEZLER Kİ ÇOCUKLARI…
Basına ve Kamuoyuna;
“Dinleseler çocukları”
20 Kasım 1989 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin oy birliği ile kabul
edildiği, böylelikle çocuk haklarının uluslararası yasa gücü niteliği kazandığı, her yıl 20 Kasımın, tüm ülkelerde Dünya Çocuk Hakları Günü
olarak kutlanmaya başlandığı, Türkiye’nin, bu Sözleşmeyi 1995 yılında
onaylayarak, gerek uluslararası topluma, gerekse vatandaşlarına, en
önemlisi de tüm çocuklarına söz verdiği; hepimizin vakıf olduğu teorik
bilgilerdir.
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Bu Sözleşme’den çok önceleri çocukluk, insan yaşamının en temel
ve özel bir dönemi olarak kabul edilmiyor, çocuklar “küçük yetişkinler”
sayılıyorlardı. Oysa
“Çıkamaz çocukluğundan dışarı kimse
İnanmamamız bundandır
Kocaman bombalara…”
Savaşlar gibi; dünyayı ve ülkemizi saran salgında da, 30 Ekim tarihinde İzmir’imizi sarsan büyük depremde de ne yazık ki çocuklar hep
ihlal edilen haklarıyla gündeme gelmiştir. Depremde hayatlarını, ebeveynleriyle birlikte yaşama ve büyüme haklarını kaybeden çocuklar,
yaşadıkları travmanın üzerine bir de fotoğrafları kullanılarak ihmal ve
istismar edilmişlerdir. Bilmiyoruz ki;
“Dünyaya bir kez çocukken bakarız.
Gerisi hatıradır.”
Marttan bu yana içinde bulunduğumuz, her geçen gün etkileri
daha da ağırlaşan Covid 19 salgını sürecinde, hala ev içinde maruz kalınan her türlü şiddet ve cinsel istismar suçlarının önlenmesine ilişkin
programlama yapılmamış, çocukların seslerini duyurabilecekleri koruyucu mekanizmalara kolayca ulaşmaları sağlanmamıştır.
Oysa Sözleşme; çocuğun yaşaması ve gelişmesi için mümkün olan
azami çabanın gösterilmesini devletlerin sorumluluğu olarak görmektedir. Anayasa’mızda ve Çocuk Koruma Kanunu’muzda da çocuğun yaşam ve gelişme hakları güvence altına alınmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı’nca alınan kademeli olarak yüz yüze eğitimin
başlaması kararı ile hastalanan çocuk sayısının her geçen gün arttığı
haberleri endişe vericidir. Salgından önce de eğitime eşit olarak erişim
mümkün değilken, salgınla birlikte dünya genelinde 463 milyon öğrencinin eğitime erişimi kesilmiştir. Ülkemizde de Milli Eğitim Bakanlığı,
21 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında EBA’ya ancak 10.3 milyon öğrencinin
giriş yaptığını, neredeyse 6 milyon öğrencinin EBA’yı kullanamadığını
açıklamıştır.
Çocukların eğitimden kopması; çocuk yaşta evliliklerin, suça sürüklenmelerin, çocuk işçiliğinin artmasına sebep olmaktadır. Tüm bunlar
yeterince kaygı verici değilmiş gibi, , Milli Eğitim Bakanlığı’nın kalifiye
eleman bulunmasında sorunlar yaşandığı için fabrikalar bünyesinde de
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okul açılabileceğine dair açıklamasını, çocuk işçiliğinin normalleşmesi
anlamını taşıyacağından kabul etmemiz mümkün değildir.
Modern devletin çocuğa karşı görevi; bedensel, duygusal, zihinsel
ve ahlaki güvenliğine, diğer bir deyişle yüksek yararına özen göstermek, kendilerini ilgilendiren konularda çocuğun görüşlerini serbestçe
ifade etmesini, çocukların yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini,
ekonomik ve sosyal refahlarını sağlamaktır.
İzmir Barosu olarak, Dünya Çocuk Hakları Gününde, çocuk haklarını
yaşama geçirme doğrultusundaki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimiz ve çocukları daima dinleyeceğimiz sözünü yineliyoruz. Çünkü biliyoruz ki;
“Dinleseler çocukları
Her şey uçurtma…” 20 Kasım 2020
• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun
“Bugün 23 Nisan, hep neşe doluyor insan” diyebilmeyi, “bayram
gibi bir bayram” kutlayabilmeyi, çocukların şen sesleri ve cıvıltılarının
okul bahçelerini, sınıfları doldurabilmesini ne çok isterdik…
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği, dünyada
da çocuklara armağan edilen tek bayram olan “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” bu yıl da pandeminin “maskesi” altında kaldı…
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin dört temel ilkesinden biri olan ve
madde 3’te “Çocuğu etkileyen tüm eylem ve kararlarda çocuk için en
iyi olan, temel düşünce olmalıdır” şeklinde tanımlanan çocuğun üstün
yararı ilkesi, Covid-19 sürecinde de karar alıcılara yol gösterici olmadı
ne yazık ki…
Kriz, afet, salgın gibi olaylardan en çok ve en uzun süreli etkilenenlerin yine çocuklar olduğu ; pandeminin başladığı 11 Mart 2020’den
bu yana geçen 13 aylık sürede çocuk alanında ve sahada çalışan birçok
bilim insanının, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, derneklerin,
merkezlerin, platformların hazırladıkları raporlara ve yaptıkları çalışmalara bakıldığında net olarak görülmektedir. Verilerinin her biri tar615

tışma konusu haline gelmiş olan TÜİK bile 20 Nisan 2021’ de yayınladığı
“İstatistiklerle Çocuk” bülteninde, toplam nüfusun 22 milyon 750 bin
657’sini çocukların oluşturduğu ülkemizde, çocuk işçilik oranının yüzde
16.2 gibi trajik bir boyutta devam ettiğini ortaya koydu. Bunun yanında, Türkiye’de geçici koruma statüsü altında yaşamlarını sürdürmeye
çalışan 1 milyon 737 bin 502 (0-18 yaş arası) Suriyeli çocuğun büyük
kısmının da çalıştırıldığı bilinmektedir. Türkiye, Kosta Rika ve Güney Afrika’dan sonra %25 ile çocuk yoksulluk oranın en yüksek olduğu OECD
ülkelerinden biridir. Pandemi nedeniyle gelir kaybı yaşanan ailelerin çocuklarının çalışma alanına daha çok yönlendirilecekleri düşünüldüğünde, “çocuk işçiliği”nin geleceği boyut daha da trajik olacaktır kuşkusuz.
Ülkenin geleceğini şekillendirmenin en önemli yollarından biri olan
“eğitim” e pandemi sürecinde açıkça “değersizlik” atfedilmiştir. Bir çocuğu yaşama hazırlamanın vazgeçilemez değeri olan ve öncelikli olması
gereken eğitim, ne yazık ki ilk feda edilenlerin başında gelmiştir. Okulların değeri ne acıdır ki avm ler düzeyine çekilmiştir. Kuzey yarıkürede
bulunan OECD ülkeleri arasında pandemi nedeniyle ilk ve orta düzeydeki okulları en uzun süre kapalı tutan ülke Türkiye olmuştur. İlk ve orta
okul düzeyinde eğitim alan çocukların, yaş itibariyle salgının bulaş hızının düşürülmesinde anlamlı bir katkısı olmadığı ve bulaştırıcılıklarının
yetişkinlere göre çok düşük oranlarda olduğu, geçen 13 aylık sürede
bilim insanlarının yaptıkları araştırmalarla ortaya konmuştur. Ayrıca
Dünya Sağlık Örgütü daha hızlı bulaşan varyantların varlığında dahi
okulların toplumdaki bulaşmaya belirgin etkisi olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını açıklamıştır.
Bu anlamda da başta öğretmenlerin aşılanması olmak üzere her
türlü önlem alınarak okulların açılması gerekirken; EBA veçevrim içi
eğitim kanallarına erişmede yaşanan zorluklar ve bazı bölgelerdeki olanaksızlıklar, zaten var olan eşitsizlikleri iyice derinleştirmiş ve uzaktan
eğitime erişim oranı %15-20 seviyesinde kalmışken, Milli Eğitim Bakanı’nın online eğitime salgın sonrasında da devam edilebileceği açıklaması, derin bir kaygı yaratmaktadır. Oysa okul, çocuklar için eğitim ve
öğretimden önce bir gelişim merkezidir. Sosyallik, yüz yüzelik, fırsat
eşitliği, aktif katılım, araç-gereç kullanımı içermeyen pasif bir eğitim
süreci kaçınılmaz olarak sınıfsal eşitsizlikleri derinleştirecektir. Ayrıca
fiziksel aktivitenin azalması, vücut ağırlığının artması, davranışsal bağımlılık, güneş ışığına yetersiz maruz kalma ve sosyal izolasyon gibi risk
faktörlerinin yol açacağı sağlık sorunları da zamanla halk sağlığı sorununa dönüşecektir. 4+4+4 sistemiyle eğitimden koparılarak evlere çekilen ve/veya çalışmaya yönlendirilen çocukların sayıları hızla artacak
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ve her alanda çocukların maruz kaldığı ihmal ve istismar telafi edilemeyecek boyutlara erişebilecektir.
Bu dönemde, Covid-19 yayılımında bir odak olmamasına karşın
okulların çok uzun süre kapanması ve sokağa çıkma kısıtlamalarının
da etkisiyle çocuklar; duygusal, sosyal, gelişimsel, fiziksel, davranışsal
gereksinmelerini bağımsız olarak karşılayabilecekleri kaynaklar ve olanaklardan mahrum bırakılmışlardır. Dünya Sağlık Örgütü’nün “küresel
bir halk sağlığı sorunu” olarak belirlediği fiziksel, duygusal, cinsel ve
ekonomik “şiddet”, hane içlerinde artış göstermiş ve en başta çocuklar olmak üzere şiddet failleriyle evde kalmak zorunda olan mağdurlar, başvuru ve koruma mekanizmalarına çoğunlukla ulaşamamışlardır.
Okullarda şiddeti izleme ve takipte önemli rolleri olan psikolojik danışmanlık birimleri ve rehber öğretmenler, sanal ortam üzerinden bu
izlemelerini sağlıklı olarak gerçekleştirememişlerdir. Kadın Hakları ve
Çocuk Hakları Merkezlerimize başvurularda da ciddi düşüşler meydana
gelmiştir.
Sonuç olarak çocuklar, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan
haklardan; çocuğun üstün yararı başta olmak üzere, yaşama ve gelişme
hakkı, bilgi edinme ve medyaya erişim hakkı, sağlık hakkı, yeterli yaşam
koşulları için desteklenme hakkı, eğitim hakkı, dinlenme, boş zamanlarını değerlendirme, oyun oynama, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma haklarını büyük ölçüde kullanamamışlardır.
Devlet, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ’nde söz verdiği için çocukların bu haklarını kullanamamalarından sorumludur. Çocukların bu hakları kullanmaları hiçbir bahaneyle esnetilemez ve ötelenemez.
Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl 23 Nisan haftasının temasını “çocukların iyi olma hali ve mutluluğu” olarak belirlediğini duyurmuştur.
Biz EBA’ya girebilmek için çatıya çıkan ve düşerek yaşamını yitiren
8 yaşındaki Çınar Mert’i, Urfa’da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi
sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki “tarım işçisi” Ayşe’yi, Nusaybin’de
bir sitenin bahçesinde oyun oynadıkları için havaya ateş açılarak kovalanan çocukları, Şırnak’ta uzman çavuşun cinsel saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuğu, hapishanelerdeki çocukları, çocuk yaşta zorla evlendirilen çocukları, 30 Ekim’de İzmir depreminde kaybettiğimiz çocukları ve
enkazdan kurtarılan çocukların fotoğrafları üzerinden yapılan istismarları da unutmadık. İyi olma ve mutlu olma hali elbette ki çocukların en
doğal, en vazgeçilmez hakkıdır ancak ülkemiz gerçeğinde, yaşadıkları
değil; uzaklarında olan bir “tema” olmaktan öteye gidememektedir…
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İstanbul’da yapılan bir saha çalışmasında çocuklara salgın döneminde kendilerini nasıl hissettikleri sorulduğunda çocuklar soruya ;
“Kozasının içinden çıkamayan bir tırtıl gibiyim. Kelebeğe dönüşemedim.”
“Koalaya benziyorum. Çünkü çok hareket edemiyorum. Koala nasıl
bir ağaca tutunuyorsa, ben de ağaca tutunur gibi evime tutundum.”
“Kendimi kabuğuna çekilmiş, dışarı çıkmaya korkan bir kaplumbağaya benzetiyorum.”
“Kendimi kırık kalp, üzgün surat emojisine benzetiyorum.”
gibi cevaplar vermişlerdir. Bunların, iyi ve mutlu olma halinden oldukça
uzak cevaplar olduğu açıktır.
İsterdik ki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yaptığımız bu açıklamamız çocukların yaşadıkları hak ihlallerine ilişkin olmasın, yüreklerimizi şenlendirsin, baharın güzelliğince esintiler, kokular,
cıvıltılar getirsin…
Ancak ahdımız olsun ki neşe dolacağımız, bayram gibi bayram yaşayacağımız, evlerimizin, okullarımızın, sınıflarımızın, sokaklarımızın o güzel seslerinizle, bahar gülüşlerinizle şenleneceği 23 Nisan’lar gelecek
çocuklar.
Biz inanıyoruz ve vazgeçmiyoruz…23 Nisan 2021

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Derhal
İstifa Etmelidir!
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin uygulanmasından ve izlenmesinden sorumlu olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23
Nisan nedeniyle Bakanlıkta ağırlanan çocuğun koruma altında olduğuna dair kişisel verilerini ifşa etmiş, 23 Nisan kutlamasında ramazan vurgusu yaparak din ve duygu istismarı gerçekleştirmiş ve misafir edilen
çocuk nezdinde bütün çocukların yüksek yararları başta olmak üzere
yaşama, hayatta kalma, sağlık, gelişim, katılım gibi birçok hakkına zarar
vermiştir. Bu yaklaşım ilgilinin çocuk haklarından ve pedagojiden bihaber olduğunun kanıtı niteliğindedir.
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Henüz 10 yaşındaki bir çocuğa çikolata ikram etmemeyi marifet sayan ve bunu ekran önünde onaylatmaya çalışan bu zihniyet telafi edilemeyecek zararlara yol açmaya devam etmektedir.
Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni, Çocuk Koruma Kanunu’nu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ihlal eden ve suç oluşturan bu açıklaması
nedeniyle Bakan Derya Yanık’ı istifaya davet ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 24 Nisan 2021

• Her Gün Bir Başka “Yetkili” nin Çocuklar ve Kadınlar
Hakkında Giderek Korkunçlaşan Açıklamalarından Bıktık!
İnsan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, bu haklardan yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi amacıyla
kurulan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu başkanının “15 yaşında
nikah kıyılamaması, insan hakları ihlalidir” beyanı; ticari cinsel sömürünün bir parçası olan, çocukları fiziksel ve duygusal olarak ihmal ve istismar eden, aynı zamanda adli ve tıbbi sonuçları olan bir olgunun evlilik
adı altında teşvik edilmesinden başka bir şey değildir.
Temsil ettiği kurumun kuruluş amacını içselleştiremeyen, çocuk evliliklerinin çocuklarının cinsel istismarı ile sonuçlanacak bir süreç olduğu yaklaşımından yoksun bu ataerkil zihniyet yansımalarının, insani ve
hukuki olarak kabul edilebilir bir tarafı bulunmamaktadır.
Aynı kişinin, aynı açıklamasındaki; “nikahsız birliktelik şiddete yol
açıyor”, “sınırsız özgürlük anlayışı aileye karşı bir tehdit”, “nikahsız birliktelikler teşvik ediliyor”, “kadınlar anneliğe özendirilmeli” şeklindeki
kadın bedeni üzerinden yürütülen, kadını birey olarak görmeyen cinsiyetçi yaklaşım ürünü talihsiz cümleleri, şiddeti normalleştirmeye yönelik çabanın tezahürüdür.
Kadına yönelik şiddete karşı etkin politikalar üretilmesi temel çalışma alanlarından biri olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı da aynı bakış
açısını yansıtmış, “Şiddete karşı sıfır tolerans” şiarıyla hareket etmesi
beklenirken, kadına yönelik şiddette yaşanan artışı tolere edilebilir olarak kabul etmiştir. Şiddeti sadece sayılarla ölçebilen bir bakanın kadına
yönelen şiddete karşı etkili ve güçlü bir mücadele vermesini beklemek,
elbette gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır.
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Ancak bilinmelidir ki, asıl tolere edilemeyecek olan kadına yönelik
şiddet, bu tarz söylemler ve temelindeki politikalardır. Bizim, bir kişi
daha eksilmeye tahammülümüz yoktur.
Yine milyonlarca insan tarafından izlenen bir televizyon programında, bu suçun önüne geçilememesinde birinci derecede sorumluğu olan İçişleri Bakanı tarafından sarf edilen “milyonlarca insan çocuk
pornosu da izliyor” sözleriyle; suçun mafya haberleriyle, videolarıyla
eş tutularak ve “çocuk” sözcüğüyle “porno” sözcüğü aynı cümle içinde
kullanarak “normalleştirilmesi” kabul edilemez. Türk Ceza Kanunu’nda
müstehcenlik suç olarak tanımlanmış olup bu madde kapsamında çocukların bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki, duygusal bütünlüğü ve kişiliğinin korunması amaçlanmıştır. Suç teşkil eden bu videolara erişimin
engellenmesine yönelik olarak ve videoları izleyen “milyonlarca” insan
hakkında şimdiye değin ne tür işlemler yapıldığına ve konuyla ilgili verilere değin bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması elzem hale gelmiştir.
Kadınları eşit yurttaş olarak görmeyip çocukları birey olarak kabul etmeyenlerden ard arda gelen bu beyanların, parti ideolojileri ve iktidar
mantığı doğrultusunda şekillendiği aşikardır.
Dün biri, bugün öteki, yarın kimbilir hangisi... Her gün bir başka
“yetkili” nin giderek korkunçlaşan açıklamalarıyla karşılaşmaktan bıktık! Bulunduğu yeri hazmedemeyenlerle daha nereye kadar devam
edeceğiz?
Yaptıklarınız ortadadır. Tüm bunlar için yurttaşlardan derhal özür
dilemeli, çağdışı anlayışlarınızı da alıp kamusal alanı terk etmelisiniz. 29
Mayıs 2021

620

EĞİTİM ÇALIŞMALARI VE ETKİNLİKLER:
• İzmir Barosu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı
Arasında, Kadına ve Çocuğa Yönelik Her Türlü Şiddeti Önleme Amacıyla Protokol İmzalandı.
İzmir Barosu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı arasında, kadına ve çocuğa yönelik her türlü şiddeti önleme amacıyla protokol imzalandı. İzmir Barosu’nda gerçekleşen törende protokol İzmir Barosu
Başkanı Av. Özkan Yücel ile CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka tarafından imzalandı.

• Çocuk Adalet Sisteminde Avukatın Rolü Eğitimleri Çevrimiçi
Olarak Devam Ediyor
CMK sisteminden Çocuk İzlem Merkezi’ne yapılacak soruşturma
görevlendirmeleri için CMK eğitimine ek olarak gerçekleştirilmeye başlanan bununla birlikte pandemi koşulları sebebiyle ara verilen “Çocuk
Adalet Sisteminde Avukatın Rolü” eğitimleri çevrimiçi olarak düzenlenmeye başlandı.
Meslektaşlarımızın başvuru sırasına göre katıldıkları “Çocuk Adalet
Sisteminde Avukatın Rolü” eğitimleri, CMK sistemi içerisinde yer alan
ve ÇİM’den görevlendirme almak isteyen meslektaşlarımızın taleple621

rini karşılamak üzere 19 Aralık 2020, 26 Aralık 2020, 9 Ocak 2021, 23
Ocak 2021, 13 Şubat 2021, 20 Şubat 2021, 27 Şubat 2021, 28 Şubat
2021 ile 1 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenmiştir.

• Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile birlikte 22 Nisan
2021 tarihinde “Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesine Yönelik Birleşmiş Milletler Ortak Programı” kapsamında Av.Seda
Akço Bilen kolaylaştırıcılığında bir eğitim çalışması gerçekleştirildi.
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İZMİR BAROSU İNSAN HAKLARI HUKUKU VE
HUKUK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
2018-2020 FAALİYET RAPORU
İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, 1994 yılında Uluslararası İlişkiler ve Ulusal Üstü Hukuk Komisyonu
olarak çalışmalarına başlamıştır. Gönüllü hukukçulardan oluşan Merkez
1995 yılının Kasım ayında İzmir Barosu Yönetim Kurulu kararı ile Merkez yapılanmasına kavuşmuştur. …
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Av. Ali Deman Güler,
					
Av. Mehmet Baran Selanik
Merkez Müdürü		
: Av. Devrim Cengiz Aygün
Yürütme Kurulu Üyeleri:
I. Dönem: Av. İlay Ceylan Gidici, Av. Meral Kula Şimşek, Av. Mehmet
Ufuk Göncü, Av. Gizem Metin Dağ, Stj. Av. Hazal Bakıroğlu, Stj. Av. Berfin Gedik ve Stj. Av. Mahmut Şeren
II. Dönem: Av. Ali Aydın, Av. Ayşe Özgü Genim, Av. Aysun Koç, Av.
Berfin Gedik, Av. Evren Çıldır, Av. Gizem Metindağ, Av. Mahmut Şeren,
Av. Hazal Bakıroğlu, Av. Nazan Sakallı Aktaş, Av. Tülay Şahin Şencan, Av.
Mert Balcı, Av. Dilara Rodos, Av. Eda Bekar Falay

I- PANEL, KONFERANS VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI
• “İnsan Hakları Savunucuları İnsan Haklarının Sorunlarını Konuşuyor” Paneli / 15 Aralık 2018
İzmir Barosu, 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında hafta boyunca düzenlediği etkinlikleri, İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin
düzenlediği “İnsan Hakları Savunucuları İnsan Haklarının Sorunlarını Konuşuyor” başlıklı dört oturumlu bir panel ile sonlandırıldı. 100’ü aşkın
katılımcının dinlediği panelde çeşitli alanlarda çalışan hak savunucuları
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kurumları adına konuşmalar yaptı. Panelin sonundaki serbest kürsü bölümünde ise konuşmacı olmayan kişilere söz hakkı verilerek yaşanan
hak ihlalleriyle ilgili görüşlerini paylaşma imkanı sağlandı.
15 Aralık cumartesi günü düzenlenen panelin birinci oturumu,
KHK’ler ile ihraç edilen akademisyenlerin olduğu “KHK ile İhraç Edilen
Akademisyenler Konuşuyor” başlığı ile yapıldı. Prof. Dr. Nilgün Toker,
Prof. Dr. Cem Terzi ve Dr. Cenk Yiğiter’in konuşmacı olarak yer aldığı
oturumda akademisyenler ihraç sonrası yaşanan sürecin sorunlarını anlattılar.
STK ve İnsan Hakları Aktivistleri Konuşuyor başlıklı ikinci oturuma
ise İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Av. Özlem Yılmaz, Türkiye İnsan Hakları Vakfı’dan Coşkun Üsterci Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum
Derneği’nden Zafer Kıraç, Halkların Köprüsü Derneği’nden Av. Ayşegül
Karpuz ve Ege Çevre ve Kültür Plaftormu’ndan Erol Engel katıldılar.
STK ve İnsan Hakları Aktivistleri Konuşuyor başlığıyla gerçekleştirilen ikinci oturum ve panelin de üçüncü oturumunda Kadın Cinayetlerini
Durduracağız Platformu’ndan Fidan Ataselim, İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nden Av. Zerrin Kale, Engelli Hakları Aktivisti Şirince Süzek
ile Genç LGBTİ+ Derneği’nden Stj. Av. Mahmut Şeren konuşmacı olarak
katıldılar.
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İnsan hakları mücadelesinin hukuki boyutunun konuşulduğu panelin
son oturumuna ise hukuk mücadelesi alanında aktivist olarak çalışan
kurumlardan kişiler konuşmacı olarak katıldı. Özgürlükçü Hukukçular
Derneği adına Av. Fatma Demirer, Çağdaş Hukukçular Derneği adına
Av. Serdar Gültekin ve İnsan Hakları Derneği adına Av. Ali Aydın’ın konuşmacı olarak katıldığı oturumun ardından düzenlenen serbest kürsü
etkinliği ile panele katılanlara konuşma imkanı tanındı.

“İŞKENCENİN RAPORLANDIRILMASI” KONFERANSI
7 MART 2019

İzmir Barosu tarafından 7 Mart 2019 günü “İşkencenin Raporlandırılması” başlıklı bir çalışma düzenlendi. Çalışmanın açılışında konuşan
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel “Bir mücadeleden söz ediyoruz
ve bu mücadeleyi kazanmak zorundayız” dedi.
Kolaylaştırıcılığını Av. Tuğçe Nazlı Akın’ın gerçekleştirdiği çalışmaya TİHV İzmir Temsilciliği’nden Dr. Habibe Güneş, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İ. Özgür
Can ve İzmir Barosu İşkenceyi Önleme Grubu’ndan Av. Aysun Akşehirlioğlu katıldı.
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Görüşme ve bulgulama süreçleri ile bu süreçlerin soruşturma ve yargılamaya etkisinin anlatıldığı çalışmanın açılış konuşmasını yapan İzmir
Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, İzmir Barosu’nun yıllar önce Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğini ifade ederek kapatılana kadar İşkenceyi
Önleme Grubu’nun İzmir’deki işkence vakalarının büyük bir çoğunluğunu raporlanması faillerinin yargı karşısına çıkarılması ve cezalandırılmalarının temini için çok önemli bir görev yerine getirdiğini söyledi.
Bunun o dönem devlet tarafından yapılan istatistiklere de yansıdığını
ifade eden Av. Özkan Yücel, “Yapılan istatistiklerde Türkiye’deki işkence vakalarının %70’inin İzmir’de yapıldığı tespit edildi. Bunun iki anlamı
olabilirdi. Ya bütün işkenceci polisler, bütün işkenceci kolluk görevlileri, bütün işkenceci devlet ajanları İzmir’de toplanmıştı ya da İzmir’de
gerçekten iyi çalışan bir İşkenceyi Önleme Grubu vardı” dedi. İşkenceyi
Önleme Grubu’nu yeniden kurmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen
Av. Özkan Yücel, bugün 2000’li yıllardaki gibi fiziksel şiddete dayalı işkence yöntemlerinin daha az uygulandığını onun yerine farklı yöntemler bulunduğunu söyleyerek “O yüzden biz de bu yöntemleri deşifre
edip sorumluları ortaya çıkaracağız. İşkencenin yeniden tanımlanması
konusunda ve hangi eylemlerin işkence sayılması gerektiğine ilişkin
çalışmaları sıklaştırarak devam etmek zorundayız” dedi. Av. Özkan Yücel, “Bir mücadeleden söz ediyoruz ve bu mücadeleyi kazanmak zorundayız. Kazanabiliriz değil kazanmak zorundayız. Çünkü işkence bir
insanlık suçu ve bunu ortadan kaldırmak en başta bu alanda çalışan biz
hukukçuların, hekimlerin, insan hakları savunucularının görevi.” dedi.

26 HAZİRAN İŞKENCEYE KARŞI MÜCADELE VE İŞKENCE
GÖRENLERLE DAYANIŞMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
KAPSAMINDA “TÜRKİYE’DE İŞKENCE GERÇEĞİ”
BAŞLIKLI PANEL
27 HAZİRAN 2019
İzmir Barosu tarafından 26 Haziran İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında “Türkiye’de
İşkence Gerçeği” başlıklı bir panel düzenlendi. Panelin açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “İşkenceyi yakalamak, copu
tutan eli havada yakalamak biz hukukçuların ve hekimlerin işi. Bunu başarabilecek gücümüz ve kararlılığımız var, kazanan biz olacağız.” dedi.
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İzmir Barosu tarafından düzenlenen ve kolaylaştırıcılığını Av. Hazal Aydın’ın yaptığı “Türkiye’de İşkence Gerçeği” başlıklı panele Psikolog Dr. Türkcan Baykal ve Prof. Dr. Ümit Biçer konuşmacı olarak katıldı.
Panelin açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, İzmir
Barosu İşkenceyi Önleme Grubu’nun bir dönem İzmir’de işkencenin
önlenmesi ve bulgulanması konusunda çok önemli çalışmalar yaptığını ifade ederek “Göreve gelir gelmez yeniden kurma konusunda bir
an bile düşünmedik.” dedi. “İnanıyoruz ki önce İzmir’i sonra Türkiye’yi
işkenceden kurtarmak mümkün, işkencesiz bir dünya mümkün.” diyen
Av. Özkan Yücel hep birlikte mücadele edildiği takdirde kazanmanın
mümkün olduğunu, bunun İstanbul seçimlerinde görüldüğünü dile getirdi. Av. Özkan Yücel sözlerini “İşkenceyi yakalamak, copu tutan eli havada yakalamak biz hukukçuların ve hekimlerin işi. Bunu başarabilecek
gücümüz ve kararlılığımız var, kazanan biz olacağız.” şeklinde tamamladı.
Konuşmasında işkence ve kötü muamele ile bunların sürmesi, devam etmesi ve engellenmesi konularına değinen Psikolog Dr. Türkcan
Baykal; işkencecilerin metotlar, yöntemler, cezasızlık konularında bir627

birleriyle işbirliği yapma ve kuşaktan kuşağa benzer işkence yöntemlerini yaşama geçirme konusunda çok iyi olduğunu, devletler arasında
da işkence metotları ve diğer ağır insan hakları ihlalleri konusunda da
benzer bir şekilde bir görüş ve yöntem alışverişi olduğunu ifade ederek
“Ama umut, mücadele edenlerin arasında benzer bir bağın olması. İşkenceyi önleyebilir miyiz, ortadan kaldırabilir miyiz bilmiyorum ama işkence ve ağır insan hakları ihlalleriyle mücadeleyi sürdüreceğiz.” dedi.
Prof. Dr. Ümit Biçer ise “İnsan, bir canlı olarak yalnızca insana değil
başka herhangi bir canlıya dahi anlamsız bir şiddet uygulanmasına itiraz etmiyorsa orada yaşanan sorunun ne olduğunu değerlendirmiyor
hakikate gözlerini kapatıyor, hakikati görünür kılmak için bir çaba göstermiyorsa veya ortaya çıkan zararlar noktasında ortaya çıkan yaraları
sarmak için bir girişimde bulunmuyorsa işte tam da o zaman işkence
yaşadığımız çağda, coğrafyada, çevremizde bizlerde ağır etkisini ortaya
çıkarıyor. Bir insanın sesini duymamak, o çığlığa sessiz kalmak akabinde
diğer bütün her yerde benzer şiddetin yaygınlaşmasına ve onların meşrulaşmasına yol açıyor.” dedi.

ULUSLARARASI İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE MEDYA ÇALIŞTAYI
21-22 EYLÜL 2019
İzmir Barosu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığında Susma
Platformu’nun katkılarıyla düzenlenen ve iki gün süren Uluslararası İfade Özgürlüğü ve Medya Çalıştayı İzmir Barosu’nda yapılan atölye çalışmalarının ardından sona erdi.
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Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda baro temsilcisi, gazeteci, insan
hakları savunucusu ve akademisyenin katıldığı çalıştayda uluslararası
hukukta ifade ve basın özgürlüğü, dünyada ve Türkiye’de internet ve
medya yasakları ve Türkiye›de basın özgürlüğü ve tutuklu gazeteciler
gibi konular katılımcıların aktif katılım sergilediği oturumlarda masaya
yatırıldı.
Konferansın açılış konuşmaları İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Misket Dikmen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel tarafından yapıldı.
Medya, Düşünce, İfade Özgürlüğü ve Yargı Hiçbir Dönemde Olmadığı Kadar Kuşatma Altında
Türkiye’de medya, düşünce, ifade özgürlüğü ve yargının hiçbir dönemde olmadığı kadar kuşatma altında olduğunu ifade eden İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen “Eğer bir ülkede cezaevlerinde gazeteci, yazar, düşünür, akademisyen, hukukçu çile doldururken;
tek sütunluk haber, eleştirel bir düşünce, bir karikatür suçlu görünüp
halkın anayasal hakkı olan habere ulaşımı engellenir, yazarı-çizeri hapislere atılıp daha iddianamesi hazırlanmadan yılları bulan tutukluluk
halleri sürerken, neredeyse idama eş müebbet hapis cezaları verilirken
mahkemelerce hükmün açıklanması geri bırakılıp ertelenirken yani
hukuk yok sayılırken gazeteciliğin olmazsa olmazı eleştirel yapısından
giderek uzaklaştırılırken ve yaratılan korku iklimi ile en vahimi de otosansür ruhlarımızı kemirirken demokrasiden, hukuk devletinden söz
edilebilir mi, diye sormamız lazım.” dedi.
Çok Sesliliğe, Çok Renkliliğe, Demokratik Katılıma, İfade Özgürlüğüne ve Medyanın Bağımsız Haberciliğine Önem Veriyoruz
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu toplantının düzenlenmesindeki katkıları için İzmir Barosu’na teşekkür ederek
İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşımlarının demokrasiden taraf
olduğunu belirtti. Başkan Vekili Özuslu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi
olarak bu yaklaşımla hareket ediyoruz. Bu bakış açısıyla bir şehri inşa
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ediyor ve böyle bir ülkenin hayalini kuruyoruz. İzmir’de çok sesliliğe,
çok renkliliğe, demokratik katılıma, ifade özgürlüğüne ve medyanın bağımsız haberciliğine çok önem veriyoruz. İzmir Barosu’yla aynı anlayışla
çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. ‘İzmir İnsan Haklarının Başkenti’
sloganı da bütün bu hevesimizi ortaya apaçık koymaktadır” dedi.
Cezaevlerinde Gazeteciler Tutsak, Cezaevlerinde Avukatlar
Tutsak
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ise yaptığı konuşmada ifade
özgürlüğü konusunun günümüz Türkiye›sinde artık en önemli sorunlardan biri haline geldiğini söyleyerek merkezi otoritenin bu baskı sistemini sürdürme isteğini asla kabul etmeyeceklerini dile getirdi. Yerelden
insan haklarını kurabilmenin, yerelden insan haklarına sahip çıkabilmenin, yerel yönetimlerle, meslek örgütleriyle, demokratik kuruluşlarla
bunu inşa edebilmek mümkün olduğunu ifade eden Av. Özkan Yücel,
“İnsan haklarına saygılı tam demokratik bir ülke hayalini mümkün kılacağız. Bunu başaracağız. Bu amacımızın ilk nüvelerini bugün burada
görüyoruz” dedi.
Bugün Türkiye’nin en büyük cezaevlerinden biri olduğunu dile getiren Av. Özkan Yücel, “Birilerine inat tekrar söyleyeceğim: Cezaevlerinde gazeteciler tutsak, cezaevlerinde avukatlar tutsak. Çünkü tutuklu
dediğiniz şey, hukuk üzerinden yürür. Eğer tutuklama işlerinde hukuku
yok sayıyorsanız, hukuk üzerinden bir yargılama yürütmüyorsanız bu
insanların tutsaklıklarını belgelemişsiniz demektir” dedi. Tutsak olmak
için mutlaka iki ülkenin savaşıyor olması gerekmediğini vurgulayan Av.
Özkan Yücel, “Bugün düşman ceza hukuku diye bir anlayış vardır ve siyasi iktidarın ceza hukukunu kullanma biçimi, yargıyı kullanma biçimi
tam da düşman ceza hukukuna uygun bir anlayıştır” dedi. Bütün muhalifleri, kendisine aykırı yaklaşan herkesi cezaevi tehdidiyle sindirmeye
çalışmanın, ülkeyi bir baskı ve korku imparatorluğu haline getirmeye
çalışmanın siyasi iktidarın temel amaçlarından biri olduğunu söyleyen
Av. Özkan Yücel “Bununla birlikte umudumuz asla kaybolmayacak. İnanıyorum ki biz kazanacağız” dedi.
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Filistin Barosu Genel Sekreteri Av. Mohammad Jarrar, Cumhuriyet
Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İngiltere ve Galler
Hukuk Cemiyeti tamsilcisi Av. Rosa Curling, Uluslararası Af Örgütü’nden Andrew Gardner, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nden Erol
Önderoğlu, yazar Ayşe Düzkan ve pek çok diğer değerli konuşmacının
katkı verdiği çalıştayın sonunda yapılan atölye çalışmalarının ardından
yapılan sonuç toplantısında çalışmaların çıktıları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu ve çözüm önerileri hakkında görüşler paylaşıldı.

DİĞER ULUSLARARASI ETKİNLİKLER
• İran’ın Kazvin Barosu’nun düzenlediği İran ve Türkiye’nin hukuk
ilişkilerinin yanı sıra vatandaşlık ve hukuk işlemleri, mülkiyet ve yatırım
ile ilgili yasalar ve uluslararası ticaret tahkimi gibi konuların değerlendirildiği konferansa İzmir Barosu Başkanı Av.Özkan Yücel konuşmacı
olarak katıldı.
• Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 27-28 Mayıs 2019 tarihlerinde
düzenlenen “Güneydoğu Avrupa Hukuk Günleri” etkinliğine İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Deman Güler, açılışını Sırbistan Adalet
Bakanı’nın yaptığı konferansın kapanış oturumunda “Türk Hukuk Pratiğinde Ayrımcılık Yasağı” adlı sunumu gerçekleştirdi.
• 25-27 Haziran 2019 tarihlerinde düzenlenen ve insan hakları merkezlerinin kapasitesinin geliştirilmesini hedefleyen çalışma ziyaretinde
İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Deman Güler, İngiltere ve Galler
Hukuk Cemiyeti ile İnsan Hakları İzleme Örgütü başta olmak üzere çeşitli hukuk kurumları ve insan hakları kuruluşları ile yapılan toplantılara katılarak İzmir Barosu’nun önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi
planladığı çalışmalar için ikili görüşmelerde bulundu.
• İzmir Barosu Yönetim Kurulu, tüm bu çalışmaların yanı sıra uluslararası alandaki etkinliklerinin kurumsal yapılara üyeliklerle güçlendirilmesi adına aldığı karar ile uluslararası alanda eksik kalan temsili kuvvetlendirmek için Avrupa Barolar Federasyonu’na (The European Bars
Federation/FBE) resmi üyelik başvurusunda bulundu.
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SURUÇ HALA KANIYOR
8 ARALIK 2019

İzmir Barosu, İnsan Hakları Haftası kapsamında düzenlediği ilk etkinlikte Suruç katliamında yaralananlar ile yakınlarını kaybeden ailelerin adalet arayışına ilişkin bir panel düzenledi. Öncesinde Suruç katliamına ilişkin “Gitmek” isimli bir belgeselin izlendiği panelin açılışında
konuşan İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Deman Güler, “10
Aralık İnsan Hakları günü Evrensel Beyanname’nin ilanının kutlandığı
gündür. İzmir Barosu İnsan Hakları Haftası etkinliklerini bu kapsamda
düzenliyoruz. Beyanname’nin ilk maddesi insanlar, birbirlerine karşı
kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar der. Suruç’ta hayatını kaybeden
insanlarımız barışı ve kardeşliği savunuyorlardı. Biz de bu kardeşlik
duygusunu yükseltmek gerektiğine gönülden inanıyoruz. Suruç benzeri olayların tekrar yaşanmaması için bir aradayız ve hep birlikte olmaya
devam edeceğiz.” dedi.
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ise Suruç’ta yaşananların
unutturulmak ve sorumluları tespit edilmiş gibi gösterilmek istendiğini söyleyerek «Katliamının ilk duruşması ancak 21 ay sonra görülebildi,
katliamcıya yol verenler, onu görmezden gelenler, katliam yerine kadar
ulaşmasını sağlayanlar hiçbir biçimde soruşturmaya dahil edilmedi.”
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şeklinde konuştu. Devam eden yargılamaya İzmir Barosu olarak destek
verdiklerini, gerçek faillerin ortaya çıkarılması için mücadele ettiklerini
ifade eden Av. Özkan Yücel “Biz bu katliamda sorumluluğu olan herkes
yargı önüne çıkarılana, herkes hak ettiği cezayı bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.
Toplumun Gözünde Biz Hala Oyuncak Götüren Gençleriz
Panelin yöneticiliğini yapan Av. Kamil Ağaoğlu, ülkede insan hakları
mücadelesini temel gündeminin katliamlara karşı mücadele olduğunu
ifade ederek Suruç katliamının bugün hala içinde yaşadığımız sıkıntılı
dönemin başlangıcı olduğunu ifade etti.
Suruç katliamında yaralanan Dr. Çağla Seven, devletin katliamı engellemediği gibi adaleti sağlamak için de hiçbir şey yapmadığını söyledi
ve “Katliam mağdurları olarak taleplerimizi, yaşadıklarımızı anlatmamız
dahi engelleniyor. Bir şekilde toplumda unutturulma, toplum nezdinde
kriminalize edilme üzerinden bir ayrıştırma yaratılmaya çalışılıyor. Ama
biz hala toplumun gözünde oraya oyuncak götüren gençleriz. Toplumun vicdanında Suruç hala kanıyor” dedi.
Suruç katliamı sırasında oğlunu kaybeden Suruç Aileleri İnisiyatifi’nden Feti Aydın ise “Biz çocuklarımızın öldüğüne inanmıyoruz. Bizim
çocuklarımız yaşıyor ve binlerce çoğaldılar. Adaletse şu anda tozlu raflarda duruyor” şeklinde konuştu.
Suruç İçin Adalet Platformu’ndan Av. Gülhan Kaya, aradan geçen
bunca zamana karşı Suruç davasının hala çok başında olunduğunu ifade
ederek Suruç katliamı yaşandıktan sonra sürekli olarak Suruç katliamı
aydınlatılmazsa yeni katliamların önü açılır dediklerini ve bu sorumlulukla hareket ettiklerini söyledi. Av. Kaya, “Eğer Suruç katliamı soruşturması tam manasıyla gerçekleştirilmiş ve katliamın tüm sorumluları
cezalandırılmış olsaydı 10 Ekim katliamı da gerçekleşmezdi” tespitinde
bulundu.
Panel, izleyicilerin katliam hakkında görüşlerini paylaşmaları ve katılımcılara yönelttikleri sorular ile sona erdi.
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İNSAN HAKLARI, ADALET VE BARIŞ PANELİ
11 ARALIK 2019

İzmir Barosu, İnsan Hakları Haftası etkinlikleri kapsamında baronun
Konferans Salonu’nda «İnsan Hakları, Adalet ve Barış» konulu panel
düzenledi. Moderatörlüğünü Dr. Ozan Değer’in yaptığı panele Türkiye
İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, İnsan
Hakları Derneği (İHD) Onursal Başkanı Akın Birdal ile TBMM Başkanvekili Mithat Sancar konuşmacı olarak katıldı.
Panel öncesi açılış konuşması yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, insan haklarına yönelik yapılan saldırılara dikkat çekerek
“Bizi engellemek için önümüze ne engel çıkarırlarsa çıkarsınlar her seferinde bu engelleri aşabilmek için elimizden geleni yapacağız ve biz
kazanacağız. Umudumuz hiç bir zaman yitirmeyeceğiz.” dedi. İnsan
hakları haftası nedeniyle bir haftaya yayılan etkinlikler düzenlediklerini
söyleyen Av. Özkan Yücel, “Ama bizim insan hakları mücadelemiz bir
haftayla sınırlı değil. Sadece bu bir haftada daha görünür kılmaya çalışıyoruz. 365 gün 6 saat insan hakları mücadelesinin bir tarafı olarak
İzmir Barosu varlığını sürdürüyor. Bütün alanlarda, dezavantajlı bütün
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gruplarla, korunmaya ihtiyaç duyan herkesle ve insan hakları ihlallerinin yoğun yaşandığı her yerde, mücadelenin içinde İzmir Barosu hep
var oldu ve var olmaya devam edecek” dedi.
İzmir Barosu’nun İnsan Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi
Av. Ali Deman Güler ise insan hakları denildiğinde herkesin aklına gelen bazı kavramlar olduğunu ifade ederek “Ama bu yaygın hatırlananların dışında da kavramlar var. Emekçilerin hakları, engellilerin hakları,
LGBTİ’lerin, mültecilerin, çocukların hakları... Hafta boyu bu konularda
etkinliklerimiz var. Biz bu anlamda İzmir Barosu olarak düzenlediğimiz
insan hakları haftası programında çeperi geniş tutmaya çalıştık.” dedi.
Av. Ali Deman Güler, insan haklarının bir mücadele alanı olduğuna inandıklarını sözlerine ekledi.
İnsan Hakları Okulu’ndan Dr. Ozan Değer’in moderatörlüğünü yaptığı panelde ilk olarak söz alan TİHV Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem
Korur Fincancı, Türkiye’de insan hakları ihlallerinin ayyuka çıktığı bir
dönemden geçildiğini belirterek, özellikle 2015 yılından sonra bu durumun giderek attığını söyledi. Fincancı, “Savaş çığırtkanlığı ile yaşamaya
mahkum edildik. Barışı savunanlar terörize edilmeye çalışılıyor. Yerel
seçimlerin neden yapıldığını anlayamaz hale geldik. Kayyumların atamaları devam ediyor. Tutuklama ve gözaltılar sürüyor. İşkence bugün
Türkiye’de hiç olmadığı kadar resmi hale gelmiştir. Türkiye için insan
haklarından söz etmek mümkün değildir. Vahşi kapitalizm koşullarını
yaratılmak için insan hakları yok ediyor.» diye konuştu.
Türkiye’de Cumhuriyet tarihininin en ağır hak ihlallerinin günümüzde yaşandığını belirten İHD Onursal Başkanı Akın Birdal ise Türkiye’nin
en önemli sorunlarından birinin cezasızlık politikası olduğuna işaret
etti. “Türkiye’de yaşanan darbeler, insanlara sorgulama duygusunu
kaybettirdi. Eğer darbelerle yüzleşilmiş olsaydı, bugün Cumartesi Anneleri olmazdı. Ankara ve Suruç katliamları da yaşanmazdı. Türkiye’de
herkes adalet arıyor. Dünyanın neresinde görülmüş, demokrasi ile seçilmiş kişilerin yerine memur atanması.” dedi.
Panelde son olarak söz alan Meclis Başkanvekili Mithat Sancar ise
Türkiye’de insan hakları kavramının paradoks olduğunu söyleyerek en
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ağır hak ihlallerinin devletler tarafından gerçekleştirildiğini, bunun yanında insan haklarını koruma görevinin de yine devletlere bırakıldığını ifade etti. Uluslararası alanda insan haklarının bittiğini dile getiren
Sancar, “Global OHAL içindeyiz. Eskiden devletler insan hakları ihlalcisi
olduklarını saklarlardı. Eskiden insan hakları ihlalinin sonuçları vardı,
şimdi bu çağ bitti. AİHM de bu yeni çağa ayak uydururdu, şimdi farklı bir AİHM var karşımızda.” dedi. Sancar, İstanbul seçimlerinde sonra
yakalanan havanın ciddiye alınması gerektiğini söyleyerek demokrasi
talebi etrafında birleşilmesinin önemine vurgu yaptı.

AV. GÜNEY DİNÇ, ADINA HAZIRLANAN BİR ARMAĞANLA
ANILDI
12 ARALIK 2019

İzmir Barosu’nun 1980-1983 dönemi başkanı ve Türkiye’de insan
hakları mücadelesinin önemli isimlerinden Av. Güney Dinç, adına hazırlanan bir Armağan Dergi’nin tanıtımının da yapıldığı bir toplantıda anıldı.
Toplantıda konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, armağan dergiye makaleleri ile katkı koyan yazarlara, Danışma Kurulu üyelerine ve İzmir Barosu Yayın Kurulu’na teşekkür ederek “Onların emeği
olmasa bu armağan şu an elimizde olamazdı.” dedi. Av. Özkan Yücel,
“Bu armağanla ona yakışan bir şey yapabildiysek ne mutlu bize. Ama
mücadeleden hiç vazgeçmeden, O’nun azmi ve kararlılığı ile mücadele
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edebilmek Güney Ağabey’e asıl armağan olacaktır. Çocuklarımız için,
gençlerimiz için O’nun özlediği bir ülkeyi yaratabilmek, onu var edebilmek asıl anma kısmı olacaktır. Biz bu konuda söz veriyoruz, üzerimize
düşeni yapacağız.” dedi.
Anmada Av. Özkan Yücel’in konuşmasının ardından Danışma Kurulu’nda yer alan Av. Cemal N. Erdem, Av. Özcan Çine, Av. K. Agah Adak ve
Av. Anıl Güler ile Güney Dinç’in kızı Deniz Dinç Yılmaz ve TMMOB İzmir
İl Sekreteri Melih Yalçın birer konuşma yaptılar.
Güney Dinç’in ailesi, meslektaşlarımız ve sevenlerinin katıldığı
anma sonunda Armağan Dergi’ye katkıda bulunanlara teşekkür için adlarına dikilmiş bir adet fidanın sertifikası sunuldu.

İZMİR BAROSU TARAFINDAN DÜZENLENEN İNSAN
HAKLARI HAFTASI PROGRAMI KAPSAMINDAKİ “ENGELLİ
HAKLARI:
EĞİTİM HAKKI – ÖZEL EĞİTİM VE EĞİTİME ERİŞİM”
PANELİ
13 ARALIK 2019
13 Aralık 2019 günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nda gerçekleşen ve kolaylaştırıcılığını İzmir Barosu Engelli Hakları
Komisyonu üyesi meslektaşımız Av. Nursen Aksu’nun yaptığı panele
Otizm Dernekleri Federasyonu’ndan Ergin Güngör, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alev Girli ve İzmir
Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Akkın
konuşmacı olarak katıldılar.
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İNSAN HAKLARI HAFTASI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN
“İNSAN HAKLARI VE YAKIN DÖNEM TÜRKİYE PRATİĞİ”
PANELİ
14 ARALIK 2019

İzmir Barosu üyesi meslektaşımız Av. Ruken Arslan’ın kolaylaştırıcılığında gerçekleşen panele HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Türk
Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Berke Özenç ve
Gezi Direnişi sırasında yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz’ın annesi
Emel Korkmaz konuşmacı olarak katıldı.
Panelin açılışında konuşan İzmir Barosu’nun İnsan Haklarından
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Deman Güler, İzmir Barosu’nun
projelendirdiği İnsan Haklarının Başkenti vizyonu doğrultusunda birçok
çalışmalar yaptıklarını ifade ederek “Bu sebeple haftayı dolu dolu geçirmeye çalıştık. İnsan haklarının görünen alanları kadar görünmeyen
alanlarına da değindik.” dedi.
İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer ise Türkiye’nin
hukuk devleti sıralamasında 126 ülke arasında 109. sırada olduğunu ifade ederek “Türkiye şu anda dünyanın en büyük gazeteci hapishanele638

rinden, dünyanın en büyük avukat hapishanelerinden biri haline geldi.
Düşünce ve ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri hakkı maalesef hiçbir
şekilde kullanılamıyor. Kısa bir süre önce belediyelere atanan kayyumlarla ilgili İzmir’de bir hafta boyunca basın açıklaması yapılması, toplantı gösteri hakkının kullanılması yasaklandı. Biz de baromuzun önünde
bir özgür kürsü kurduk ve dışarıda basın açıklaması yapamayan, söz
söyleme hakkı engellenen tüm yurttaşlarımızı özgür kürsüye davet ettik. Kadın hakları, çocuk hakları ihlalleri önemli boyutlarda. Çevre ciddi
anlamda talan edilmeye devam ediyor. Ama biz İzmir Barosu olarak 111
yıllık geleneğimiz ve mücadele tarihimizden aldığımız güçle asla umutsuzluğa kapılmıyoruz. Mücadeleye devam ediyoruz. Çünkü arkamızda
önemli bir miras var. İstanbul seçimleri iptal edildiğinde demokrasi nöbetini başlatarak ve sandık başlarında nöbet tutarak, kayyum atamalarında ilk sözü söyleyerek, barış ile ilgili herkes susmuşken ve çok ciddi
anlamda hem sosyal hem psikolojik hem siyasal bir baskı tüm Türkiye
üzerinde egemen kılınmaya çalışılıyorken, batıda ilk konuşan kurum
olarak demokrasi ve insan hakları mücadelemizi sürdürüyoruz. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Asla yılmayacağız, asla korkmayacağız,
ülkenin üzerindeki bu karanlık perdeyi yırtıp atıncaya kadar ülkemin
üzerine yeniden güneşi doğuruncaya kadar mücadele etmeye devam
edeceğiz.” dedi.
Panel öncesinde Av. Eda Aycan Aras ve Stj. Av. Yunus Albayrak tarafından İnsan Hakları Haftası için hazırlanan sokak röportajları izlendi.
Panelde ilk olarak konuşan Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Berke Özenç insan haklarının uygulanması için
en ufak bir çaba gösteren herkesin aynı zamanda insan haklarının mağduru olduğunu ifade ederek Türkiye’deki toplumsal muhalefetin varlığı, Cumhuriyet tarihi boyunca gelişen barolar, tabip odaları, mühendis
odaları kurumsal yapıların oluşturduğu tarihsel birikimin önemli bir
direnç oluşturduğunu söyledi. Bununla birlikte toplumsal muhalefetin
varlığının tek başına yeterli olmadığını söyleyen Özenç, “Demokratik
bir parlamenter sistemi esas alan bir anayasanın yapılması zorunlu.”
dedi.
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HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay ise dünyada otoriter rejimlerin gitgide daha da otoriterleşerek kapitalizmin vahşi sömürüsünü
sürdürebilmesinin yollarının arandığını ifade ettiği konuşmasında bu
politikaları hayata geçirebilmek için kutuplaştırıcı söylemlere, ötekileştirici politikalara, düşmana ve bekaa söylemlerine başvurulduğunu dile
getirdi.
Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz ise Ali İsmail’i kaybettikten sonra onun adını yaşatmak için bir vakıf kurmaya karar verdiklerini
söyleyerek “Ali İsmail’in yarım kalan düşlerini hayata geçirebilmek, hayal ettiği ülkeye, hayal ettiği dünyaya kavuşabilmek umuduyla bu vakfı
kurduk. Bu sene 210 çocuğumuza burs vermeyi hedefliyoruz. Afrika’da
açtığımız kuyuyla Ali İsmail çocuklara can suyu oldu. Ali İsmail bedenen
aramızda değil ama parklarda, sokaklarda, kütüphanelerde ismiyle yaşıyor” dedi.

İnsan Hakları Savunuculuğunun Temelleri Eğitimi
Türkiye İnsan Hakları Vakfı ile ortaklaşa düzenlenen eğitim çalışması ile;
-İnsan Hakları Genel Teorisine Giriş
-Etik, Politik, Hukuki Perspektifler,
-Travmayı Anlamak; Mağduriyet Söyleminden Özneleşmeye
-İnsan Hakları Savunucusu Olmak konu başlıklarıyla 42 avukat ve
stajyer avukata yönelik 2 ayrı atölye çalışması düzenlenmiştir.

İşkenceyi Önleme Grubu Eğitim Çalışmaları
İşkencenin raporlanması, hukukçuların ve kamu personelinin eğitilmesi, karakollarda kötü muamelenin her şeklinin ortadan kaldırılması
ve işkence suçu işleyenlerin cezalandırılması süreçlerinin takibi amacıyla oluşturulan İşkenceyi Önleme Grubu avukata yönelik eğitim çalışması düzenlemiştir.
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II- BASIN AÇIKLAMALARI
İNSAN HAKLARI GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
10 ARALIK 2018

Bugün 10 Aralık 2018, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin imzalanmasının üzerinden tam 70 yıl geçti. Bildirgenin ilan edildiği 1948
yılında, II. Dünya Savaşı’nın yıkıntıları arasında uluslararası toplum tarafından “Özgürlük, adalet ve barış” için insan onurunun ve haklarının
tanındığı evrensel bir düzen kurulmasına karar verildi.
Bildirgenin söylediği üzere; insan haklarının tanınmaması ve bu
hakların hor görülmesi yüzünden barbarca eylemler yapılmış ve bu durum insanlık vicdanını isyana yöneltmişti. Bildirgenin nihai amacı “Korkudan ve yoksulluktan kurtulmuş insanlar için özgürlüğe sahip olacakları bir dünya” idi.
Bugün, Evrensel Bildirge’nin 70. yılında, bu amaçların gerçekleştiğini söylemek gerçekten çok zor. Dahası, iki büyük savaşın yıkımını ve
acısını görmüş bir nesil de artık aramızda değil. Bu durumun yarattığı
unutma hali Hindistan’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne, Rusya’dan
Macaristan’a kadar dünyanın pek çok ülkesinde sağ popülist iktidarları
iş başına getirdi. Bugün, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin dünyada
kurmaya çalıştığı düzen birçok yerden saldırıya uğruyor.
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Evrensel ve bölgesel insan hakları sistemleri ağır işleyen bürokratik
yapıları ile Bildirge’nin özgürlük, adalet ve barış amacını unutmuşçasına
hukukun kavramsal diline sığınarak insan hakları aleyhine ağır kararlar
veriyorlar. Olumlu kararlar ve usuller ise devletlerin bu uluslararası kurumlarla işbirliği yapmaya olan isteksizliği ile uygulanabilir olmaktan
çıkıyor.
Türkiye, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 70. yılına cezaevinde bulunan 150’nin üstünde gazeteci, 500’ün üzerinde avukat,
50.000’in üzerinde duruşma bekleyen tutuklu birey, 100.000’i aşan sayıda KHK mağduru ile giriyor. Basın yayın organları belli gruplar elinde
toplanmış durumda. Alternatif televizyon kanallarına uydu platformlarında dahi izin verilmiyor. İnternet yasakları konusunda ülkemiz dünyanın en kötü sicile sahip devletlerinden biri. Demokrasiyi oluşturan
temel unsurlar yıllarca yok sayılıp bu kavram sandık ve seçime indirgendikten sonra bu sefer de serbest seçimler siyasi iktidarın müdahale alanına girdi. 100’ün üzerinde belediyeye kayyum atandı. 10’un üzerinde
parlamento üyesinin vekilliği düşürüldü.
Toplumsal muhalefet bir bütün olarak susturulmaya çalışılıyor.
Sosyal medya paylaşımları bahane edilerek insanlar bir sabah vakti evlerinden alınıp tutuklanıyorlar. Artık siyasi bir partinin lideri olan ve bu
nedenle kendisine yapılan eleştirilere AİHM içtihadı gereği çok daha
fazla tahammül etmesi gereken cumhurbaşkanı, kendisine yapılan ve
hoşuna gitmeyen her cümleyi hakaret davalarına tahvil ediyor.
Fikir ve ifade hürriyeti ortadan kalktı. Toplantı ve gösteri hürriyeti
uygulanamaz halde. Mahkemelerin bağımsız, hakimlerin tarafsız olduğuna en başta toplumun kendisi inanmıyor. Türkiye son yapılan bağımsız araştırmalara göre hukuk devleti sıralamasında 113 ülke arasında
101’inci sıraya gerilemiş durumda.
Türkiye’de son geldiğimiz noktada yürütme organının başında bulunan kişiler uluslararası mahkeme kararlarına uymayacaklarını ayan
beyan ifade edebiliyorlar. Anayasamızın uluslararası sözleşmelere riayet etmeye dair hükümleri açıkça ihlal ediliyor.
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Türkiye 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaparken hala Mülteci Sözleşmesi’ne koyduğu bölgesel çekinceyi kaldırmıyor. Ülkemizde sığınmacı olarak yaşayan milyonlar herhangi bir gelecek beklentisi olmadan
ülkemizde kalıyor, çocuklarını büyütüyorlar. Entegrasyon politikalarından uzak durulduğu her yeni gün mültecilerle ileride yaşanacak toplumsal gerginliklere zemin hazırlıyor. Bunun yanında siyasal iktidarın
mültecileri bir koz olarak kullanmasının önüne geçilemiyor. Avrupa ülkeleri Türkiye’de yaşanan tüm bu hukuksuzluklara biraz da bu insani
dram yüzünden ses çıkaramıyorlar.
Cezaevleri ağzına kadar dolu. İktidarın izlediği güvenlik politikası
yine bir inşaat hamlesi ile çözümü yeni cezaevleri açmakta buldu. Engelli yurttaşların sorunları bütüncül bir politika ile ele alınmıyor. Engellilerin istihdamı ve sosyal hayata katılmalarının önündeki engeller
ortadan kaldırılmıyor.
Kadına karşı ayrımcılık hayatın her alanında devam ediyor. Ülkenin
çok büyük bir kısmında sosyal hayat erkeklerden teşekkül ediyor. Kadına karşı şiddet bir türlü bitirilemiyor, devlet üstüne düşen pozitif yükümlülükleri yerine getirmiyor.
LGBTİ+ bireyler yılda bir kerecik görünür kılındıkları onur yürüyüşünden dahi mahrum bırakıldılar. Romanlar açılım sözleriyle yıllardır
oyalanıyorlar. Alevilere verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Gayrimüslim azınlıkların sesi neredeyse hiç duyulmaz oldu.
Çocuk istismarı ülkenin en büyük sorunlarından biri ancak bu alanda dahi sürdürülmekte beis görülmeyen cezasızlık siyaseti vicdanları
derinden yaralıyor. İş cinayetleri hız kesmeden sürüyor. Sendikal mücadele bir suç alanı gibi değerlendiriliyor. Çevre hakkı inşaat firmalarının çıkarları altında ezilmiş durumda. Bu alandaki olumlu yargı kararları
dahi uygulanmıyor.
Tüm bu karamsar tabloya rağmen umutvar olmak için pek çok sebebimiz var. Ülkemiz gençleri çağdaş dünya ile beraber özgür bir yaşamın hayalini kuruyorlar. Hak mücadelesi tüm baskılara rağmen sürüyor.
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Kadınlar, dezavantajlı gruplar, sendikal mücadele verenler, öğrenciler,
akademisyenler ve daha niceleri bulundukları yerden itiraz ediyor, ses
yükseltiyorlar.
Biz de buradan ilan ediyoruz ki İzmir Barosu olarak Türkiye halkının
vermiş olduğu bu sesi, toplumun “Özgürlük, adalet ve barış” çağrısını
duyuyoruz.
İzmir Barosu olarak hukuk devletinin tüm kurumlarıyla işler hale
geldiği bir ülke için çalışmaya, özgürlük ve insan hakları taleplerini yükselten halkımızın yanında olmaya söz veriyoruz.
10 Aralık İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun!

İZMİR İNSAN HAKLARININ BAŞKENTİ KAMPANYASI
BASIN TOPLANTISI YAPILDI
12 ARALIK 2018

İzmir Barosu, temel hak ve hürriyetlerin büyük baskılar altında
olduğu günümüzde İzmir’in potansiyelini kullanarak yerelden insan
haklarını inşa etmek, pilot projelerle halkın hak ve özgürlük alanını ge644

nişletmek, uluslararası kurumlarla işbirliği içinde İzmir’i bir insan hakları konferansları kenti yapmak için “İzmir İnsan Haklarının Başkenti”
kampanyasını duyurduğu, çeşitli meslek ve sivil toplum örgütlerinin de
katıldığı bir basın toplantısı düzenledi.
Basın açıklamasından sonra konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ise “Bir baro olarak İzmir’i insan haklarının başkenti yapacağız demek iddialı gelebilir.” diyerek İzmir’in yerel yönetimlerinin de bu
çabaya destek vereceğine inandıklarını dile getirdi. “Sağlık alanında mı
sorunlar var, Tabip Odası’yla birlikte çalışabiliriz, çevre alanında mı sorunlar var, Çevre Mühendisleri Odası’yla çalışabiliriz.” diyen Av. Özkan
Yücel, bu alanda duyarlı bütün sivil toplum kuruluşlarını, harekete geçmeye hazır bütün kesimleri bir araya getirmek onları bir potanın etrafında birleştirebilmenin İzmir Barosu’nun yeteneği dahilinde olduğunu
söyledi. Bunu başarabilecek güce, kararlığa ve inanca sahip olduklarını
söyleyen Av. Özkan Yücel, “O yüzden de iddialı bir sözle yola çıktık. Hep
birlikte İzmir’i insan haklarının başkenti yapmaya hazırız diye düşünüyorum.” dedi.
Baro Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer ise, “İddialı bir hedefimiz var. İzmir’i insan haklarının başkenti yapmak istiyoruz.” diyerek
insan hakalrını sadece bir gün ya da bir hafta boyunca değil tüm yıla
yayacak bir süreç olarak gördüklerini dile getirdi. Hem İzmir’in tarihsel dinamikleri hem de İzmir Barosu’nun insan hak ve özgürlükleri konusundaki 110 yıllık birikiminin bu anlamda bir ışık olabileceğini ifade
eden Av. Özgür Yılmazer, “Bir aydınlanma hareketi başlatabileceğimizi
ve bu aydınlanmanın tüm Türkiye’ye sirayet edebileceğini düşünüyoruz” dedi.
İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi,
Av. Deman Güler’in okuduğu basın açıklamasının tamamı şöyle:
“Değerli katılımcılar, sayın basın mensupları;
Türkiye 2019 yılına insan haklarının hemen her alanında büyük sorunlarla giriyor. Ülkemiz temel hak ve hürriyetlerin sadece kâğıt üstün645

de kaldığı, yurttaşların kendini güvende hissetmediği, yitirilen özgürlüklerin bir daha geri gelmeyeceği kaygısıyla insanların başka ülkelere
göç etmeyi çözüm olarak gördüğü bir süreçten geçiyor.
Toplumun yaşadığı bu kaygıları paylaşmamak mümkün değil. Zira
ne medeni ve siyasal haklar bakımından ne de ekonomik, kültürel ve
sosyal haklar açısından öngörülebilir bir zaman zarfında iyileşme emareleri görülüyor. Dayanışma haklarından olan gelişme, çevre ve barış
gibi haklar ise siyasal iktidar açısından hiçbir anlam ifade etmiyor.
Yürütme organı ve onun temsilcileri, insan hakları karnemizin çok
iyi olduğu hususunda ısrarcılar. Halbuki, gerek her gün karşılaştığımız
sosyal olaylar gerekse uluslararası mekanizmaların sıklıkla verdiği aleyhe kararlar iktidarın bu iddiasının gerçekçi olmadığının kanıtı niteliğindeler.
Mevcut gerçekliğin reddi, öngörülebilir bir zaman zarfında ülkemizdeki durumun daha iyiye gitmeyeceğini bizlere gösteriyor. Uluslararası mahkeme kararlarının dahi tanınmadığı bir ortamda hak mücadelesi yapan kişi ve kurumlar kendilerini koyu bir karanlık içerisinde
hissediyorlar.
Ancak Türkiye, bir taraftan da araştıran, okuyan, merak eden, özgürlük isteyen milyonlarca insanı ile çağdaş uygarlığın bir parçası olmakta ısrarcı. Bu gerçek, umudu var eden en önemli olgu.
Merkezi siyasetin hızla uzaklaştığı insan hakları eksenine yeniden
girmek, bir parçası olduğumuz Avrupa siyasal coğrafyasının kurallarını
en iyi şekilde uygulamak ve yurttaşların haklı taleplerini yerine getirebilmek için yeni cümleler kurmak, yeni hedefler belirlemek, örnek uygulamalar geliştirmek gerekiyor.
İzmir Barosu Tarihsel Misyonunun Gereğini Yapmaya Hazır
Türlü vesileler ile çoğulcu bir demokrasinin beşiği olmaktan uzaklaştırılan meclisin yerine getiremediği görevleri yerel siyasetin yapma646

ması için hiçbir neden yok. Ve yerelden insan haklarını gerçekleştirmek
için en uygun yer de üzerinde yaşadığımız güzel İzmir şehri.
Bizler İzmir’in 5000 yılı aşkın tarihi, farklı kültürlerin bir arada barış
içinde yaşama geleneği, dünyanın hayran olduğu güzellikteki coğrafyası, tarihsel ve anıtsal mekânları, dinamik ve genç nüfusu ile insan hakları
alanında lider bir kent olacağına gönülden inanıyoruz.
İzmir ülkemizin en büyük ihracat limanlarından biri olarak, yüz yıla
yaklaşan fuar şehri geleneği ve Akdeniz çanağında tarihsel olarak oynadığı öncü rol ile Türkiye’yi bugün bulunduğu girdaptan çıkaracak potansiyele sahip yegâne kenttir.
Bu nedenle İzmir, gerek demografik yapısı gerekse sahip olduğu
ekonomik ve kültürel değerler ile insan haklarının yerelden inşa edildiği bir kent olmalıdır.
İzmir Barosu, görevi olan insan haklarını savunmak ve korumak ilkesi gereği İzmir’i İnsan Haklarının Başkenti yapmak için tüm yerel yönetimleri, kamu kurumlarını, sivil toplum örgütleri ve İzmirli yurttaşları
birlikte hareket etmeye çağırıyor.
İzmir İnsan Hakları Alanında Öncü Kent Olmalıdır
İzmir Barosu’nun iddiası kentin yerel yönetimler, kamu kurumları,
kentte bulunan STK’ler ve meslek örgütleri aracılığı ile örnek uygulamalar geliştirmesi üstüne kuruludur.
Merkezi iktidarın Türkiye’nin çağdaş uygarlık hedefinden hızla
uzaklaştığı günlerde yerel yönetimlerin üstüne düşen sorumluluk daha
da artmıştır. Yalnızca yanlış uygulamaları eleştirmek, yerine doğru ve
gerçekleştirilebilir alternatifleri koyamamak ülkemiz insan hakları hareketinin en büyük sorunlarından biridir. Halkın temel hak ve özgürlük
alanındaki taleplerinin tamamına yerelden yanıt vermek elbette ki
mümkün değildir. Ancak bu durum yerel yönetimlerin insan hakları alanında örnek uygulamalar geliştirmemesinin bahanesi de olamaz.
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İzmir yerel seçimlerin arifesinde kendisine insan hakları alanında
bir yol haritası çizmelidir. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri
önceden belirleyecekleri ilkeler ve projeler uyarınca pilot uygulamalar yapmalıdırlar. Örneğin ilçe belediyelerimiz kendilerinin yetki alanı
dahilinde sokak çocuğu bırakmamayı, tüm kaldırımlarını engellilere uygun hale dönüştürmeyi hedefleyebilir. Şeffaf bütçe yaratmak, mülteci
çocukların okullaşma oranını yüzde yüze çıkarmak kadın sığınma evlerinin sayısını belli oranda artırmak gibi sayısı çoğaltılabilecek yüzlerce
konuda bir liste oluşturulması ve hedefler belirlenmesi belediyelerin
gündemine alınabilir.
İzmir Bir İnsan Hakları Konferans Şehri Olacaktır
İzmir’in en önemli tarihsel birikimlerinden olan fuar kültürü her geçen gün gücünden kaybetmektedir. Şehrimizin EXPO adaylığının merkezi iktidarın gereken desteği vermemesi sonrası kaybedilmesi şehrin
kendine olan güvenini azaltmıştır. Halbuki, İzmir var olan potansiyeli ile
sürekli bir EXPO kenti olma gücüne sahiptir.
İzmir kuracağı uluslararası ağ ile Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi başta olmak üzere AGİT ve AB gibi kurumların insan hakları alanında yapacağı toplantılara düzenli olarak ev sahipliği yapabilir. Bu
sayede, oluşturulacak insan hakları kongreleri turizminin de etkisiyle
Türkiye’nin uzaklaştığı çağdaş insan hakları çizgisine yeniden girmesine
de yardım edilecek uluslararası toplumla kopma noktasına gelen bağlar da bu sayede yeniden güçlendirilecektir.
Söz konusu insan hakları kenti kimliği, bu anlamda İzmir ekonomisine büyük bir katkı sağlayabilir. Bilindiği üzere insan hakları alanında ileri ülkeler aynı zamanda yatırım yapılması en kolay olan yerlerdir. “İnsan
Haklarının Başkenti” kimliği ile İzmir’de yeni iş alanları oluşturulacak,
ekonomik yatırımın güven içinde şehrimize getirilmesine olanak sağlanacaktır.
Şehrin markası haline gelecek insan hakları kimliği bir yandan da
hak ihlallerini en aza indirmeye yardım edecektir. Zira bu tür ihlaller
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markaya yapılmış müdahaleler olacağından doğrudan insanların ekmeğine ve aşına saldırı anlamına gelecek ve en başta İzmirliler’in tepkisini
çekecektir.
Yıl Boyu Sürecek Etkinlikler
İzmir insan hakları alanında yapacağı atılımla tüm Türkiye için örnek hale gelecektir. Yerel yönetimlerin katkısıyla oluşturulacak bir insan hakları köyü, dünya çapında bir insan hakları kütüphanesi barındıracak ve alanda çalışan akademisyenlerin, öğrencilerin, hukukçuların
ve aktivistlerin sürekli surette gelip yararlanacakları bir merkez olarak
işlev görecektir.
10 Aralık haftasında başlayacak ve yılbaşına kadar devam edecek
etkinliklerle bir şenlik havası oluşturulacak ve yerel üreticilerin ürettiği
mallar halkla buluşacaktır. Bu pazarlar aynı dönemde Avrupa’da açılan
yılbaşı pazarlarına bir alternatif olacaktır.
Yıllardır bilinçli şekilde niteliği değiştirilen ve unutturulan 23 Nisan
çocuk şenliği uluslararası niteliğine yeniden kavuşturulacak ve çocuk
hakları konusunda dünyaya model olan uygulamalar dünya çocuklarının katılımı ile İzmir’de gündeme getirilip hayata geçirilecektir.
Türkiye İçin Model Şehir
İzmir halkının hem bugün hem de bundan sonraki dönemde hakları konusunda bilinçlendirilmesi için temel hak ve özgürlükler alanında
eğitim çalışmaları yapılacaktır.
Çocuk ve yetişkinlerin hak bilincine erişmeleri yerel yönetimlerin
İzmir Barosu ile birlikte sağlayacağı kaliteli eğitim çalışmaları ile gerçekleştirilecek ve bu konuda uluslararası kurumlarla ortaklığa gidilecektir.
İzmir’de hali hazırda var olan insan hakları bilincinin artırılması ve
demokratik hakların kitleler tarafından özümsenmesi bu sayede ger649

çekleştirilecektir. İzmir’in gelişmek için insan haklarını temel alan bir
program uygulaması kentin Türkiye’nin ve hatta bölge ülkelerinin geri
kalanı için bir model olması sonucunu doğuracaktır.
Dolayısıyla İzmir İnsan Haklarının Başkenti projesi ile yerelden üretilen gücün bununla sınırlı kalmaması ve tüm ülkemizi ve hatta bölge
coğrafyamızı olumlu şekilde etkilemesi beklenmektedir.
İzmir için sunduğumuz vizyon pek tabi ki yalnızca İzmir Barosu’nun
altından kalkabileceği bir iş değildir. Ancak burada şunu açıklamak isteriz ki İzmir Barosu 110 yıllık tarihi ve insan haklarındaki eşsiz birikimi ile
İzmir yerel yönetimlerinin yanında olmaya hazırdır.
Tüm yerel yönetimlerimizi, belediye başkanlarımızı, kamu kurum
ve kuruluşlarımızı, sivil toplum örgütlerimizi ve her şeyden evvel değerli İzmirli hemşerilerimizi bu çağrımıza destek vermeye davet ediyoruz.
Gelin hep birlikte şehrimizi bir dünya şehri yapalım.
Gelin hep beraber özgürlük ve refah içinde bir kent kuralım.
Gelin ülkemizin güzel yarınlarını hep beraber inşa edelim.
Gelin “İzmir İnsan Haklarının Başkenti” olsun!

KÖRFEZ GEÇİŞ PROJESİ’NE KARŞI SASALI’DAYIZ!
BASIN AÇIKLAMASI
13 ARALIK 2018
İzmir Barosu, İnsan Hakları Haftası etkinlikleri kapsamında Körfez
Geçiş Projesi’ne karşı Gediz Deltası’nda bulunan Kuş Cenneti’nde bir
basın açıklaması gerçekleştirdi. İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel,
yönetim kurulu üyelerimiz ve meslektaşlarımızın katıldığı açıklamada,
Kuş Cenneti’nin ‘rant tehdidi’ altında olduğu ifade edilerek Gediz Deltası ile ilgili açılan davalara müdahil olunacağı ifade edildi.
Sasalı’da bulunan Kuş Cenneti’nde yapılan ve İzmir Barosu Yönetim
Kurulu üyesi Av. Deman Güler’in okuduğu basın açıklamasında, sağlıklı
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bir çevrede yaşam hakkının ayrı bir hak olarak tanımlanması gerektiği
belirtilerek “Bugün bu açıklamamızı burada Gediz Deltası Kuş Cenneti’nde yapmamızın sebebi de budur. Sahip olduğu son derece değerli
ekosistemi dünyanın sayılı sulak alanlarından olan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altında Gediz Deltası, bugün gerçek görevi kendisini korumak olan iki bakanlığın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman
ve Su İşleri Bakanlığı’nın tehdidi altındadır. Gediz Deltası, bir taraftan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı İzmir Körfez Geçişi Projesi
ile parçalanma tehdidi altında iken diğer taraftan Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, Gediz Deltası’nın koruma alanlarını düşüren kararı ile delta
sulak alanını sadece köprü geçişlerine değil, bir sulak alanda yapılması
akla ve hayale uygun düşmeyen her türlü rant ve inşa projesine açmanın adımlarını atmaktadır.” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Gediz Deltası’nın flamingolar başta olmak üzere çok
sayıda kuş türünün dünyadaki en önemli yaşama alanlarından biri olduğu hatırlatılarak “Türkiye’deki 14 uluslararası öneme sahip Ramsar
Alanı’ndan biri olan Gediz Deltası, aynı zamanda doğal sit alanı olarak
korunmaktadır. Türkiye’nin en büyük yüz ölçümüne sahip kıyı sulak
alanlarından biri olan ve 40 binden çok flamingonun yuvası olan İzmir’in
Gediz Deltası, UNESCO’nun Dünya Doğa Mirası ile ilgili dört kriterinin
tamamını sağlamaktadır. Bu gün bu iki korkunç girişim, neyse ki kentine sahip çıkan İzmirliler ve sivil toplum örgütleri tarafından yargıya
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taşınmıştır. Biz de İzmir Barosu olarak Avukatlık Kanunu’nun Barolara
yüklediği “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunma, koruma
ve bu kavramlara işlerlik kazandırma” görevimize uygun olarak bundan
sonraki süreçte öncelikle Gediz Deltası sulak alanını tehdit eden bu iki
girişime engel olmak için açılan iki davaya müdahil olacağımızı bildirmek isteriz.” denildi.
Basın açıklaması sonrasında konuşan Baro Başkanı Av. Özkan Yücel
ise “Yetkililer ölçümlerini para ve zaman üzerinden yapmaya kararlılar.
Oysa para ve zamanla tahrip ettiğimiz ve geri alamayacağımız şeyler
var. Çocuklarımız burada gördükleri kuşları bir daha göremeyebilirler.
Buraları korumak bu alanları gelecek nesillere taşımak aynı zamanda
bizim görevimiz. Bu alanın korunması için her türlü çaba içerisinde olacağız.” dedi.
Av. Özkan Yücel konuşması sırasında İzmir Barosu olarak Türkiye’nin her yerinde çevreye verilen zararın önlenmesi ile mücadele geleneğinin oluşmasının mimarlarından biri olan İzmir Barosu’nun önceki
başkanlarından Av. Noyan Özkan için uluslararası bir çevre ödülü verileceğini, yine Türkiye’de insan haklarının korunması anlamında büyük
mücadeleler veren aldığı AİHM kararları ile Türkiye’nin hukuk sisteminin yeniden şekillenmesini ve bazı mevzuatın değişmesini sağlamış İzmir Barosu’nun başkanlarından Av. Güney Dinç’in anısına da bir makale
yarışması düzenleneceğini ifade etti. Av. Özkan Yücel, “İzmir Barosu
her zaman hukukun üstünlüğü için, çevre hakkı, insan hakları için mücadele etmiş bir barodur. Türkiye’nin tarihine yön vermiş bir barodur.
Biz değerlerimizi unutmayacağız. Onların anıları ile birlikte mücadele
etmeye devam edeceğiz.” dedi.
Av. Deman Güler tarafından okunan basın açıklamasının tamamını
aşağıda bulabilirsiniz.
ÇEVRE HAKKI İNSANLIĞIN İLK HAKLARINDANDIR
Sayın Basın Mensupları;
Bildiğiniz üzere İzmir Barosu olarak bu haftayı, BM İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 70. yılı olması sebebiyle insan
hakları haftası etkinlikleri ile kutlamaktayız.
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İnsan haklarının tarihsel gelişimi içerisinde, çevre sorunlarının sanayileşme ve kentleşme sürecine bağlı olarak küresel bir boyut kazanması ve bu sorunların çözümünde ulusal düzeydeki çabaların yetersiz
kalması sonucunda sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının ayrı bir hak olarak tanımlanıp, yasal düzenlemeler içinde yer alması gerekmiştir.
Ne var ki geldiğimiz noktada, sermayenin küreselleşmesi sürecinin
ve doğayı rant elde etmenin bir aracı olarak gören anlayışın doğal yaşamın korunması, insan haklarına saygı ve yoksulluğun engellenmesi gibi
çok ciddi ve temel sorunlar karşısında kendi çıkarlarından başka bir şey
düşünmedikleri ortaya çıkmıştır.
Geçen yıllar içinde, çevre savunuculuğunun temel dayanağı olan
çevre mevzuatının revize edildiğine, kapsamının çevre aleyhinde sonuçlara yol açacak şekilde daraltılıp esnetildiğine, çevre mevzuatında
yapılan değişiklikler sonucunda hukuk ve adalet sisteminin doğanın
tahribi yolunda birer araç haline getirildiğine, çevre lehine verilmiş az
sayıdaki mahkeme kararlarının ise idareler tarafından uygulanmadığına
ve mahkeme kararlarının arkasından dolanmak suretiyle hukuksuzluğun kalıcı bir hale getirildiğine şahit olduk.
Gerçekten de bu topraklar, şimdiye dek görülmemiş bir biçimde
çevre talanıyla karşı karşıyadır. Anadolu’da neredeyse her dağ için maden ruhsatı verilmiş, termik santrallere ve nükleer santral projeleri eklenmiş, tarım alanlarımız, sulak alanlarımız, sit alanlarımız birbiri ardına
yok edilmeye başlanmıştır.
İzmir Barosu olarak tüm dünyada doğal yaşam alanlarına yönelen
küresel düzeydeki saldırıları karşı yine küresel çapta yürütülen savunuculuk mücadelelerinin, insan ve doğa hakları mücadelesinin merkezine
oturduğunu ve sadece insanlar için değil dağı, taşı, toprağı, bitkisi, kurdu, kuşu, börtü böceği, balığıyla tüm ekosistem için yaşamsal varoluş
mücadelesine dönüştüğü gerçeğinin farkındayız.
Bugün bu açıklamamızı burada Gediz Deltası Kuş Cenneti’nde yapmamızın sebebi de budur. Sahip olduğu son derece değerli ekosistemi
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dünyanın sayılı sulak alanlarından olan ve uluslararası sözleşmelerle
koruma altında Gediz Deltası, bugün gerçek görevi kendisini korumak
olan iki bakanlığın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri
Bakanlığı’nın tehdidi altındadır.
Gediz Deltası, bir taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı İzmir Körfez Geçişi Projesi ile parçalanma tehdidi altında iken diğer
taraftan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gediz Deltası’nın koruma alanlarını düşüren kararı ile delta sulak alanını sadece köprü geçişlerine değil, bir sulak alanda yapılması akla ve hayale uygun düşmeyen her türlü
rant ve inşa projesine açmanın adımlarını atmaktadır.
Oysa Gediz Deltası, flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuş
türünün dünyadaki en önemli yaşama alanlarından biridir. Türkiye’deki
14 uluslararası öneme sahip Ramsar Alanı’ndan biri olan Gediz Deltası,
aynı zamanda Doğal Sit Alanı olarak korunmaktadır. Türkiye’nin en büyük yüz ölçümüne sahip kıyı sulak alanlarından biri olan ve 40 binden
çok flamingonun yuvası olan İzmir’in Gediz Deltası, UNESCO’nun Dünya
Doğa Mirası ile ilgili dört kriterinin tamamını sağlamaktadır.
Bu gün bu iki korkunç girişim, neyse ki kentine sahip çıkan İzmirliler ve sivil toplum örgütleri tarafından yargıya taşınmıştır. Biz de İzmir
Barosu olarak Avukatlık Kanunu’nun Barolara yüklediği “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunma, koruma ve bu kavramlara işlerlik
kazandırma” görevimize uygun olarak bundan sonraki süreçte öncelikle Gediz Deltası sulak alanını tehdit eden bu iki girişime engel olmak
için açılan iki davaya müdahil olacağımızı bildirmek isteriz.
Ancak yüklendiği sorumluluğun bilincinde olan İzmir Barosu’nun
desteği sadece bu iki dava ile sınırlı kalmayacaktır. Bundan böyle İzmir
Barosu olarak doğayı, iklimi, ekosistemi ve İzmir’i etkileyen, emsal nitelikli kent ve çevre davalarına hukuken her türlü desteğimizi sunacağımızı, Türkiye’nin dört bir yanında, doğal ve kültürel değerlere yönelik
yağma ve talandan doğrudan etkilenen insanlarla ve ekoloji mücadeleleriyle dayanışma içerisinde olacağımızı deklare ediyor ve başta avukat meslektaşlarımız olmak üzere bu ülkeye ve halka karşı sorumluluğu
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olan tüm meslek odası, kurum, dernek ve sivil toplum örgütlerini bu
dayanışmanın bir parçası olmaya davet ediyoruz. Saygılarımızla.

İZMİR BAROSU’NUN HAZIRLADIĞI “YERELDEN İNSAN
HAKLARI TEMELLİ KALKINMA MODELİ” BAŞLIKLI
İZMİR İNSAN HAKLARININ BAŞKENTİ VİZYON BELGESİ
KAMUOYUNA DUYURULDU.
22 MART 2019
İzmir İnsan Haklarının Başkenti vizyonu, İzmir Barosu’nun fikri öncülüğünde ortaya konulmuş insan haklarını temel alan bir kalkınma
programıdır.
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Bu vizyon, İzmir’in binlerce yıl geriye giden kent tarihi ve eşsiz nitelikteki kültürel mirası ile gerek Türkiye’nin gerekse bölge ülkelerinin
ihtiyacı olan demokrasi ve hukuk devletini en güçlü şekilde inşa etmek
için örnek bir model yaratması düşüncesine dayanmaktadır.
Tüm dünyada insan hakları alanında yaşanan tıkanmaya yeni bir
alternatif getirmek ve umutsuzluğun kol gezdiği coğrafyamızda insanlarımıza yerelden yeni bir model önererek umut aşılamak “İzmir İnsan
Haklarının Başkenti” vizyonunun en önemli beklentisidir.
İzmir, çağdaş dünyanın parçası olmaya açık insan kaynağı, çok sesli
ve çok katmanlı sivil toplumu, dinamik ve güçlü kurumsal yapıları ile yerel yönetimlerinin önderliğinde ülkemizin yaşadığı sıkıntılı günlerden
çıkması için büyük bir potansiyel taşımaktadır.
Türkiye’nin ve yaşadığımız coğrafyanın her köşesinden gelen çağrılar İzmir’e ve İzmirlilere büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Ülkemizin
ve coğrafyamızın aydınlık bireyleri yüzlerini İzmir’e dönmüş ve buradan
gelecek sese kulak kesilmiştir.
Bu sebeple İzmir Barosu, 111 yıllık onurlu tarihi, insan hakları ve
hukuk devleti mücadelesindeki eşsiz birikimi ile üstüne düşen sorumluluğu yerine getirerek İzmir dinamiklerini harekete geçirmek için İzmir
İnsan Haklarının Başkenti vizyon belgesini tüm İzmirli hemşerilerinin,
sivil toplum örgütlerinin, belediyelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının
dikkatine sunmaktadır.
Önce kentimizi sonra ülkemizi, en nihayetinde tüm bölge coğrafyamızı insan hakları ve özgürlükler içinde barışçıl ve demokratik kurumları sağlıklı biçimde işleyen bir geleceğe taşımak adına hepinizi “İzmir
İnsan Haklarının Başkenti” şiarıyla göreve davet ediyoruz.
Saygılarımızla.

656

İZMİR İNSAN HAKLARININ BAŞKENTİ VİZYONUNA
DESTEK BÜYÜYOR

İzmir Barosu’nun seçime giren tüm siyasi partilere gönderdiği
“İzmir İnsan Haklarının Başkenti” vizyon belgesine ilk imza CHP İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer tarafından atıldı. İzmir
Barosu’nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Tunç Soyer, İzmir Barosu ile hedeflerinin ortak olduğunu ifade ederek “insan haklarını ve
demokrasiyi savunmak bir mecburiyet” dedi.
“İzmir İnsan Haklarının Başkenti” vizyonunu anlatan ve buna ilişkin
bir sunum gerçekleştiren İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Deman Güler, merkezi iktidarın üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemesinden kaynaklı yaşanan ciddi problemlerin olduğunu belirterek
«biz insan haklarının sadece merkezi iktidarın sorumluluğunda olduğunu düşünmüyoruz. Bunun aynı zamanda yerelden de desteklenebileceğini ve geliştirilebileceği fikrindeyiz. Merkezi iktidarın üstüne almadığı
sorumlulukları yerel yönetimler alabilir ve bizim medeni ülkelerle kopmakta olan ilişki ağımızı tekrar kurabilir. Bu projede asıl sorumluluğun
yerel yönetimlerde olduğunu düşünüyoruz” dedi. İnsan haklarının sadece medeni ve siyasal haklarla sınırlandırılamayacağını, insan haklarının aynı zamanda üretime dayalı bir kavram da olduğunu ifade eden Av.
Deman Güler “İnsan hakları ile ilgili yaptığımız bir çalışma aynı zamanda
ekonomik kalkınma da getirebilir. Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi
ve AGİT gibi kurumlarla işbirliği halinde İzmir’i uluslararası anlamda bir
cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.
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İZMİR’İ İNSAN HAKLARININ BAŞKENTİ
YAPMAYA KARARLIYIZ
Toplantıda konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ise bu
çağrıyı seçime giren tüm siyasi partilere yaptıklarını ifade ederek “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday bir kişi olarak sayın Soyer ile
‘İzmir insan haklarının başkenti’ paydasında ortaklaşmak çok önemli”
dedi. İzmir Barosu’nun bu proje için gereken insan gücüne sahip olduğunu bununla birlikte projeyi hayata geçirmek için farklı alanlarda da
çalışabilmenin gerekli olduğunu söyleyen Av. Özkan Yücel “kentin ve
kentlinin kılcal damarlarına kadar inmek gerekiyor. Bizim bu anlamda
eksik olan kaynaklarımızı yerel yönetimlerle tamamlayabileceğimizi
düşünüyorum” dedi. Kadınlara, çocuklara, dezavantajlı ya da korunmaya ihtiyaç duyan bütün gruplara ulaşabilmenin ancak yerel yönetimlerin işbirliği ile mümkün olabileceğini söyleyen Baro Başkanı Av. Özkan
Yücel “bu nedenle bu çağrıyı şu anda aday olan bütün siyasi partilere çıkardık. Bütün insanlarımız haklarını bilsin istiyoruz. İnsan haklarını korumak ya da insan hakları üzerine bir şey söylemek yalnızca ihlal
edilen haklar için avukat görevlendirmekten ya da hukuksal olarak hak
aramaktan geçmiyor. Daha fazlasına ihtiyaç var. Asıl ihtiyaç olan şey
önce haklarını bilen bir kent, sonra bu haklarını talep edebileceği mekanizmalarını bilen bir kentli, talep etmeyi bilen bir kentli, yerine gelmediğinde de hukuksal mücadeleyi sürdürebilen bir kentli. Bunu yapabilecek gücümüz var” dedi. İzmir’i insan haklarının başkenti yapmakta
kararlı olduklarını ifade eden Av. Özkan Yücel “zor bir proje olduğunun
farkındayız. Zaman ve emek istediğinin farkındayız, para istediğinin farkındayız ama bunu yapacak inanç ve gücümüz var” dedi.

İNSAN HAKLARINI VE DEMOKRASİYİ SAVUNMAK
BİR MECBURİYET
İzmir Barosu ile hedeflerinin ortak olduğunu söyleyen Tunç Soyer
ise Türkiye’nin zor şartlardan geçtiğini ve her geçen gün demokrasiden
uzaklaştığını ifade ederek, “bu uzaklaşma ile birlikte otorite her geçen
gün daha da merkezileşiyor ve her şeyin bir kişinin iki dudağı arasına
mahrum kaldığı bir dönem yaşıyoruz. Tam da bu noktada insan hakları658

nı savunmak bir mecburiyet, demokrasiyi savunmaktan başka çaremiz
yok. Kentleri daha yaşanabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Demokrasi
olmazsa sadece bir zümrenin, seçkin bir grubun ekmeği büyüyor. Ancak
demokrasi ile birlikte o refah kentin sokaklarına yayılabilir. Bu projeyi
ortaya koymak ve yürütmek son derece değerli. Biz seçildiğimiz andan
itibaren büyükşehir belediyesi olarak bu projenin her etabında, her adımında İzmir Barosu’nun yanınızda olmak istiyoruz. Biz sizinle bu projede yoldaş olmaya birlikte yürümeye hazırız” dedi.

PROJE NEYİ AMAÇLIYOR?
İzmir İnsan Haklarının Başkenti Vizyonu yerel yönetim ve sivil toplum işbirliği ile şehrin insan haklarını temel alan bir yaklaşımla kalkınmasını hedefliyor. Proje kapsamında İzmir’in yıl boyu süren etkinliklerle
Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütlerin toplantılarına ev sahipliği yapacak bir
konferanslar kenti haline gelmesi, Uluslararası İzmir İnsan Hakları Ödülü verilmesi, İzmir İnsan Hakları Müzesi’nin kurulması ve İzmir’e içinde
bölgenin en büyük kütüphanesinin bulunduğu bir İnsan Hakları Köyü
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inşa edilmesi planlanıyor. Projenin
başarıya ulaşması halinde İzmir›e
Aralık ayı boyunca insan hakları
temalı kış pazarları kurulacak, film
festivali ve çocuk hakları şenliği
gibi etkinliklerle şehrin ismi insan
hakları ile beraber dünyaya tanıtılacak.
İnsan Haklarının Başkenti Vizyon belgesine bu süreçte yerel yönetim adaylarından sendikalara çok sayıda destek imzası atıldı.

26 HAZİRAN İŞKENCEYE KARŞI MÜCADELE VE
İŞKENCE GÖRENLERLE DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN
AÇIKLAMASI
27 ARALIK 2019
Bugün 26 Haziran, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilmiş
olan İşkence Görenlerle Dayanışma günü…
BM uzun yıllar süren hazırlık çalışmaları ve tartışmalar sonucunda
1984 yılında, kısaca “İşkenceye Karşı Sözleşme“ olarak ifade edilen, “İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Muamele ya
da Cezaya Karşı Sözleşme”yi kabul etmiştir. Sözleşme, yeterli sayıda
devlet tarafından imzalandıktan sonra 26 Haziran 1987 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten on yıl sonra, 1997’de ise BM Genel Kurulu,
Sözleşme’nin insanlık ailesi ve uygarlığımız açısından taşıdığı önem nedeniyle, kabul ediliş günü olan 26 Haziran’ı “İşkence Görenlerle Dayanışma Günü” olarak ilan etmiştir.
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Sözleşme, işkenceyi mutlak olarak yasaklar. İnsanlık ailesinin ortak
kazanımı olan ve modern insan hakları hukukunun en temel kurallarından birini oluşturan bu yasak, normlar hiyerarşisi açısından üstün bir
kural, başka bir deyişle buyruk kural niteliğindedir.
İşkence yasağı hiçbir koşulda istisnaya tabi tutulamaz, işkence yasağının esnetilmesi için herhangi bir çekince ileri sürülemez. Yetkili makamlarda bulunanlar bu konuda hiçbir şekilde emir ve talimat veremez.
Nitekim, Türkiye’nin de altına imza attığı BM İşkenceye Karşı Sözleşmesi’nin 2. maddesinin 2. paragrafında da aynen şöyle denilmektedir: “Hiç
bir istisnai durum, ne harp hâli ne de bir harp tehdidi, dâhili siyasî
istikrarsızlık veya herhangi başka bir olağanüstü hâl, işkencenin uygulanması için gerekçe gösterilemez”. Bir başka deyişle neyle suçlanırsa suçlansın hiç kimse işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarına
maruz bırakılamaz.
Buna karşın maalesef işkence, hâlen dünyanın pek çok ülkesinde
devletler tarafından toplumlara karşı insanlık dışı bir cezalandırma ve
yıldırma aracı olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda sadece otoriter rejimler ve diktatörlüklerde değil gelişkin demokrasilerde bile işkence
uygulamalarında bir artış gözlemlenmektedir.
Türkiye “İşkenceye Karşı Sözleşme”yi 1988 yılında kabul etmiş Anayasa ve Ceza Kanunu’nda işkenceyi yasaklamıştır. Buna rağmen son yıl661

larda, 2015 Temmuz’unda çatışmaların yeniden başlamasından sonra,
bilhassa da OHAL sürecinde artan biçimde ve OHAL’in kaldırılması sonrasında iktidarın kontrolünü ve baskısını artırmak, dehşet ve korku yaymak amacı ile cezaevlerinde, her türlü toplumsal gösterilere müdahale
sırasında ya da gündelik olaylarda, resmi ya da resmi olmayan gözaltı
ortamlarında işkence ve diğer kötü muamele uygulamaları ve iddiaları
önceki dönemlerle kıyaslanmayacak boyutlara ulaşmıştır.
Sadece içinde bulunduğumuz aylarda yoğunlaşan işkence iddiaları
dahi durumun vahametini göstermek için yeterlidir:
- 18 Mayıs 2019 tarihinde Urfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi’nde gözaltına alınan 51 kişinin maruz kaldığı iddia edilen ters
kelepçe, göz bağı, başa çuval geçirme, elektrik verme, kaba dayak, falaka, cinsel işkence, hakaret, kendisine ve yakınlarına (özellikle kız çocuklarına ve eşlere) yönelik tehdit gibi uygulamalar mutlak işkence yasağı
ihlallerinin hangi boyutlara ulaştığının somut bir örneğini oluşturmaktadır.
- Keza 2019 Mayıs ayı sonunda kamuoyuna yansıyan Ankara Barosu
Avukat Hakları Merkezi, Cezaevi Kurulu ve İnsan Hakları Merkezi tarafından hazırlanan, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Soruşturma Bürosu’ndaki işkence iddialarına yer veren rapor kaygıları daha da
güçlendirmektedir.
- Daha da ürkütücü olanı, aslında uygarlığımızın bir karadeliği ve
yakın tarihimizin bir utancı olan zorla kaçırma/kaybetme vakalarının yeniden yaşanmaya başlanmasıdır. İnsan Hakları Derneği (İHD) Dokümantasyon Birimi’nin tespit edebildiği kadarıyla 2018 yılında en az 28 kişi
zorla kaçırılmış ya da kaçırılma girişimine maruz kalmıştır. İşkenceye de
maruz kalan bu kişiler bir süre sonra serbest bırakılmıştır. Hak İnisiyatifi
Derneği’nin 20.06.2019 tarihli “2016 Yılı Sonrası Kamu Görevlileri Tarafından Yasadışı Alıkonulma İddialarına İlişkin İnceleme ve Araştırma
Raporu”na göre 2016 yılından bu yana toplamda 28 kişinin kendisini
kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından yasadışı bir şekilde alıkonulduğu iddia edilmektedir. 2019 yılında ulaşılabilen bilgilere göre
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Gökhan Türkmen (137 gündür), Özgür Kaya (132 gündür), Yasin Ugan
(132 gündür), Erkan Irmak (128 gündür), Salim Zeybek (124 gündür)
ve Mustafa Yılmaz (126 gündür) adlı kişilerin yasadışı bir şekilde alıkonulduğu ve kendilerinden hiçbir haber alınamadığı belirtilmektedir. Bu
denli ciddi iddialara karşın bilinen hiçbir etkili soruşturma süreci söz konusu değildir.
- Bu tür zorla kaçırma/kaybetme ve sonrasında gözaltı merkezinde
uygulanan işkence uygulamalarının nasıl yaşandığını Ayten Öztürk adlı
kişinin mahkeme kayıtlarına geçen ifadelerinden somut olarak öğrenebiliyoruz. Ayten Öztürk, 8 Mart 2018 tarihinde Lübnan’da gözaltına
alınarak Türkiye’ye iade edildikten sonra resmi bir gözaltı işlemi yapılmaksızın 6 ay boyunca tutulduğu bir merkezde ağır işkence uygulamalarına maruz kalmıştır. Bu olayın nisyan ile malul toplumsal hafızamızın
derinliklerinde kalan benzer bir gözaltında zorla kaybetme uygulamasını hatırlatıyor olması tüylerimizi diken diken etmektedir. 1992 yılında
Tunceli’de çalıştığı işyerinden çıktığı sırada beyaz bir Toros araca bindirilerek kaçırılan ve daha sonra Elazığ’da işkence edilmiş cesedi bulunan
Ayten Öztürk ile aradan 26 yıl geçtikten sonra Lübnan’dan kaçırılan ve
işkence edilen Ayten Öztürk vakaları devlet aklının nasıl değişmez bir
sürekliliğe sahip olduğunu göstermesi bakımından endişe vericidir.
Veriler mutlak yasağa ve insanlığa karşı bir suç olma vasfına rağmen işkencenin hâlâ Türkiye’nin en başat insan hakları sorunu olduğunu ortaya koymaktadır:
- 2018 yılında TİHV’e ülke içinden işkence ve diğer kötü muameleye
maruz kaldığı için tedavi ve rehabilitasyon desteği almak üzere 505 kişi
başvurmuştur. 2019 yılının sadece ilk beş ayında ise başvuran kişi sayısı
356 olmuştur.
- 2018 yılında işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarına maruz kaldığı gerekçesiyle İHD’ye başvuru yapan kişi sayısı ise 2719’dur.
- TİHV Dokümantasyon Merkezi verilerine göre 2018 yılında en az
5 kişi gözaltı merkezlerinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiştir.
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- İHD verilerine göre 2018 yılında cezaevlerinde en az 23 mahpus
şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiştir. 1149 mahpus da işkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldığına dair şikâyet başvurusu yapmıştır.
Bu arada cezaevlerinde 2000 yılından bu yana uygulanmakta olan
ve tutuklu ve hükümlülerin fiziksel ve psikolojik bütünlüklerinin ciddi
şekilde zarar görmesine neden olan tek kişi ya da küçük grup izolasyon/
tecrit uygulamalarının son yıllarda daha da ağırlaştığını belirtmek gerekir.
Keza cezaevlerinde ağır hasta tutuklu ve hükümlülerin durumu
başlı başına bir işkence uygulaması haline gelmiştir. İHD verilerine göre
12 Nisan 2019 tarihi itibari ile cezaevlerinde toplam 456 ağır hasta
mahpus bulunmaktadır.
Askeri ceza ve disiplin evleri de yoğun işkence ve kötü muamele
iddialarına karşın hâlâ her türlü denetimden uzaktır.
Mülteci ve sığınmacılardan idari gözetim kararı verilenlerin tutulduğu “Geri Gönderme Merkezleri” de aynı şekilde işkence ve kötü muamele iddialarına karşın denetimden uzaktır.
Verilere bakıldığında işkence uygulamaları bakımından iki olgu
özellikle dikkat çekmektedir. Resmi olmayan gözaltı yerlerinde (araç
içinde, evde, işyerinde, açık alanda vb.) ve toplanma ve gösteri yapma
hakkını kullanan kişilere yönelik kolluk müdahaleleri sırasında yaşanan
işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarında yine son yıllarda ciddi bir artış görülmektedir. Nitekim 2018 yılında İHD’ye başvuranlardan
2598’si (% 95), TİHV’e başvuranlardan 221’i (% 43,2) açık alanda ve kolluk güçlerince müdahale edilen toplantı ve gösteriler sırasında işkence
ve diğer kötü muameleye maruz kaldığını belirtmiştir.
Dünyada da kaygı verici bir trend haline gelen bu durum, uluslararası belgelerde de açıkça işkence olarak tanımlanmaktadır. 20 Temmuz
2017 tarihinde BM İşkence Özel Raportörü tarafından yayımlanan “Gözaltı dışı yerlerdeki zor kullanımı ve işkence ve diğer zalimane, insanlık
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dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezalandırma yasağı” başlıklı özel raporunun 47. paragrafında şöyle denilmektedir:“Resmi olarak deklarasyonlarda yer alan ‘işkence’ tanımına uygunluk için gerekli olan ek koşullar
mevcut olmasa bile toplantı ve gösteri hakkının kullanmak isteyen kişiler
dahil belirli bir amaç doğrultusunda kaçma imkânı olmayan ‘çaresiz’ bir
kişiye yönelik acı veya ıstırap yaratma amaçlı kasti zor kullanımı, her zaman ağırlaştırılmış zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya
cezalandırma (işkence) olarak kabul edilecektir.”

Bütün Bu İç Karartıcı Veri ve Tespitlere Karşın İşkenceyi
Durdurmak Mümkündür!
• Her şeyden önce sıradan bir kural haline getirilmeye çalışılan
cezasızlık politikalarına son verilmelidir:
İşkencenin ülkemizde bu boyutta olmasının en temel nedeni işkence yasağının mutlak niteliği ile bağdaşmayan çok ciddi bir cezasızlık
kültürünün varlığıdır. Bu kültürün güçlenmesinde ve yaygınlaşmasında
birincil etken ise cezasızlığın bir devlet politikası olmasıdır. Yıllardır her
düzeyden devlet ve hükümet yetkilisi, kolluk güçlerinin şiddetini koruyan hatta teşvik eden ve işkenceyi meşrulaştıran söylem ve davranışlar
içinde olmuştur. Özellikle son dönemde mevcut siyasi iktidar, işkenceyi “terörizm ile mücadele”, “olağanüstü hal”, “milli güvenlik” ve “kamu
düzeni” adı altında meşrulaştırma eğilimindedir.
Siyasi otoritenin yaklaşımı böyle olunca, haliyle işkence yapan
kamu görevlilerinin ve işkence iddialarının resen soruşturulmaması, yapılan soruşturmaların etkin ve bağımsız olmaması, işkence yapan kamu
görevlilerinin yargılanması için izin sistemine başvurulması, ceza ertelemeleri, savcı ve yargıçların subjektif ve tarafsızlıktan uzak zihniyet
yapıları gibi cezasızlığa yol açan nedenlerin hiçbiri konuşulamaz, tartışılamaz hale gelmektedir.
Bunların yanı sıra son dönemde adeta cezasızlığı “güvence” altına
almaya yönelik yasal düzenlemeler yapılmıştır. 14 Temmuz 2016 tarihinde çıkarılan 6722 sayılı Kanun’a göre operasyonlara katılan askeri
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personelin işkence ve diğer kötü muamele iddialarına yönelik soruşturulması özel izin prosedürüne tabi kılınmış, geriye dönük olarak cezasızlık zırhı tesis edilmiştir. Keza OHAL Kararnamesi ile OHAL ile ilgili işlerde karar veren ve görev alan kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki,
idari, mali ve cezai sorumluluklarının olmayacağı düzenlenmiş, mutlak
dokunulmazlık getirilmiştir.
Diğer yandan işkence suçunun kovuşturulması için yasadaki muğlaklık yerini korumaktadır. İşkence suçu nedeniyle yapılan suç duyurusu
başvuruları ya çeşitli gerekçeler ile takipsizlikle sonuçlanmakta ya da
daha az cezayı öngören ve zamanaşımına tabi olan basit yaralama, zor
kullanma sınırının aşılması ya da görevi kötüye kullanma suçlarından
soruşturulmaktadır.
Ayrıca işkence yapan güvenlik görevlileri hakkında bir şikâyette
bulunulması, soruşturma ya da dava açılması halinde işkence görenler
hakkında derhal “Memura hakaret etmek, mukavemet etmek, bu sırada yaralamak, kamu malına zarar vermek” gibi gerekçelerle karşı davalar açılmaktadır. İşkenceciler aleyhine açılan davalar cezasız kalırken
işkence görenler aleyhine açılan davalar kısa sürede ağır cezalar ile sonuçlanabilmektedir.
• İşkenceyi ve işkenceciyi öven, teşvik eden söylemlerden vazgeçilmeli, uluslararası mekanizmaların tavsiyeleri doğrultusunda
işkence uygulamaları kamuya açık bir şekilde kesin olarak kınanmalıdır:
Yetkililerin her vesileyle başvurdukları aşağılayıcı şiddet dili sonlandırılmalı, işkenceyi ve işkenceciyi öven, teşvik eden söylemlerden
vazgeçilmelidir. 2 Haziran 2016 tarihinde yayınlanan BM İşkenceye Karşı Komite (CAT) tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Dördüncü Periyodik
Raporu”nda yer alan 47 öneri kapsamında yapılan “İşkencenin mutlak
bir şekilde yasak olduğunun belirsizliğe mahal vermeyecek şekilde
yeniden teyit edilmesi ve işkence suçunu işleyen, bu suça iştirak eden
veya göz yumanların kanun karşısında kişisel olarak sorumlu tutulacağına, ceza yargılamasına tabi tutulacağına ve cezalandırılacağına dair
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açık bir uyarı verilerek işkence uygulamalarının kamuya açık bir şekilde kınanması” tavsiyesinin gerekleri Türkiye Devleti tarafından derhal
yerine getirilmelidir.
• Gözaltı koşullarında usul güvenceleri eksiksiz olarak uygulanmalıdır:
İşkencenin önlenmesinde önemli rolü olan ancak yıllardır uygulamada büyük ölçüde ihmal edilen usul güvenceleri, işkence ile ilgili mevzuatta özellikle son dönemdeki olumsuz düzenlemeler ve siyasi iktidar
temsilcilerinin söylem ve tutumlarının da etkisiyle önemli ölçüde tahrip olmuştur. Kişiye gözaltı hakkında bilgilendirme, üçüncü taraflara
bilgilendirme, avukata erişim, hekime erişim, uygun ortamlarda uygun
muayenelerinin gerçekleştirilmesi ve usulüne uygun raporların düzenlenmesi, hukukilik denetimi için süratle yargısal makama başvurabilme,
gözaltı kayıtlarının düzgün tutulması, bağımsız izlemelerin mümkün
olması başlıklarında toplanabilecek usul güvenceleri eksiksiz olarak uygulanmalıdır.
• Gözaltı süreleri kısaltılmalıdır:
31 Temmuz 2018 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren 7145 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile gözaltı süresinin hâkim kararıyla dörder günlük
sürelerle uzatılarak mevcut Anayasa hükümlerine bile aykırı bir şekilde
toplamda 12 güne çıkarılabileceği şeklinde düzenlenmiştir. Gözaltı sürelerini kısaltan yeni bir düzenleme yapılmalıdır.
• Mevcut Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) kaldırılmalı, OPCAT ve Paris İlkelerine uygun, tümüyle bağımsız bir ulusal önleme mekanizması oluşturulmalıdır:
İşkencenin önlenmesinde önemli bir araç olarak bir ulusal önleme
mekanizması fonksiyonunu da üstlendiği iddia edilen mevcut TİHEK,
hâlihazırda kuruluş yasası, yapısı, işlevi, çalışmaları, yapısal, işlevsel ve
mali bağımsızlığı, kurul üyelerinin bağımsızlığı, üyelik teminatı ve se667

çilme kriterleri bakımından BM İşkenceye Karşı Sözleşmeye Ek İhtiyari
Protokol (OPCAT) ve Paris İlkeleri ile uyumlu değildir. Kurumun 2015
yılı sonrasında Türkiye’de meydana gelen çatışmalı ortam ve OHAL döneminde yaygın ve yoğun olarak yaşanan insan hakları ihlallerine karşı
etkili bir şekilde izleme ve soruşturma gerçekleştirmemiş olması önemli bir göstergedir. TİHEK kaldırılmalı ve yerine OPCAT, Paris İlkeleri ve
BM İşkenceyi Önleme Alt Komitesi’nin (SPT) önerileri ışığında amaca
yönelik etkin bir ulusal önleme mekanizması kurulmalıdır.
• İşkencenin belgelenmesi ve raporlandırılması bir BM belgesi
olan İstanbul Protokolü ilkelerine göre yapılmalıdır:
Gözaltına alınan kişilerin tıbbî muayenelerinin tam, bağımsız ve
tarafsız bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaya dönük gerekli düzenlemeler yapılmalı ve bu düzenlemelerin uygulanıp uygulanmadığı
sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir. İşkence iddialarının ispatlanmasında
fiziksel bulgular kadar ruhsal bulgular da eşit önem taşır. Rapor veren
tıbbî personel, işkencenin fiziksel ve ruhsal izlerini tespit etme olanağı
veren adlî tıp teknikleri konusunda gereğince eğitilmeli, işkence konusunda şikâyette bulunan kişiye İstanbul Protokolü prosedürü eksiksiz
olarak uygulanmalıdır.
• İşkenceye ilişkin iddialar hızlı, etkin, tarafsız bir şekilde soruşturulmalı, bağımsız heyetlerce araştırılmalı, adli yargılama süreçlerinin her aşamasının uluslararası etik ve hukuk kurallarına uygun davranılmalıdır.
Sonuç olarak, biz aşağıda imzası olan kurumlar olarak verilerle
yansıtmaya çalıştığımız bu gerçekliğin bir kader olmamasını ve insani
varoluşumuzun anlamına ters düşen, daha aydınlık bir gelecek için taşıdığımız umutlara gölge düşüren ‘işkence’nin ülkemizden ve dünyadan
mutlak olarak silinmesini istiyoruz.
Bu hedefe ulaşıncaya kadar da tüm örtbas etme, korkutma, susturma çabalarına karşın başlarına geleni kader olarak kabul etmeyip işkence gördüklerini yüksek sesle haykırabilmeleri ve kendilerini güvende
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hissetmeleri için her koşulda işkence görenlerin yanında olmaya devam
edeceğiz.
Ancak şunu hatırlamak isteriz ki, mutlak olan işkence yasağının tavizsiz biçimde yaşam bulması görevi her ne kadar uluslararası hukuk
tarafından devletlere verilmiş bir yükümlülük ise de aynı zamanda tüm
toplumun da görevidir. Çünkü bir arada yaşadığımız yurttaşlardan bir
kısmına bizzat “bizim adımıza” acı çektirilmesine izin veremeyiz. İnsanlık onurunu korumak, insan olmayı sürdürebilmek için herkesin ödevidir. Bu nedenle işkencenin önlenmesi ve işkencenin yol açtığı acıların
görülmesi hepimizin ortak sorumluluğudur.
İnsanlık Onuru Mutlaka İşkenceyi Yenecektir!
İzmir Barosu
İzmir Tabip Odası
İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi
Türkiye İnsan Hakları Vakfı İzmir Temsilciliği
Çağdaş Hukukçular Derneği
Özgürlük İçin Hukukçular Derneği
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi
İmece Dostluk ve Dayanışma Derneği
Hak İnisiyatifi Derneği
İnsan Hakları Gündemi Derneği
Halklar Arası Dayanışma Köprüsü Derneği

İZMİR BAROSU, İNSAN HAKLARI GÜNÜ NEDENİYLE
ÖZGÜR KÜRSÜ’DE BİR BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLEDİ
10 ARALIK 2019
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 71. yılında İzmir Barosu tarafından hafta boyu devam eden etkinlikler kapsamında yapılan açıklamada “İzmir Barosu 111 yıldır sürdürdüğü demokrasi ve hukuk devleti
mücadelesini bugün İzmir İnsan Haklarının Başkenti vizyonuyla taçlandırmış durumdadır. İzmir’de başlattığımız mücadele ile önce kentimizi,
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sonra ülkemizi en sonunda tüm bölgemizi insan haklarının tam manasıyla uygulandığı bir barış coğrafyası haline getireceğiz.” denildi.
İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Deman Güler tarafından
okunan açıklamanın ardından söz alan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan
Yücel “Her gün sokaklarda kadınlar katlediliyor, kanunlarda yer alan
korumaların hayata geçirilmiyor; insanlarımızın, yurttaşlarımızın düşünceleri yüzünden cezaevlerine atıldığı, sosyal medya hesaplarının kapatıldığı, sessizliğe büründürülmek istendiği bir ülkeden söz ediyoruz.
Basın açıklaması yapmak isteyen avukata saldıran polis memurunu yıllar sonra yargı karşısına çıkarabilen bir ülkeden söz ediyoruz. Önce seçebilirsiniz, burası demokratik bir ülke deyip sandık başına giden insanların iradelerini kayyum dedikleri ne olduğu belirsiz ucubelere emanet
eden, seçme seçilme hakkını ortadan kaldıran bir ülkeden söz ediyoruz.
Ülkenin doğasını, taşını, toprağını, börtü böceğini, yaşanabilir ne varsa onları bir avuç rant uğruna peşkeş çeken bir ülkeden söz ediyoruz.”
dedi.
İşkencenin 90›lı yılları aratır şekilde yeniden hortladığını ifade eden
Av. Özkan Yücel, gözaltında kayıpların olduğu, kayıpların uzun yıllar
sonra yeniden Türkiye’nin gündemine girdiğini dile getirdi. Bu noktada
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insan hakları mücadelesinin dünden çok daha büyük bir önem taşıdığını söyleyen Av. Özkan Yücel, “Çünkü artık bu mücadele, herhangi bir
hak arama mücadelesinin ötesinde, siyasi iktidarın uygulamalarına bir
karşı duruş, bir insanlık onuru duruşu, bir mücadele aracı haline geldi.
İzmir Barosu olarak biz bundan asla vazgeçmeyeceğiz. İzmir’e bir borcumuz var, meslektaşlarımıza bir borcumuz var, İzmir’in yurttaşına bir
borcumuz var, bu ülkeye bir borcumuz var. Bu borcu ödemenin yegane
yolunun da mücadeleyi sonsuz ve sınırsız bir inançla sürdürmekten geçtiğinin farkındayız.” dedi.
İzmir Barosu İnsan Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali
Deman Güler tarafından okunan açıklama şöyle:
71 yıl önce bugün, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kabul edildi. İkinci Dünya Savaşı’nın
yıkıntıları arasından demokrasiye, barışa, çoğulculuğa olan inançla yeni
bir dünya mümkün diyenler Evrensel Beyanname’nin verdiği umutla
yola çıktılar.
Bugün insan haklarının ulusal ve uluslararası alanda korunması için
işleyen tüm mekanizmalar esas varlığını Beyanname’nin verdiği güçten
alıyorlar.
Ne var ki 10 Aralık 1948’den bugüne ne ulusal mekanizmalar ne de
evrensel hukuk insan haklarının tam manasıyla korunduğu bir dünyayı
var edebildi.
En temel insan haklarından olan ekononomik, sosyal ve kültürel
haklar daha ilk günden ihmal edildi. Eğitim, sağlık, iş gibi bir insan için
olmazsa olmaz değerler dünyanın büyük bir kesiminde gözardı edildi.
Yoksulluk, ülkemizin de içinde bulunduğu pek çok coğrafyada hala en
önemli meselelerden biri. Temiz suya ve gıdaya ulaşamayan milyonlarca çocuk bu açıklamanın okunduğu anda dahi ölmeye devam ediyor.
Dünya nüfusundaki artışa paralel bir gıda üretimi yapılamıyor. Gıda ve
su insanlara eşit şekilde dağıtılmıyor. Dünyanın en zengin 26 kişisinin
serveti dünya nüfusunun yarısının toplam servetine eşit.
671

Evrensel Beyanname’de yer alan hak ve özgürlükler hala bir hayalden öteye geçemiyor. İfade hürriyeti başta olmak üzere birçok hak yaygın şekilde ihlal ediliyor. Basın özgürlüğü konusunda 71 yılda bir adım
yol gidemeyen devletler var. Adalete erişim ve adil yargılanma hala büyük bir sorun. Hukuk yurttaşların özgürlüklerini koruyarak onlara barışçıl bir yaşam ortamı yaratmak yerine bir baskı aracı olarak kullanılıyor.
İnsanın insana eziyetinin en acı hallerinden biri olan işkence ise dünyadaki varlığını sürdürüyor.
Kadınlara yönelik ayrımcılık dünya üzerinden silinmedi. Engelliler,
mülteciler, çocuklar, LGBTİ bireyler hak ve özgürlüklerinin korunmadığı
bir dünyada hayatta kalma savaşı veriyorlar.
İşte bu genel tablonun içinde Türkiye de insan hakları ve temel özgürlükler bağlamında kendisine en arka sıralarda yer bulmuş durumda.
Dünyada en çok gazetecinin, en çok avukatın, en çok parlamenterin cezaevinde olduğu ülkeyiz. Hukuk devleti endeksinde onlarca Afrika ve
Asya ülkesinin bile gerisine düşmüş durumdayız.
İşte böylesine bir ortamda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi›ni daha çok savunmak, bildirgenin ortaya koyduğu hak ve özgürlükleri
herkese tanıtmak ve yurttaşların hak bilincine sahip çıkması için tüm
gücümüzle çalışmak zorunda olduğumuza inanıyoruz.
İzmir Barosu 111 yıldır sürdürdüğü demokrasi ve hukuk devleti mücadelesini bugün İzmir İnsan Haklarının Başkenti vizyonuyla taçlandırmış durumdadır.
İzmir’de başlattığımız mücadele ile önce kentimizi, sonra ülkemizi,
en sonunda tüm bölgemizi insan haklarının tam manasıyla uygulandığı
bir barış coğrafyası haline getireceğiz. Bu umut ve inançla 10 Aralık İnsan Hakları Gününü ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 71. yılını
kutluyoruz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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III-DİĞER ETKİNLİKLER
İZMİR BAROSU İNSAN HAKLARI HAFTASI PROGRAMI
KAPSAMINDA KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ VE KARŞIYAKA
ÇARŞI’DA İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ’Nİ
DAĞITTI
12 ARALIK 2018

İzmir Barosu İnsan Hakları Haftası programı kapsamında Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Karşıyaka Çarşı’da İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni
dağıttı. İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, yönetim kurulu üyelerimiz ve meslektaşlarımız İzmirli hemşehrilerimize “Haklarınız var. İzmir
Barosu olarak Merkez ve Komisyonlarımızla yanınızdayız, haklarınız için
mücadeleye hazırız.” dediler.

ÖZGÜRLÜĞE UÇURTMA UÇURDUK
14 ARALIK 2018
İzmir Barosu tarafından insan hakları haftası etkinlikleri kapsamında ‘İnsan Hakları Şenliği’ düzenlendi. İzmir’in çeşitli okullarından öğrencilerle ve mülteci çocuklarla gerçekleştirilen etkinlikte, uçurtmalar
uçuruldu, balonlar dağıtıldı ve çocukların ağzından Çocuk Hakları Sözleşmesi okundu.
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Etkinliğe İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, Genel Sekreter Av.
Perihan Çağrışım Kayadelen, Yönetim Kurulu üyeleri Av. Ali Deman Güler ve Av. Mehmet Baran Selanik ile meslektaşlarımız, okul aile birliği
üyeleri, öğretmen, öğrenci ve öğrenciler katıldı.
Baro Başkanı Av. Özkan Yücel etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bu
hafta bizim için insan haklarının önemini vurgulayacak bir haftaydı. Biz
bunu bir haftadan çıkartıp 365 gün insan hakları mücadelesi ve insan
hakları kavramını yerleştirmeye uğraşıyoruz. Bu kentte çocuklarla birlikte olmamızın sebebi, onların hak bilinciyle mücadele ederek kendi
haklarını öğrenmelerini sağlamak. Mülteci veya yerli olsun hiç fark etmiyor, hepsi çocuk. Onlara baktığınızda bunun aslında neden ayrılmaması gerektiğini çok net bir biçimde görüyorsunuz. Konuştukları dilin
hiçbir önemi yok. Hepsinin çizdiği resimlerde el ele tutuşmuş insanlar,
evler var.” dedi. İçinde bulundukları durumun çocukların kabahati olmadığını ifade eden Av. Özkan Yücel “Büyüklerin sorumluluklarını küçüklerin omuzlarına yıkmak kabul edilebilir bir şey değil. Bu ülkedeki
tüm mülteci çocukların da en az kendi çocuklarımız kadar haklara sahip
olmasını istiyoruz ve bunun için uğraşıyoruz.” dedi.
674

İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Ali Deman Güler ise “İzmir, İnsan Haklarının Başkenti” başlıklı bir
kampanya düzenlediklerini ifade ederek “Bu etkinliğin amacı, mülteci
çocuklar olsun diğer okullardan gelen çocuklar olsun bunların arasında
kaynaşma sağlamak. Biz ‘İzmir, İnsan Haklarının Başkenti’ diye bir kampanya başlattık ve bu ancak çocuklarla olur. Bugün aramızda İzmirli çocuklar, mülteci çocuklar, engelli çocuklar, yoksul veya zengin çocuklar
yok, sadece oyun oynayan mutlu çocuklar var.” dedi.
Etkinliğin ardından İzmir Barosu tarafından çocukların ağzından
hazırlanan Çocuk Hakları Sözleşmesi dağıtıldı.

İNSAN HAKLARI KARİKATÜRLERİ SERGİSİ AÇILDI
9 ARALIK 2019

İzmir Barosu ve Karikatürcüler Derneği birlikteliği ile İnsan Hakları
Karikatürleri Sergisi açıldı. İzmir Barosu Konferans Salonu Fuayesi’nde 9 Aralık 2019 tarihinde açılan sergiye ilişkin konuşan İzmir Barosu
Başkanı Av. Özkan Yücel, mücadelenin aslında tek bir alanda, tek bir
biçimde yürütülmediğinin farkında olduklarını ifade ederek “Sanat da
en büyük mücadele alanlarından bir tanesi.” dedi.
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Karikatürcüler Derneği İzmir Temsilcisi Mehmet Aslan ise karikatürcüler olarak insan haklarını çizmenin önemine değinerek insan haklarını savunmaya ve çizmeye devam edeceklerini dile getirdi.

İZMİR BAROSU YURTTAŞLARIMIZA HAKLARINI
ANLATIYOR
10 ARALIK 2019

İzmir Barosu insan hakları haftasında bir yandan çeşitli etkinlikler
düzenlerken bir yandan da İzmir sokaklarında halka haklarını anlatan
eylemlere imza atıyor.
Bayraklı’da bulunan Sevgi Yolu’nda cübbeleriyle İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi dağıtan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ve Baro
yönetim kurulu üyeleri bir yandan da yurttaşlarımızla sohbet ederek
İzmir Barosu’nun hak temelli çalışmalarını anlattılar.

MÜLTECİ ÇOCUKLAR İNSAN HAKLARI HAFTASI’NDA
İZMİR BAROSU’NDA BULUŞTU
11 ARALIK 2019
İzmir Barosu, insan hakları haftası etkinlikleri kapsamında Tiafi
Derneği’nden gelen mülteci çocuklara ev sahipliği yaptı. Dernek Başka676

nı Anne O’Rorke İzmir Barosu ile son dönemde geliştirdikleri işbirliğinin mültecilerin haklarının savunma bağlamında çok önemli olduğunu
vurguladı.
Çizgi filmlerin izlendiği, palyaçolar eşliğinde çocuklara yüz boyaması yapıldığı, dansların edildiği buluşmada çocuklar güzel bir gün yaşadılar. Şenliğe katılan Ressam Sultan Gökdemir, Avukat-Ressam Gözde
Belen, Heykeltraş Burcu Dikici, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Film Tasarım bölümü öğrencisi Nurseli Şahin ve Avukat-Heykeltıraş Yelda Kullap da çocuklarla birlikte resim ve heykel çalışmaları
yaptılar.

İZMİR BAROSU İNSAN HAKLARI HAFTASI ETKİNLİKLERİ
KAPSAMINDA FARKLI HAK ALANLARINDA YÜRÜTTÜĞÜ
ETKİNLİKLER KAPSAMINDA GENÇ LGBTİ+ DERNEĞİ’Nİ
ZİYARET ETTİ
12 ARALIK 2019
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, yönetim kurulu üyeleri Av.
Sinan Balcılar ve Av. Ali Deman Güler ile İzmir Barosu LGBTİ+ Hakları
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Komisyonu üyesi Av. Mahmut Şeren’in katıldığı ziyaret sırasında Türkiye baroları arasında ilk kez İzmir Barosu’nun kurduğu LGBTİ+ Hakları
Komisyonu ile Baro’nun bu alana yaptığı katkılar ve yarattığı farkındalık
konuşularak gelecekte birlikte yapılacak çalışmalar konuşuldu.

İZMİR BAROSU VE SENDİKALAR
EMEKÇİ HAKLARINA VURGU YAPTI
12 ARALIK 2019
İzmir Barosu, hazırladığı insan hakları haftası programı ile farklı
hak alanlarına dokunan eylem ve etkinlikler yapmaya devam ediyor.
Bu kapsamda programın 12 Aralık 2019 tarihini çalışanların haklarına ayıran İzmir Barosu, işçi ve memur sendikalarını da davet ettiği bir
basın açıklaması gerçekleştirdi ve açıklamanın sonunda halka Avrupa
Sosyal Şartı dağıtıldı.
İzmir Barosu İnsan Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av.
Ali Deman Güler tarafından okunan açıklamada her bir dakikada iki işçinin yaşamını yitirdiği dünyada ekonomik ve sosyal eşitsizliğin keskin bir
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şekilde arttığı ifade edilerek ülkemizde de benzer bir karamsar tablo
olduğu vurgulandı.
Av. Ali Deman Güler, “Ülkemiz ekonomik zorluklar sebebiyle toplu
intiharların yaşandığı bir ülke halini almıştır. Buna karşılık hükümetin
söz konusu ekonomik krize dair atabildiği tek adım siyanürü yasaklamaktan ibarettir. İstihdamda kadın erkek eşitliği Türkiye için hala büyük
bir sorundur. Kadınların istihdamı erkek istihdamı oranının yarısından
bile azdır.” dedi.
Güler konuşmasında sendikalara yönelik baskıların her geçen gün
arttığını söyleyerek kamu kurumlarında çalışanların hükümet yanlısı
sendikalara üye olmak için zorlandığını, buna direnen emekçilerin ise
çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya bırakıldığını dile getirdi.
Baroların ve hukuk örgütlerinin yerel ve uluslararası mevzuatta yer
alan hak ve özgürlüklerin uygulanmasını sağlamak için emekçilerle dayanışma içinde azami çabayı göstermesinin şart olduğunu ifade eden
Av. Ali Deman Güler, “Bundan dolayıdır ki, bugün burada işçi ve memur
sendikaları ile çalışanların haklarının korunması mücadelesinde hep birlikte omuz omuza bulunmaktan onur duyuyoruz.” dedi.
Açıklamanın ardından konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel de iş cinayetlerinin azalmadan, iş cinayetlerinin sorumluları cezalandırılmadan hayatın akıp geçtiğini ifade ederek “İnsanca bir yaşam,
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insanca bir ücret, insanca koşullar sağlansın, insanlarımız ekmeklerini
kazanırken, ailelerini yaşatmaya çabalarken ölmesin istiyoruz. Bu mücadelenin bir parçası olmak İzmir Barosu olarak bize her zaman onur
verdi. Biz bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. İşçi haklarının insan
haklarının bir parçası olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmayacağız.”
dedi.
İzmir Barosu tarafından yapılan açıklama sonunda aralarında DİSK
Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel-İş 1,3,4,5,6 No’lu şubeler ile
Lastik-İş ve KESK’in başkan ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu
grup Alsancak Garı önünde yurttaşlarımıza ekonomik ve sosyal haklara
dair Avrupa Sosyal Şartı’nı dağıttı.

İZMİR BAROSU ENGELLİ HAKLARI KOMİSYONU, İNSAN
HAKLARI HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA İZMİR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİ FARKINDALIK
MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ
13 ARALIK 2019

Çeşitli uygulamalara katılan meslektaşlarımız merkezde bulunan
farklı parkurlara katılarak engellilerin yaşadıklarını daha iyi anlama imkanı buldu.
Merkezde görme, işitme, tekerlekli sandalye parkuru, öğrenme güçlüğü ve üstün yetenekliler alanı, otizm labirenti gibi uygulamalar bulunuyor.
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İZMİR BAROSU İŞKENCEYİ ÖNLEME GRUBU
ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Mücadele inanmakla başlar, emekle devam eder. İzmir Barosu, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 53. yıl dönümüne denk gelen
10 Aralık 2001 tarihinde, geçmişinden aldığı güç ve miras ile İşkenceyi
Önleme Grubu’nun (İÖG) kurulduğunu açıkladı. İzmir Barosu İşkenceyi
Önleme Grubu, yüzlerce avukatın yoğun çalışmalarıyla işkencenin önlenmesi alanında bugün bile anlatılan çok büyük başarılara imza attı.
İşkencenin raporlanması, hukukçuların ve kamu personelinin eğitilmesi, karakollarda kötü muamelenin her şeklinin ortadan kaldırılması ve
işkence suçu işleyenlerin cezalandırılması süreçlerinin takibi gibi onlarca farklı alanda büyük bir emek harcandı. Bu emeklerin sonucu olarak
İzmir’de işkence vakalarında çok büyük bir azalma meydana geldi. Sizlere mutlulukla bildirmek isteriz ki, 2004 yılında çalışmaları sonlandırılan
İÖG, İzmir Barosu’nun aldığı karar ile bugün yeniden kurulmuş bulunuyor.
Yalnızca üç yıl aktif olarak çalışma imkanı bulabilmiş olan İşkenceyi
Önleme Grubu’na hem gönül, hem de emek vermiş yüzlerce avukattan
aldığımız mirasla bir kere daha söylüyoruz;
• İşkence, bir insanlık suçudur ve cezasızlıktan beslenir.
• İşkence, yalnız bireyleri değil, toplumları da sindirme ve yönetme
aracıdır.
• İşkence, “münferit bir olay” değildir, teşhir edilmedikçe yok sayılmaya devam edecektir.
• İşkence ile mücadelede beraberliğimiz, gücümüzdür.

681

BASIN AÇIKLAMALARI:
• Umut ve İnançla 10 Aralık İnsan Hakları Gününü ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 72. Yılını Kutluyoruz
2. Dünya Savaşı’nın dünyanın birçok topluluğunda insanlar için yarattığı felaketin ardından, 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu tarafından İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kabul edilmiştir.
72 yıl önce bugün kabul edilen beyanname ile bu büyük yıkımın yol açtığı karanlık ve umutsuzluk ortamına karşı; demokrasi, eşitlik, barış, çoğulculuk, özgürlük inancını benimsemiş kişiler bir kıvılcımı ateşlemenin
öncülüğünü yapmışlardır. İnsan hakları bugün kurumsal gücünü o ateşten almaktadır ve o ateş ulusal ve uluslararası alanda insan haklarının
işlemesi için bir yol gösterici olmaya devam etmektedir.
Evrensel Beyanname, en temel insan haklarına rehber olurken;
insan onuruna yakışır bir hayat sürülmesini de esas almaktadır. İnsan
onurunu esas alan bu beyannamenin 72. yıldönümünde dünyada; milyonlarca mülteci, temiz su ve gıdaya erişim sağlayamayan çocuklar,
kadın-erkek eşitsizliği, yoksulluk, eğitim hakkına ulaşamama ve arttırılabilecek onlarca insan hakkı ihlalleri ile karşı karşıyayız. Ne var ki 72
yıl önce kabul edilen Evrensel Beyanname’nin ruhuna yaraşır bir dünya
hala var edilemedi.
2020 yılını etkisi altına alan pandemi süreci, sağlık alanında önlem
almak amacıyla temel hak ve özgürlükleri ihlal ederek demokratik veya
demokratik sayılabilecek rejimlerin otoriter rejim olmasına önayak sağlamaktadır. Pandemi önlemi kılıfına sokularak alınan bu kararlar, temel
hak ve özgürlüklerin özüne dokunacak noktaya gelmektedir. Tam da bu
noktada günlük 39 TL’ye muhtaç bırakılan emekçinin, istifa etmesi yasaklanan sağlık emekçilerinin, COVID-19 pozitif çıkan işçiler olmasına
rağmen herhangi bir önlem almayan sermayenin ve bu insan haklarına
aykırı düzenlemelerinin devamını sağlayan siyasi iktidarın önünde insan haklarının korunmasının en önemli mihenk taşı olan Evrensel Beyanname’nin 72. yıldönümü bugün.
Hukukun üstünlüğünün, çoğulculuğun ve demokrasinin sağlanması için ifade özgürlüğünü tam olarak yaşatmayan; kadın-erkek eşitsizliğinin ve buna bağlı olarak kadına yönelik şiddeti azaltmaya yönelik
adımlar atmayan, İstanbul Sözleşmesi’ne muhalif olan; en temel insan
hakkına dahi sahip olmayan milyonlarca mültecinin hakkını savunmayan, 2. sınıf insan konumunda yaşamlarını devam ettirmelerine sessiz
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kalan; demokrasinin en önemli asgari şartlarından olan halkın haber
alma özgürlüğünü sağlamayan, özgür ve bağımsız basını savunmayan
ve dünyada demir parmaklıklar arkasında en fazla sayıda gazeteciye sahip olan bir ülkede bu yüz kızartıcı tabloyla insan haklarını kutluyoruz.
İşte böylesine bir ortamda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni
daha çok savunmak, beyannamenin ortaya koyduğu hak ve özgürlükleri
herkese tanıtmak ve yurttaşların hak bilincine sahip çıkması için tüm
gücümüzle çalışmak zorunda olduğumuza inanıyoruz.
İzmir Barosu 112 yıldır sürdürdüğü demokrasi ve hukuk devleti mücadelesini bugün İzmir İnsan Haklarının Başkenti vizyonuyla taçlandırmış durumdadır.
İzmir’de başlattığımız mücadele ile önce kentimizi, sonra ülkemizi
en sonunda tüm bölgemizi insan haklarının tam manasıyla uygulandığı
bir barış coğrafyası haline getireceğiz. Bu umut ve inançla 10 Aralık İnsan Hakları Gününü ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 72. yılını
kutluyoruz.
10 Aralık 2020
İzmir Barosu Başkanlığı

EĞİTİM ÇALIŞMALARI VE ETKİNLİKLER:
• Canlı Yayında AİHM Kararlarının Ulusal Hukukta İcrası Değerlendirildi
İzmir Barosu çevrim içi etkinlikleri dizisi 6 Ocak 2020 günü yapılan
“AİHM Kararlarının Ulusal Hukukta İcrası” başlıklı yayınla devam etti.
Av. Yakup Gül ve Av. Mehmet Baran Selanik’in moderatörlüğünü yaptığı canlı yayına İzmir barosu üyesi Av. Serkan Cengiz katılarak konuya
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin amacının Avrupa’da ortak bir
demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü kültürünün yaratılması
olduğunu ifade eden Av. Serkan Cengiz, AİHS akabinde bir mahkemenin gündeme geldiğini ifade ettiği konuşmasında “Bu sürece bakıldığında AİHM ve AİHS kararları ışık tutucu bir etki yarattı” dedi. Uygulanabilir, hayata geçirilebilir kolektif bir koruma ilkesinin hayata geçtiğini
söyleyen Av. Serkan Cengiz “Bugün Mahkeme’nin kararları uygulanıyor
mu uygulanmıyor mu vs. gibi pek çok şey tartışılıyor. Ama geriye dönüp
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baktığınızda ülkelerin egemenlik haklarından kırpıp böyle bir şeyi kabul
etmesi ve kendilerinin bağıtlamaları ve bireye ilk kez uluslararası hukukun parçası olması imkanı vermeleri bence çok önemli” dedi. Bugünkü
hali ile Mahkeme’nin uluslararası hukuk anlamında son derece başarılı
bir organ olduğunu ifade eden Av. Serkan Cengiz “Ama bu demek değildir ki birtakım sıkıntılar yok. Bu sadece Mahkeme’nin iş yükü anlamında
değil, devletlerin kararları icra etmemedeki ısrarı, karar verildikten sonra icra sürecinin geciktirilmesi kaynaklı yeni davaların birikmesi, yerine
getirilen veya kararın gerektiği gibi olduğu söylenen meselelerin tam
olarak kararın gereğini yerine getirmemesi sebebiyle yine ihlallerin
devam eder mahiyette olması gibi pek çok etken, mahkemenin işaret
ettiği bazı değişikliklerin ülkenin sosyo-ekonomik yapısı gereği ciddi bir
ekonomik külfet ve zaman gerektirmesi gibi alt alta koyacağımız pek
çok sebep bugünkü durumu yarattı. Bugün bakıldığında bir AİHM kararının icra edilmesi anlamında sorunlar veya meseleler konuşuluyor ama
bu meselenin esas yükü Mahkeme veya Konsey’den ziyade üye devletlerin kronikleşen bazı olumsuz tutumları diyebiliriz” dedi.
8 Ocak 2021

• Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Eğitim Çalışmaları
9 Nisan 2021, 30 Nisan 2021, 21 Mayıs 2021 ve 11 Haziran 2021 tarihlerinde 30’ar kişilik katılımcı meslektaşa yönelik düzenlenen Anayasa Mahkemesine Bireysel başvuru eğitim çalışmaları Av. Serkan Cengiz
kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilmiştir.

• İnsan Hakları Gününde İzmir İnsan Haklarının Başkenti Protokolü İmzalandı
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İzmir İnsan Haklarının Başkenti Protokolü, İzmir Barosu ve İzmir
Büyükşehir Belediyesi arasında imzalandı. Türkiye’de ilk kez, bir büyükşehir belediyesinin kendini insan hakları kenti olarak ilan ettiği ve yine
ilk kez bir belediyenin kentte yaşayan dezavantajlı insanların adalete
erişimine maddi kaynak ayırmak için sorumluluk aldığı İzmir İnsan Haklarının Başkenti belgesiyle İzmir uluslararası alanda da kendisine insan
hakları alanında öncü bir kimlik kazandırıyor.
Tören sırasında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, İzmir İnsan Haklarının Başkenti projesine iki buçuk yıl önce başladıklarını
ifade ederek “Bu anlamda yerel yönetimlerle iş birliğini müthiş önemsedik ve geldiğimiz nokta itibarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle bu
protokolü imzalayacak olmak İzmir Barosu açısından da onur veren bir
gelişme olarak karşımızda duruyor” dedi. “Protokolde yazanlar hayata
geçirildiği, uygulanabilir kılınabildiği ve yurttaşların gerçekten adalete
erişimi konusunda bir gelişme sağlayabildiği ölçüde başarılı olabileceğini ve Türkiye’ye örnek bir kent, Türkiye’ye örnek bir çalışma modeli
sunmak bahtiyarlığına erişmiş olacağız diyen Av. Özkan Yücel merkezi
otoritenin her geçen gün insan hakları sicili yönünden olumsuz not almaya devam ettiğini ifade etti. Av. Özkan Yücel “inanıyoruz ki yerelden
merkeze doğru örgütlenecek bir insan hakları modeli mümkün. Yerelden merkeze doğru insan haklarını hakim kılacak bir yönetim anlayışı
mümkün. Bunu 112 yıllık bir çınarın İzmir Barosu’nun desteği ile kentin
bütün kılcal damarlarına erişebilen İzmir Büyükşehir Belediyesi birlikte başarabilir. Buna yönelik insan kaynağımız, inancımız ve umudumuz
var. Evet bu protokol çok önemli ve değerli bir şey. Ama İzmir’i bölgenin
barış içinde yaşayan ve insan haklarına dayalı bir lider kent durumuna
getirilmesi için bu projenin hayata geçirilmesi imza atmak kadar önemli bir aşamayı teşkil ediyor. Çocuklara, kadınlara, dezavantajlı bütün
yurttaşlara, İzmir’deki bütün yurttaşlara bir söz veriyoruz: Asla yalnız
olmayacaksınız. Adalete erişim konusunda asla yanız kalmayacaksınız
ve haklarınızı koruyabilmeniz için, öğrenebilmeniz için ne gerekiyorsa
yapmaya ne gerekiyorsa hayata geçirmeye bizler hazırız. Bu imzalar bunun birer garantisi olacaktır” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ise dünyada ve ülkede insan haklarına dair çok ciddi sorunlar yaşandığını belirterek bu
anlayışla; İzmir’de insan haklarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için birçok çalışma yürüttüklerinin altını çizdi. İzmir İnsan Haklarını
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Başkenti Projesi’nin örnek bir model olacağını ifade eden Tunç Soyer
“Bu proje tüm bu çalışmalarımızın içinde çok önemli bir yer tutacak.
Demokrasi ve insan hakları, bizim için bir kent yönetiminin ana prensibi. Çünkü demokrasinin özünde; eşit yurttaşlık var. Hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin söz hakkının olması ve farklı görüşlere saygı var. Yani
demokrasiyi gerçek anlamıyla uyguladığınızda, zaten insanın doğduğu
andan itibaren kazandığı hakları, güvence altına almış olursunuz. İzmir
İnsan Haklarının Başkenti Projesi, tam olarak bunu içeriyor. Amacımız
demokrasinin pratikte yaşam bulduğu; dili, dini, inancı, etnik yapısı, cinsiyeti, gelir düzeyi, eğitim seviyesi ne olursa olsun herkesin İzmir’de,
birbirinin haklarına saygı duyduğu, ortak bir gelecek duygusuyla bir
arada yaşadığı bir şehir iklimini yaratmak. İzmir’de hayata geçirmeye
çalıştığımız bu iklim; son yıllarda tüm dünyada popülist yönetimlerin,
toplumlarda yarattığı kamplaşma, kutuplaşma, ayrımcılık ve nefret söylemlerinin panzehridir. Yerel yönetim ve sivil toplum iş birliğinde İzmir
İnsan Haklarının Başkenti vizyonu, İzmir’in binlerce yıllık geçmişi, kültürel mirası, Anadolu ve Akdeniz’deki eşsiz rolü çerçevesinde; ülkemizin
ve bölge ülkelerinin ihtiyacı olan demokrasi ve hukuk devletini, yerelden en güçlü şekilde inşa etmenin, örnek bir modelini oluşturacaktır”
dedi.
İzmir Barosu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan
protokolle İzmir’de insan hakları bilincinin yükseltilmesi, demokratik
hakların tüm toplumsal kesimlerce özümsenmesini sağlayacak eğitim
çalışmaları yapılması, başta dezavantajlı toplumsal gruplar olmak üzere tüm İzmirlilerin temel ihtiyacı olan adalete erişimin kolaylaştırılması,
çocuk hakları, kadın hakları, şiddetle mücadele ve mülteci hakları gibi
yaygın hak ihlâllerinin tespiti, adli makamlara yönlendirilmesi ve Baro
tarafından hukuki yardım hizmetinin daha geniş kitlelere ulaşmasını
hedefleniyor.
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İŞÇİ AVUKATLAR MERKEZİ
2014 yılı İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu’nda alınan karara rağmen kurulmayan İşçi Avukatlar Merkezi dönemimizde kurulmuştur.
Türkiye’de İşçi Avukatlar Merkezi’ni kuran ilk ve tek baro olan İzmir
Barosu bu dönemde Merkez’in kuruluş çalışmalarını gerçekleştirmiş,
işçi avukatların sorunlarının çözümü için toplantılar gerçekleştirmiş, bu
çalışmalar sonunda “Avukatlık Mesleğinin Ekonomi Politiği ve İşçi Avukatlık Paneli” gerçekleştirmiştir.

AVUKATLIK MESLEĞİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ VE
İŞÇİ AVUKATLIK PANELİ

Moderatörlüğünü Av. Özgü Türk’ün yaptığı ve Dr. Kasım Akbaş ile
Av. Ender Kendirli’nin konuşmacı olarak katıldıkların panelin açılışında
konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “gözlerimizi kapatınca
bazı şeyleri yok sayamıyoruz. İşçi avukatlık da bunun gibi bir şey. Biz
gözümüzü kapatsak da o hayatın içerisinde bir yerde bizim dışımızda
varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bunu yok sayarak kurtulmak, bunu
yok sayarak üstesinden gelmek mümkün değil. O zaman gerçekten işçi
avukatlığı kabul etmek, işçi avukatlık gerçeğini içselleştirmek ve işçi
avukatların sömürülmesini engelleyecek, işçi avukatların haklarıyla birlikte var olmasını sağlayacak bir takım düzenlemeleri hayata geçirmek
lazım” dedi.
Panelin açılışını yapan Av. Özgü Türk, İşçi Avukatlar Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgi vererek amaçlarının işçi avukatların sorunlarına
çözüm üretmek olduğunu dile getirdi.
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Dr. Kasım Akbaş, işçi avukatlık bir dönüşümün sonucunda ortaya
çıktığı belirterek “Proleterleşme olgusu sadece avukatlara özgü değil.
Ellili, altmışlı yıllardaki proleterleşme süreci ile birlikte profesyonel
mesleklerin tamamında bir işçileşme yaşanıyor. Orta sınıf dediğimiz
devasa bir kitle üretim araçlarındaki değişiklikten dolayı işçileşti. Üretimdeki pozisyonlarının değişmesi, avukatların niteliğini ve statülerini
kaybettirdi. Bu sınıfsal bir tabakalaşmadır, iktisadi kökenlidir ve kişisel
de değildir. Önceki yıllardaki gibi 3-5 yıl bir avukatın yanında çalışıp sonra bürolarını açan avukatlarla karşı karşıya değiliz, daha uzun süreler
ve belki meslek hayatı boyunca işçi kalacak avukatlarla karşı karşıyayız.
Avukat emeği kapitalist ekonomi sürecinin bir parçası haline gelmiş durumda. Artı değer üretmeye başlayan hizmet sektörünün de bir parçası” dedi.
İşçi Avukat Ender Kendirli de sadece avukatlıkta işçileşmenin ele
alınması durumunda eksik kalınacağını dile getirerek şunları söyledi
“Toplumsal dönüşümle birlikte ele almalıyız. Bu dönüşümden beyaz
yakalı bütün meslek grupları payını alıyor, saygınlıkları yırtılıp atılıyor.
Avukatların da işçileşmesi de arzın fazlalığından dolayı değişimden kaynaklıdır. Mezun olan hukuk fakültesi öğrencisinin sayısı fazla olması hak
aramasına engel oluyor. İşçi avukatlar merkezi işsiz kalma tehdidi ile
karşı karşıya olan meslektaşlarımızın yanında olmak için kuruldu. İşçi
avukatlığı kabul etmemek işçi avukatların yaşadığı sorunları da görmezden gelmektir” dedi.
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KADIN HAKLARI DANIŞMA VE HUKUK ARAŞTIRMALARI
MERKEZİ 2018 - 2020 FAALİYET RAPORU
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Av. Perihan Çağrışım Kayadelen,
				
Av. Gamze Karaoğlu
Merkez Koordinatörü : Av. Devrim Cengiz Aygün
Yürütme Kurulu Üyeleri: Av. Cansu Aktaş, Av. Elif Karlıdağ, Av. Figen
Merder, Av. Funda Ekin, Av. Gülce Mutoğlu Kılavuz, Av. Hülya Gültekin,
Av. Necmiye Ece Uncu, Av. Nilgün Şentuna, Av. Yasemin Şen

I-PANEL, KONFERANS VE SEMİNER ÇALIŞMALARI
Cinsiyet Temelli Şiddet ve Metoo Hareketi Başlıklı Panel Yapıldı / 23 Ocak 2019

Oturum başkanlığını Av. Meliha Yaman Yurdugül’ün yaptığı panele,
Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu ile film eleştirmeni Alin Taşçıyan konuşmacı olarak katıldılar.
Panelin açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Genel Sekreteri Av.
Perihan Çağrışım Kayadelen, sadece basına yansıyan verilere göre;
2008 yılında 80, 2018 yılında ise 440 kadının erkek şiddeti sebebiyle hayatını kaybettiğini ifade ederek “Hal böyleyken; maalesef bugün yine
evlilik affı adı altında, küçük yaşta genç kız çocuklarının tacizcileri ile
tecavüzcüleri ile evlendirilmesi konusunu konuşur durumdayız. Bununla birlikte üzerimizdeki karanlığı hep birlikte yırtacağız.” dedi.
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Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu ise yapmış olduğu konuşmada; bugün
hem Türkiye’de hem de dünyada kadına yönelik şiddetin yoğunluğunun ve de yaygınlığının arttığını ifade ederek bunun sebebinin “erkeklik krizi” olarak adlandırılan ve dünyanın içine girdiği evrede toplumsal,
siyasal ve kültürel olarak erkeklere yüklenen hegemonik rolde meydana gelen zayıflama olduğunu söyledi. Kadının kamusal alanda daha çok
var olmasının, kamusal alanın yegane hakimi erkeklik rolünde ciddi bir
erozyon yarattığını dile getiren Sevgi Uçan Çubukçu, #metoo hareketinin, kadınların daha fazla yer almaya başladıkları kamusal alanlarda,
profesyonel iş yaptıkları alanlarda, cinsel taciz mobbing, saldırı, tecavüz gibi her türlü cinsiyet temelli şiddete işaret eden ve kendi deneyimlerini yüksek sesle kamuya açtıkları bir eylem olduğuna işaret etti.
Dünyanın her yerinde, iletişim kanallarının erkek patronların elinde
olduğunu, üst düzey yöneticilerin de erkek olduğunu söyleyen Alin Taşçıyan “Böyle bir dünyada, üreten kim ki üretilen ne olsun?” dedi. Adaletsizlik ve eşitsizliğin her yerde olduğu, böyle bir dünyada #metoo hareketin, bir patlama noktası olduğunu söyleyen Alin Taşçıyan, dünyanın
her yerinden kadınların “Koskoca Hollywood yıldızları da tıpkı Meksikalı
mevsimlik bir tarım işçisi gibi taciz edilebiliyormuş.” diyerek bir özdeşlik yakaladıklarını dile getirdi.

Nafaka Çalıştayı
23 Şubat 2019
İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi olarak bir süredir kamuoyunda devam etmekte olan yoksulluk
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nafakasının süreli olması hatta kaldırılması konusu; merkezimiz ve adli
yardım üzerinden alınan başvurular ve karşılaşılan sorunlar da gözetilerek; 23 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz “Nafaka Çalıştayı”
nda akademisyen, avukat, hakim, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kadın örgütleri temsilcileri ve sosyal hizmet uzmanlarının katılımı ile tüm
yönleriyle tartışılmıştır.
Nafaka Çalıştayı Sonuç Bildirgesi
İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi olarak bir süredir kamuoyunda devam etmekte olan yoksulluk
nafakasının süreli olması hatta kaldırılması konusu; merkezimiz ve adli
yardım üzerinden alınan başvurular ve karşılaşılan sorunlar da gözetilerek; 23 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz “Nafaka Çalıştayı”
nda akademisyen, avukat, hakim, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kadın örgütleri temsilcileri ve sosyal hizmet uzmanlarının katılımı ile tüm
yönleriyle tartışılmıştır.
Kamuoyu önündeki nafaka tartışması, hiçbir veriye dayanmayan
tekil örnekler üzerinden nafaka mağdurları olduğu iddiası ile sürdürülmektedir. Tekil olarak ifade edilen örneklerde “birkaç günlük evlilikten
ya da eşlerin fiili olarak hiçbir araya gelmediği evliliklerden sonra ömür
boyu nafaka ödendiği iddiaları ileri sürülmektedir. Ancak bu örneklere
ilişkin bilimsel bir veri, istatiksel rakam bulunmadığı gibi; bu örneklerin kararları (hangi şartlarda bağlandığı; ne kadar olduğu, kadının çalışma koşulları vb.) detaylı olarak bilinmemektedir. Somut veri olmadığı, yetkililer tarafından da dile getirilmektedir. Verilen örneklerden
farklı olarak; sadece baroların kadın hakları merkezleri ve adli yardım
bürolarından toplanabilecek verilerle bile barolara başvuran çok sayıda
kadının, şiddetten kurtulmak için nafaka ve tazminat dahi talep etmedikleri, sadece boşanma talepli davalar açıldığı ortaya çıkacaktır. Ayrıca;
nafaka talepli açılan davaların çoğunda, nafaka talep edilse dahi bağlanan nafaka miktarlarının düşüklüğü, düşük olarak bağlansa bile tahsil
edilemediği de rahatlıkla tespit edilebilecektir. Sayısı, oranı ve olguları
belirsiz bir ‘mağdur erkekler’ iddiası üzerinden, bilimsel verilere dayalı
bilgi olmadan, ajitasyon ve soyut iddialarla bir yasal değişikliği tartışmak mümkün değildir.
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4721 sayılı Medeni Kanun’un 175. maddesinde düzenlenmiş olan
nafaka konusunda, kamuoyuna yanlış bilgiler verilmektedir. Medeni
Kanun’da ifadesini bulan yoksulluk nafakası, kamuoyuna yansıtıldığı
gibi ne mutlak olarak süresiz düzenlenmiştir ne de her talep edene
verilmektedir. Yasa metni, nafaka bağlama koşullarını son derece net
belirlemiş, uygulamada yaşanan sorunları da çözmeye elverişli şekilde
düzenlenmiştir.
Medeni Kanun’un 176. maddesinde ise; nafakanın kaldırılması koşulları mevcuttur. Yoksulluk nafakası, talep halinde ve koşulları oluştuğunda çoğunlukla yargı tarafından geniş yorumlanarak kaldırılmaktadır. Kamuoyunda dile getirilen mağduriyet iddiaları dahi mevcut
yasayla çözüme kavuşturulabilecek örneklerdir. Kasıtlı yapıldığını düşündüğümüz bu yanlış bilgilendirmeler, sürecin yanlış bir şekilde anlaşılmasına ve seyrine neden olmaktadır.
Ayrıca nafaka konusuna gelene kadar, kadın cinayetleri, şiddet verileri, yoksulluk gibi çok daha yakıcı sorunlar olduğu; yine de nafaka konusu konuşulacaksa sağlıklı bir zeminde tartışılabilmesi için kadın ve
erkeğin toplumdaki konumu, eşitsizlik, ayrımcılık ve kadının yoksulluğu
üzerinden ele alınması, tartışmanın somut verilere dayanması gerekmektedir.
Türkiye’de kadınların istihdama katılımı TÜİK 2017 verilerine göre;
yüzde 33.3 iken, erkeklerin katılımı yüzde 71.5 tir. TÜİK 2017 Zaman
Kullanımı verilerine göre; kadınların hane halkı ve ev işlerine ayırdığı zaman günde 4 saat 35 dakika iken, erkeklerin ayırdığı zaman 53 dakikadır. Boşanma artış oranı 2017’de binde 1.6, tüm boşanmalar içinde kısa
süreli evliliklerde boşanma oranı ise yüzde 3.2 olarak yer almaktadır.
Evliliklerinde şiddete maruz kalan kadın oranı ise yüzde 97’dir.
Oranlar, kadın yoksulluğunu ve eşitsizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Eşitsizliğin ürettiği yoksulluk ve şiddet verileri konuşulmadan
nafaka tartışılması, son derece sakıncalı sonuçlara neden olacaktır. Bu
şartlarda, gerçek sorunları görmeden yapılacak bir değişiklik, olsa olsa
politik bir tercih olarak; eşitlik ilkesine ve bağlı olduğumuz yasa ve söz692

leşmelere aykırı olarak yapılacaktır. Nafaka konusunda kadınlar aleyhine yasal bir düzenleme yapılması kabul edilemez.
Yasadaki nafaka maddesi cinsiyetsiz olmasına karşın, uygulamada
nafaka alanların büyük çoğunluğunun kadınlar olmasının sebebi, hayatın her alanındaki yukarıda verilerle sayılan bu eşitsizliklerdir. Boşanma ile yoksulluk, kadın için kaçınılmaz bir sonuç olmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle boşanma sonucu yoksulluğa düşecek
kadının mağduriyetinin nafaka ile karşılanmasından daha doğal bir şey
yoktur. Kadınların, boşanmanın ardından nafakaya ulaşmasını güçleştirmek, pek çok kadını sadece sosyal yardımlara muhtaç edecek ve kadınlar boşanmanın ardından hayatını sürdüremeyeceğini düşüneceğinden boşanmaktan vazgeçmek durumunda kalabilecektir.
Yürütülen tartışmalarda bir başka nokta, yurt dışı örnekler ile kıyaslama yapılması ve çoğu Avrupa ülkesinde süreli nafaka olduğu şeklinde
beyanlarda bulunulmasıdır. Örneklemeler, yanlış bilgiler içermektedir.
Örnek verilen İsviçre, Almanya gibi ülkelerde; sosyal refah, kadınların
istihdama katılma oranları, kreş, yaşlı bakım evleri, bakım hizmetlerinin toplumsallaşması, sosyal haklar konularında verilen destekler ve
cinsiyet ayrımcılığına dair yapılan çalışmalar sonucu, toplumsal cinsiyet
eşitliğini ölçen endekslerdeki ülke sıralamaları Türkiye ile kıyaslanabilir durumda değildir. Bu ülkelerin pek çoğunda, ev içi emek dikkate
alınmakta; evlilik birliği değil fiili birlikte yaşama halinde dahi çocuk ve
kadın için ayrılık halinde ek sosyal destekler devreye girmektedir. Bu
koşullar Türkiye’deki gibi boşanınca sokakta kalma, beş parasız kalma,
iş bulsa dahi güvencesiz, esnek ve düşük ücretle çalışma verileriyle kıyaslanabilir değildir. Bu açıdan uluslararası örneklerin objektif ve doğru
bilgilerle verilmesi önemlidir. Kadın erkek eşitliği, cinsiyet politikaları,
kadın işsizliği ve yoksulluğu açısından ülkelerin durumu, ülkelere ilişkin özgünlükler gözetilmeden yapılan kıyaslamaların bilimsel ve yasa
yapmaya zemin olamayacağı açıktır. Bu ve benzeri manipüle edici açıklamalar, ne yazık ki kamu görevi yürüten yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır. Hatta yüksek yargı organı temsilcileri dahi yönlendirici yorumlarla taraf olmaktadırlar ve sürece zarar vermektedirler.
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Ayrıca Anayasa Mahkemesi, 2011/136 E. ve 2012/72 K. sayılı ve
2015/57 Başvuru Numaralı kararlarında nafakanın süreli olması düzenlemesini tartışmış ve Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesini Anayasa’ya aykırı bulmamıştır. Mahkemenin Anayasa’ya aykırılık tespit etmediği bir yasa maddesinin değiştirilmesinin, aynı gerekçelerle yeniden
tartışma konusu yapılmasının, hukukun güvenilirliği açısından da kabul
edilemez olduğunu düşünüyoruz.
Esasen çeşitli kaynaklardan yapılacak veri toplama çalışmaları sonucunda; kadınların çoğunluğunun şiddetten uzaklaşmak için ve hükmedilen nafakanın tahsil edilmesinde yaşadıkları güçlük nedeniyle,
nafaka almaktan vazgeçmek durumunda kaldığının tespit edileceğini
düşünmekteyiz. Merkezlerimizdeki başvurulardan bizim de tespit ettiğimiz ve açıkça gördüğümüz; nafakayla ilgili asıl mağduriyeti kadınların
yaşamakta olduğu ve nafakanın tahsil edilememesinin en büyük sorunlardan birisi olduğudur. Kadınların çoğunluğu, mahkeme kararı olsa
dahi hem yoksulluk hem iştirak nafakasını alamamaktadır.
Bu nedenle; nafakanın süreyle sınırlandırılmasının değil, çeşitli
ülkelerde olduğu gibi tahsil edilemeyen nafakanın devlet tarafından
ödenmesi ve arkasından nafaka yükümlüsüne rücu edilmesi yöntemi
konuşulmalı ve nafakanın kadınlara ödenebilmesinin koşulları sağlanmalıdır.
Çalıştayımızda, yukarıda dile getirmeye çalıştığımız kimi temel başlıklarda nafakaya ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapılmış olup; nafaka konusunda Medeni Kanun’da bir değişiklik yapılmasına ihtiyaç olmadığı sonucuna varılmıştır. Hazırlıksız, verilere dayanmayan ve alelacele
yapılacak bir düzenlemenin hak kayıplarına ve çok daha fazla soruna
yol açacağı açıktır.
Süreç yürütülürken tarafları karşı karşıya getiren bir yöntem tercih
edilmemeli, tüm tarafların talep ve sorunları dinlenmelidir, veriler incelenmelidir. Bu kapsamda kadın örgütlerinin, bu alanda çalışan hukukçu,
akademisyen ve sosyal çalışmacıların deneyim ve birikimleri dikkate
alınmalıdır. Nafaka konusu bu birikim olmaksızın, belirsiz tekil örnekler
ve tek başına erkek mağdurlar üzerinden konuşulmamalıdır. İstisnalar
üzerinden yasa yapılamaz.
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Ayrıca önerilen yasal düzenleme, devletin imzaladığı/kabul ettiği
tüm uluslararası sözleşmelere; (BM Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi ve Kadınlara Yönelik Şiddet ve
Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi İstanbul Sözleşmesi) aykırıdır.
İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi olarak nafaka tartışmasında kadınların yanında taraf olduğumuzu,
yasa değişikliğine gerek olmadığını, sorunların yürürlükteki yasayla çözülebileceğini; çalıştayın sonuçlarını ilgili bütün kurumlarla paylaşacağımızı, bu yasal düzenleme konusunda sonuç ve değerlendirmelerimizi,
elimizdeki istatiksel verileri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
Adalet Bakanlığı ve ilgili birimlere aktaracağımızı ve nafakanın tahsil
edilememe, düşük bağlanma gibi gerçek sorunları için çözüm arayışlarına devam edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

İzmir Barosu’nda Kent,
Yaşam ve Kadın konulu panel düzenlendi
9 Mart 2019

İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından “Kent, Yaşam ve Kadın” başlıklı bir çalışma düzenlendi.
Üç oturum halinde gerçekleşen çalışmanın açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Genel Sekreteri ve Kadın Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Perihan Çağrışım Kayadelen, alanda kadınlarla
bir arada olmanın ve Baro’nun Kadın Hakları Merkezi’nin her zaman onların yanında olduğunu göstermenin çok önemli olduğunu vurguladı.
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Av. Özge Adalı’nın kolaylaştırıcılığında yapılan ilk oturumda, Ekonomist Derya Altun “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme”, Yüksek
Şehir Plancısı Nursun Akıncı “Kent Politikası” ve İzmir Köy-Koop Başkanı
Neptün Soyer ise “Kent, Köy Yaşamı” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.
Av. Meliha Yaman Yurdugül kolaylaştırıcılığında yapılan ikinci oturumda Prof. Dr. Solmaz Zelyut “Görünen ve Görünmeyen Şiddet”, Prof.
Dr. Nilgün Özçakar “Kent ve Sağlık(lı)sız Yaşam” ve Av. Berna Babaoğlu
Ulutaş “Kent Hakkı” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.
Çalışmanın Av. Perihan Çağrışım Kayadelen kolaylaştırıcılığında
gerçekleşen son oturumuna ise sendikada örgütlenme haklarını kullandıkları için işten atılan direnişçi kadın işçiler Elif Akçanerik ve Dilan
Yıldız ile Tariş direnişçilerinden Emine Çakır konuşmacı olarak katıldılar.
Kadınlar Bir Kere Karar Verdi mi Artık Korku Kalmıyor
Direnişteki Sibaş işçilerinden Elif Akçanerik, çalışma koşullarının
ağırlığından dolayı sendikada örgütlenme kararı aldıklarını söyleyerek,
“Çoğunluğu sağladık ve sendikamız bakanlıktan yetkiyi aldı. Sendikada
örgütlendiğimizi öğrenen patron, önce 8 arkadaşımızı işten attı. Bizleri
e-Devlet şifrelerini kendisine vermemiz ve sendikadan istifa etmemiz
için tehdit etti. Kadınlar bir kere karar verdi mi artık korku kalmıyor.
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Sendikadan istifa etmeyi reddettik. Parça parça 80 kişiyi işten attı.”
dedi. İşverenin yetki itirazı üzerine geçen uzun yargı sürecine değinen
Elif Akçanerik “Hukuk nerede, adalet nerede?” dedi. 72 gündür fabrika
önünde direndiklerini söyleyen Sibaş işçisi Elif Akçanerik, işten çıkarılalı
bir yıl olduğunu, bu süre zarfında işverenin diğer işyerleri ile görüşerek
iş bulmalarının engellediğini söyledi. Sendikalı olarak işlerine dönene
kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Akçanerik, “Biz varsak,
üretiyorsak patronların karı, kazancı var. İşçiler olarak birleşmeli, sermayeye boyun eğmemeliyiz” dedi.
Bu Mücadeleyi Zafere Ulaştırmak Görevimiz
Bir diğer Sibaş İşçisi olan Dilan Yıldız ise direniş sürecinde yaşadıklarını anlatarak “İlk günler, biz kadınların, fabrika önündeki direnişi
köyümüzde yadırgandı. Bazı arkadaşlarımızın aileleri, özellikle babaları
karşı çıktı ama ona rağmen kadınlar, bir yolunu buldu direniş alanında
yerini aldı. İlk günlerden itibaren en büyük destekçilerimiz çocuklarımız
oldu.” dedi. Yaşadıkları köy muhtarının da işverenden yana olduğunu
ifade eden Dilan Yıldız, 31 Mart yerel seçimleri için kendi adaylarını çıkardıklarını ifade ederek “Daha önce kadınlar olarak böyle bir şey aklımızın ucundan bile geçmezdi. Köyümüz, emekçi köyü ve muhtarlık patron destekçilerine bırakılmayacak kadar kıymetli.” dedi.

Hukuk Fakültesi Öğrencileri İle Toplumsal Cinsiyet Bakış
Açısı İle Kadın Hakları Forumu gerçekleştirildi
12 Mart 2019
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İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından 8 Mart Etkinlikleri
kapsamında hukuk fakültesi öğrencileri ile toplumsal cinsiyet bakış açısı ile kadın hakları forumu düzenlendi.
Forumda konuşan Av. Funda Ekin, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda gerçekleştirdiği sunumunda; biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin farkını, kalıp yargıları, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği kavramlarını anlatırken; Av. Nilgün Şentuna, Kadın Hakları Danışma ve Hukuk
Araştırmaları Merkezi’ne gelen şiddet başvurularından çarpıcı örnekler
paylaştı. Sunumunda toplumsal cinsiyet temelli şiddet türlerini tanımlayan Av. Gökçe Çiçek Türkmen, psikolojik, ekonomik, fiziksel veya cinsel
biçimde uygulanan şiddet türlerinin çoğu zaman iç içe geçtiğini ifade
ederken; LGBTİ+’lara yönelik şiddet hakkında konuşan Stj. Av. Mahmut
Şeren ise toplumsal cinsiyet rolleri ve önyargıların, kişilerin cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimliklerini “tek doğru ve normal” iddiasıyla heteroseksüel ve natrans olarak belirlediğini söyledi. Av. Figen Merder
ise Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi hakkında gerçekleştirdiği
sunumunda; İstanbul Sözleşmesi’nin şiddete karşı önleme, koruma, ko698

vuşturma ve politika üretme şeklindeki dört temel ilke çerçevesinde
oluştuğunu söyledi.
6284 Sayılı Kanun hakkında konuşan İzmir Barosu Genel Sekreteri
Av. Perihan Çağrışım ise Kanun hakkındaki karalama çalışmalarının dikkate alınması gerektiğini söyleyerek; Kanunun öneminin özetle, şiddet
mağdurlarının koruma alanlarını ısrarlı takip mağdurlarını da kapsayacak şekilde genişletmesinden ve mağdurun evli olmasının aranmasına
son vermiş olmasından kaynaklandığını belirtti.

Cinsel Suçlarda Rıza Kavramı/
Mağdur Hakları Çalıştayı Düzenlendi
14-15 Haziran 2019

Çalıştayın ilk günü gerçekleştiren ve üç oturumdan oluşan panelin
açılışında konuşan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer,
çalıştay konusunun çok özellikli bir konu olduğunu ifade ederek “Demokratik kitle örgütlerinin, meslek örgütlerinin ve bireysel mücadele
sonucunda bu alanda çok önemli ve özel çalışmalar yapılmasına rağmen, özellikle bu konularla uğraşan meslektaşlarımızın yoğun katkı
koymaya çalışmalarına rağmen, sıcaklığını çok yoğun bir şekilde hisset699

tiğimiz ve çözülmesi için üzerimize çok daha fazla iş düşen önemli konulardan bir tanesi.” dedi.
Panelin ilk oturumunda Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nden Hilal Esmer “Cinsel Şiddette Rıza Kavramı/Cinsel Şiddet Kriz Merkezleri”
ve İzmir Barosu Üyesi Av. Şenay Tavuz “İstanbul Sözleşmesi ve Mağdur
Hakları” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.
İkinci oturuma katılan Ankara Barosu üyesi meslektaşlarımızdan
Av. Senem Doğanoğlu “Ceza Muhakemesi ve Cinsel Şiddet” başlıklı sunumu gerçekleştirirken, Av. Huriye Karabacak ise “Cinsel Suçlarda Cezasızlık” konusuna değindi.
Panelin üçüncü ve son oturumunda konuşan DEÜ Tıp Fakültesi Adli
Tıp A. D. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akça Toprak Ergönen “Cinsel Şiddete
Uğrayan Bireylerin Adli Tıbbi Muayenesi ve Değerlendirme”, DEÜ Tıp
Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A. D. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neşe
Direk ise “Cinsel Travmaya Maruz Bırakılan Bireyin Ruh Sağlığı Muayenesi – Değerlendirmesi” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.
Çalıştayın ikinci günü gerçekleştirilen atölye çalışmalarında ise
“Mağdur Haklarının Ulusal ve Uluslararası Sözleşmeler Kapsamında Değerlendirilmesi”, “Yargıtay Kararları Çerçevesinde Rıza Kavramına Bakış” ve “Rıza Kavramına Farklı Yaklaşımlar” konuları değerlendirildi.

6284 Sayılı Yasa ve Kadına Yönelik Şiddet Olgusunun
Sosyal, Psikolojik ve Hukuksal Boyutu
Seminer Çalışması Yapıldı
İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen “6284 Sayılı Yasa ve Kadına Yönelik Şiddet
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Olgusunun Sosyal, Psikolojik ve Hukuksal Boyutu” konulu seminer çalışmaları; Av. Devrim Cengiz Aygün, Av. Elif Karlıdağ, Av. Gülce Mutoğlu
Kılavuz, Av. Gözde Önal, Av. Funda Ekin, Av. Öniz Özsoy ve Av. Perihan
Çağrışım Kayadelen’in kolaylaştırıcılığında 19 Ekim 2019, 25 Ekim 2019,
20 Aralık 2019, 10 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Katılma Alacağı Hakkı Konulu Konferans Yapıldı
13 Kasım 2019

İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında “Katılma Alacağı
Hakkı” başlıklı bir konferans düzenlendi.
İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız Av. Ayça Özdoğan’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansın sonunda; İzmir Barosu Genel Sekreteri ve Kadın Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Peri701

han Çağrışım Kayadelen, 25 Kasım dolayısıyla hafta boyunca çok sayıda
etkinlik yapılacağını dile getirerek katkılarından dolayı Av. Ayça Özdoğan’a teşekkür belgesi sundu.

İş Yaşamında Kadın Olmak Paneli Yapıldı
28 Kasım 2019

İzmir Barosu’nun 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası
Mücadele Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında 28 Kasım 2019 günü “İş Yaşamında Kadın Olmak” başlıklı bir panel düzenlendi.
Oturum başkanlığını Av. Gözde Önal’ın yaptığı panele Av. Şenay
Çöte ve Av. Zöhre Dalkıran konuşmacı olarak katıldı.
Panelin açılışında konuşan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer, İzmir Barosu olarak kadına yönelik uygulanan şiddetin
ağır bir insan hakkı ihlali olduğunu düşündüklerini ifade ederek “Maalesef bu şiddet, ülkemizde her geçen gün hem fiziksel, hem psikolojik,
hem de ekonomik olarak artış göstermekte ve kadınların yaşam hakları dahi vahşice ellerinden alınabilmektedir.” dedi. Yasal mevzuatta
değişiklikler yapılmasına rağmen bu şiddetin artmasındaki en önemli
sebeplerinden bir tanesinin, toplumdaki zihniyet değişikliğinin sağla702

namamış olması ve bununla birlikte devletin bu konuya ilişkin doğru
politikaları üretemiyor olması olduğunu dile getiren Av. Özgür Yılmazer, “ama biz tüm bunlara rağmen umudumuzu kaybetmiyoruz ve mücadeleye de devam ediyoruz.” dedi.
Panelin açılışını yapan oturum başkanı Av. Gözde Önal, kadınlara
yönelen tüm acımasızlıkların ve eşitsizliklerin onları sindirmek bir yana,
dayanışmalarını daha da güçlendirdiğini ifade etti.
Panelistlerden Av. Şenay Çöte ise kadının çalışma hayatına katılımının, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında aktif bir rol oynadığını
söyleyerek “Kadının gelirinin olması, babaya, kocaya, ağabeye olan bağımlılığını azaltıyor. Kadının iş hayatına katılıp onu evin içine hapseden
zihniyetin dışına çıkması onu toplumsal yaşamda güçlendiriyor ve statüsünü yükseltiyor.” dedi.
Bir diğer panelist olan Av. Zöhre Dalkıran ise sunumunda avukatların
mesleki olarak önlerine gelebilecek ve özellikle İş Yasası’ndan kaynaklı
kadın lehine olan uygulamalar ve düzenlemelerden bahsetti.

Cinsiyet Temelli Şiddetin Önlenmesinde
Erkeklerin Rolü Paneli Düzenlendi
29 Kasım 2019

İzmir Barosu olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
günü dolayısıyla düzenlediğimiz etkinliklerin sonuncusu “Cinsiyet Te703

melli Şiddetin Önlenmesinde Erkeklerin Rolü” başlıklı panel oldu. Celal
Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Murat Göç Bilgin’in konuşmacı olarak katıldığı etkinliğin açılışında konuşan İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gamze Karaoğlu son istatistiklere göre; öldürülen her on kadından dokuzunun aile içinden ve özellikle eş, ağabey
ya da flörtü tarafından namus ve töre motivasyonuyla işlendiğini ifade
ederek, “Daha önceki birçok çalışmamızda, hem evde hem de iş hayatındaki şiddetin önlenmesinde, biz kadınlar olarak ne yapabiliriz bunu
genel olarak konuştuk ama bu panelde; erkekler, kadınlara uygulanan
şiddetin ne kadar önüne geçebilir, bunu konuşacağız.” dedi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seminerine Katıldık
22 Şubat 2020

Çiğli Belediyesi tarafından, Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kentler
Projesi Kapsamında düzenlenen yöneticileri bilgilendirme toplantısına
katılan İzmir Barosu Genel Sekreteri ve Kadın Hakları Merkezi Sorumlu
Yönetim Kurulu üyesi Av. Perihan Çağrışım Kayadelen “6284 sayılı Yasa,
Sorunlar ve Beklentiler” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Av. Perihan
Çağrışım Kayadelen sunumunda; 6284 sayılı Yasa, başvuru mekanizmaları ve bu alanda İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Toplantıda ayrıca “Toplumsal Cinsiyet”, “Yerel Yönetimler, Kadın Dostu
Kentler Projesi, Kazanımlar ve Üniversiteler” başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.
704

Menderes’te Şiddet Mağduru Kadınların Başvuru
Mekanizmaları Paneli Yapıldı
7 Mart 2020

İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. Perihan Çağrışım Kayadelen ve
meslektaşımız Av. Yasemin Şen, Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen panelde, şiddet mağduru kadınlara yönelik hukuki yaklaşımlar ve başvuru mekanizmalarını anlattılar.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Eğiticilerin Eğitimi Çalışması Düzenlendi
22-23 Şubat 2020
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İzmir Barosu tarafından 22-23 Şubat 2020 günlerinde toplumsal
cinsiyet eşitliği eğiticilerin eğitimi çalışması düzenlendi.
Dr. Ceren Akçabay ile Dr. Kıvılcım Turanlı’nın kolaylaştırıcı olarak
katıldığı çalışmaya, İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi’nde gönüllü olarak çalışan 25 meslektaşımız katıldı.

Kadınlara 6284 Sayılı Yasa’ya İlişkin
Baromuzun Çalışmaları Anlatıldı
25 Şubat 2020

İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. Perihan Çağrışım Kayadelen, İzmir
Kadın Kuruluşları Birliği tarafından düzenlenen konferansta 6284 sayılı Yasa, İzmir Barosu’nun kadına yönelik şiddetle mücadele ve cinsiyet
eşitliği temelli çalışmalarını anlattı.
Konferansta konuşan Av. Perihan Çağrışım Kayadelen, kadınların
her gün şiddet görmeye devam ettiğini ifade ederek “Kadın cinayetlerini, kadına yönelik şiddeti engellemek ancak bütünlüklü politik bir
müdahale ile mümkün olabilir. Kadına yönelik şiddeti önleme görevini yerine getireceği ve bu yönde tüm tedbir ve uygulamaları öncelikle hayata geçireceğine dair sözleşmeyi imzalayan hükümet, o günden
bu güne hiçbir şey yapmadı. Tam tersine kadın kazanımlarını, cinsiyet
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eşitsizliğini ve ayrımcılığı görmezden gelmeye devam ediyorlar. Biz
kadınlar, sokakları, işyerlerini, özgürlük alanlarımızı terk etmeyeceğiz.
Kazanımlarımızın geriye götürülmesine izin vermeyeceğiz, yasaları uygulatacak, daha iyilerini yapacağız.” dedi.

AİHM Kararlarında Kadın Hakları Konuşuldu
5 Mart 2020

İzmir Barosu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlediği ilk etkinlik olan “AİHM Kararlarında Kadın Hakları”
başlıklı konferans 5 Mart 2020 günü gerçekleştirildi.
Av. Uluğ İlve Yücesoy’un konuşmacı olarak katıldığı konferansın sonunda konuşan İzmir Barosu Genel Sekreteri ve Kadın Hakları Merkezi’nden sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Perihan Çağrışım Kayadelen,
bu yıl 8 Mart programını hazırlarken daha çok alanda olmak istediklerini söyleyerek “Konferans ve panellerde bilgilerimizi paylaşmak güzel, bununla birlikte aynı zamanda sokaklarda kadınlarla ve erkeklerle
muhatap olmalıyız ki; bu sorunu bir de bizden dinlesinler belki çözüm
bulabiliriz.” dedi.
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Karaburun’da Kolluğa Kadına Yönelik Şiddet ve İhbar
Yükümlülüğü Eğitimi Düzenlendi
6 Mart 2019

İzmir Barosu ile İzmir Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü
işbirliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Karaburun’da özellikle jandarma ve kolluktan gelen katılımcılara, Av. Funda
Ekin ve Av. Dilan Akın’ın sunumları ile kadına yönelik şiddet ve ihbar
yükümlülüğü konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.
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III-ÖNEMLİ GÜN ETKİNLİKLERİ:
Şiir ve Şarkılarla Kadın Mücadelesi Anıldı

8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla düzenlenen gecede; İzmir
Barosu Şiir Topluluğu’ndan meslektaşlarımızın okuduğu şiirler ve yine
meslektaşlarımızdan oluşan L.O.T.S (Lawyers on The Stage) Grubu’nun
müzikleriyle şiir ve şarkılarda kadınlar ve kadın mücadelesi anıldı.
Okuduğu şiirlerle geceye renk katan Baro Başkanımız Av. Özkan
Yücel, bu tip etkinlikleri daha sık yapacaklarını söyleyerek İzmir barosu
şiir Grubu ve L.O.T.S Grubu’na teşekkür etti. Av. Özkan Yücel, “Hepinize
katıldığınız ve burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. O gün başladı,
bu mücadele üzerinden 150 yıldan fazla zaman geçti ama bugün hala
devam ediyor, inatla ısrarla devam ediyor. Biz burada kadın mücadelesini anarken onlar da sokaklarda yürüyorlar. Başlayan, devam eden,
süren bir mücadele var ve kazanana kadar da durmayacağız.” dedi.

SineBaro’da 25 Kasım Programı
27 Kasım 2019
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında; İngiltere’de, kadınların oy hakkı için verdikleri mücadeleyi konu alan “Diren!” filmi izlendi.
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İngiltere’de, kadınların oy hakları için verdikleri mücadeleden feyz
alıp, bugün kadınların verdiği mücadeleye biraz da yol haritası olması
için “Diren!” filmini seçtiklerini ifade eden İzmir Barosu Genel Sekreteri
Av. Perihan Çağrışım Kayadelen, “Bu film, bize bir kez daha gösteriyor
ki; kadınların elde ettiği kazanımlar, uzun mücadelelerin sonucunda
elde edilmiştir. Kadınlar için daha güzel yarınlar ancak kadının özgürleşmesi mücadelesi ile kazanılabilir.” dedi.

Şarkılarını Kadına Yönelik Şiddete Karşı Söylediler
9 Ocak 2020
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İzmir Barosu Türk Sanat Müziği Korosu, yılın ilk konserini, Şef Oğuz
Özvardar yönetiminde 9 Ocak 2020 günü Fuar İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.
Kadına yönelik şiddetin engellenmesi temalı konserin açılış konuşmasını yapan ve sözlerine “Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş ve aydınlık bir ülke idealinin peşinde olan, bu idealden hiçbir zaman vazgeçmeyen, Cumhuriyet tarihinin sahibi ve koruyucusu İzmir’de iseniz o zaman
şarkıların en güzelini yaşıyorsunuz demektir.” diyerek başlayan İzmir
Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel her alanda ve her yerde sürekli bir
gerici saldırı ile karşı karşıya olunduğunu ifade ederek “Laiklik karşıtı
kampanyalar, okullarda laiklik karşıtı eğitim faaliyetlerinin sürdürülmeye çalışılması, kanunlarda Resmi Gazete’ye kadar varan şeriat beklentileri, özlemleri hep İzmir Barosu’nun duvarlarına çarpıp geri dönüyor.
Bugüne kadar demokrasi ve insan hakları konusunda, ülkenin neresinde ne olduysa, İzmir Barosu’nun yeniden kazandığı sesi aracılığıyla en
önde yer aldık. Çoban ateşlerini yakan, adalet nöbetlerinde her daim
var olan, avukatlara yönelik her saldırının karşısına asla vazgeçmeden
çıkan bir İzmir Barosu yaratmaya çalıştık. Farkında mısınız müzikte bile
insan haklarını unutmuyoruz. Farkında mısınız, şarkı söylerken bile kadına yönelik şiddeti engellemek için ne yapabiliriz ona bakıyoruz? İzmir Barosu’nun avukatları varken merak etmeyin İzmir, İzmir Barosu’na
emanettir, rahat olabilirsiniz. Bu güzel konseri hazırlayan şefimize ve
koroda çalışan arkadaşlarımıza içten teşekkür ederiz.” dedi.

İzmir Barosu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden
Örnek Protokol
25 Kasım 2019
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde İzmir Barosu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında şiddet
mağduru kadınlara yönelik güçlendirme ve farkındalık çalışması yapmasını sağlayacak “Ortak Hizmet Protokolü’nü imzalandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Barosu ile çok
anlamlı bir protokole imza attıklarını ifade ederek; İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Barosu’nun kardeş kuruluşlar gibi çalıştığını ifade etti.
İzmir Barosu’nun, Türkiye’nin yüz akı olduğunu dile getiren Tunç Soyer
“Kadına yönelik şiddete karşı imzalayacağımız protokolle en azından
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İzmir’de, kadına karşı şiddeti önleme yönünde bir güç yaratmayı, kadınlarımızı yalnız bırakmamayı hedefliyoruz.” dedi.
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ise kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik şiddet, istismar vakaları ve her türlü hak ihlallerine karşı
yerel yönetimlerle işbirliği yapmadan, yerel yönetimlerle birlikte hareket etmeden şehrin kılcal damarlarına ulaşmanın ve en küçük yerdeki
mağduriyetleri ortaya çıkarmanın mümkün olamayacağını ifade ederek
“Her gün şiddet haberleriyle, ölüm haberleriyle, mağduriyet haberleri ile geliyor. Merkezi iktidardan önlem almasını, acil önlem paketini
açıklamasını bekliyoruz, İstanbul Sözleşmesi uygulansın istiyoruz ama
ne yazık ki merkezi hükümet bu konuda bir adım atmıyor. Tam tersine,
kazanımları geri götürmek için bir çaba içerisinde, tam da İstanbul Sözleşmesi’ni etkisizleştirmek için bir gayretin içinde. Nafaka hakkından
tutun, istismar mağduru genç kızlarımızı istismarcısıyla evlendirecek
değişiklik tekliflerine kadar kamuoyunun gündemini meşgul eden ama
kadını korumaya yönelik, kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik hiçbir önlem içermeyen bir dizi söylem. Tam da buna karşı çıkıyor
ve diyoruz ki; biz merkezi iktidarı beklemek zorunda değiliz, yerel yönetimlerle sivil toplum kuruluşları, barolar el ele verip bu konudaki adımı
yerelden başlatabilirler. Biz, bunun Türkiye’deki örneği olmak istiyoruz.
Bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Bugün, bu protokolü imzalıyor olmak bu anlamda bizim için de çok değerli.” dedi.
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III-BASIN AÇIKLAMALARI
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
Basın Açıklaması
23 Kasım 2018

“BİR DİKTATÖRLÜK, KELEBEKLERİN KANAT ÇIRPIŞI İLE YIKILDI”
Kadına yönelik şiddete karşı mücadele gününün tarihçesi; Maria,
Patria ve Minerva isimli üç kız kardeş ile başlar.
Onlar; Dominik Cumhuriyeti’nin faşist Trujillo iktidarına karşı yürüttükleri direniş ile dünya tarihine geçen ve 25 Kasım 1960 tarihinde
diktatörlük askerlerince tecavüz edilerek öldürülen Mirabel Kardeşlerdir. Kod adları ile “kelebekler”.
Kadınlar, bugün de “Kelebeklerden” aldıkları güçle dünyanın her
yerinde cinsiyete dayalı ayrımcılığa ve şiddete karşı mücadele etmektedir.
Bu nedenle 25 Kasım, tüm insanlık için aynı zamanda kendisi ile
YÜZLEŞME GÜNÜDÜR;
25 Kasım, kadınların YALNIZCA KADIN OLMALARI SEBEBİYLE, en
temel insan hakkı olan yaşam haklarının güvence altında olmadığı gerçeğiyle YÜZLEŞME GÜNÜDÜR.
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25 Kasım, kadınların, YALNIZCA KADIN OLMALARI SEBEBİYLE, maruz kaldıkları ayrımcılığın ve şiddetin, aile içinde ve kamusal alanda yaygın ve sürekli olduğu gerçeğiyle YÜZLEŞME GÜNÜDÜR.
25 Kasım, kadınların, YALNIZCA KADIN OLMALARI SEBEBİYLE, hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal alanda eşitliğe sahip olmadıkları gerçeğiyle YÜZLEŞME GÜNÜDÜR.
25 Kasım, kadınların, YALNIZCA KADIN OLMALARI SEBEBİYLE,
dünyanın %1’ine, dünya gelirinin ise %10’una sahip oldukları gerçeğiyle YÜZLEŞME GÜNÜDÜR.
25 Kasım, kadınların, YALNIZCA KADIN OLMALARI SEBEBİYLE, açlık sınırı altında yaşayan dünya nüfusunun üçte ikisini oluşturdukları
gerçeğiyle YÜZLEŞME GÜNÜDÜR.
Dünya Ekonomik Forumu’nun 2017 tarihli Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporuna göre; toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesisi için, dünya, 300
seneye ihtiyaç duymaktadır. Aynı raporun, cinsiyet eşitliği sıralamasında Türkiye,144 ülkenin bulunduğu listede 130. sırada yer almıştır.
Ülkemizde, her yıl yüzlerce kadın, kadına yönelik şiddet eylemleri
neticesinde hayatlarını kaybetmektedir. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’nin verilerine göre; 2018 yılı Kasım ayına kadar 363 kadın, erkekler tarafından öldürülmüştür.
Türkiye’de yaşayan (en az) her üç kadından birinin; fiziksel, cinsel,
psikolojik, ekonomik şiddete maruz kaldığı araştırma sonuçları ile sabittir.
Türkiye’de, kadınların yarısı çalışmamaktadır. Çalışan kadınların
yarısı ise hiçbir sosyal güvenceleri bulunmaksızın, kayıt dışı istihdam
edilmektedir. Kadınlar, daha çok dezavantajlı işlerde çalışma alanı bulabilmektedir. 2017 yılında, Türkiye’deki üst düzey yöneticilerin yalnızca
%18’inin kadın olduğu tespit edilmiştir.
Son dönemlerde, yoksulluk nafakasını düzenleyen Medeni Kanun’un ilgili hükümleri üzerinde gündem toplantıları düzenlenmektedir. ‘Nafaka zulmüne son!’ gibi söylemler, popüler hale getirilmekte;
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kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konusunda kötü bir karneye sahip
olduğumuz gerçeği inkar edilmekte, toplumsal gerçeklerimize, istatistiklere ve verilere dayanmayan, istisnai örnekler bir esasmış gibi
gündeme gerekçe gösterilmekte ve toplum vicdanı bu konu üzerinden
yaralanmaktadır. Oysa ki; yasalar yapılırken ve uygulanırken devlet ve
siyasal iktidarlar alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ve Barolar ile
istişare halinde olmalıdır. Eğitim sisteminden, yazılı ve görsel medyada
kullanılan dile, her eve konuk olan televizyon dizilerinden, kadının istihdamına kadar her alanda, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmek devletin temel politikası haline gelmelidir.
İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, 400’den fazla gönüllü avukatıyla, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla hukuksal alanda etkin biçimde mücadele etmektedir. Kamusal yahut
özel alanda, kadın olmanın yanında, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği
temelinde ayrımcılığa ve şiddete maruz kalan LBT kadınların başvurularına da açık bir merkezdir. Tüm kadınlar adına, kadına yönelik şiddet
ve ayrımcılıkla mücadeleye hukuksal alanda her gün, etkin biçimde, var
gücümüzle devam edeceğimizi bildiririz. Saygılarımızla. 23 Kasım 2018
İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesi meslektaşlarımız, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle İzmir Adliyesi’nde düzenledikleri basın açıklamasının ardından İzmir’in Tire ilçesinde,
geçtiğimiz Mart ayında öldürülen Müzeyyen Laçin’in Ödemiş Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasına katılarak müdahale talebinde
bulundular.
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Türkiye Cumhuriyeti’nde Kadınlara Seçme ve Seçilme
Hakkının Tanınmasının 84. Yıldönümü Kutlu Olsun!
“Toplumu kalkındırmak istiyorsak, izlememiz gereken daha emin ve
daha etkili bir yol vardır. O da Türk kadınını çalışmalarımıza ortak etmek,
hayatımızı onunla birlikte yürütmek, kadını bilimsel, toplumsal ve ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu yapmaktır.”
Mustafa Kemal Atatürk.
Kadınlara seçme ve seçilme hakkını pek çok Avrupa ülkesinden
önce kanunlarına ekleyerek 5 Aralık 1934’te Türkiye Büyük Millet Meclisinde kadına seçme ve seçilme hakkını tanıyan ülkemizin bugünkü karnesi hiç de parlak değildir. Sayılarla ifade edersek, ülkemizde;
- 25. dönemde TBMM’ de kadın milletvekili oranı yüzde 17,6 iken;
26. dönemde bu oran yüzde 14,9’ a düşmüş,
- 81 ilin 43’ünden, yani Türkiye’deki illerin yüzde 53’ünden hiç kadın milletvekili çıkmamış,
- Türkiye, Mecliste kadın erkek eşitliğinde dünya sıralamasında ancak 91. sırada yer alabilmiştir.
Türkiye’de, kadınlara milletvekili seçme seçilme hakkı tanınmasının
üzerinden 84 yıl geçmiş olmasına rağmen bu sayısal oranlar, kadınların
aktif siyaset içinde yeterince temsil edilmediğini; bu konuda Anayasa’da, Siyasi Partiler ve Seçim Yasalarında, Parti Tüzüklerinde, kadınların seçilme hakkı konusunda pozitif düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.
Siyasal iktidarların, her alanda, kadın düşmanlığına yönelik tutumları, kadınları toplumsal yaşamda geri plana atmaktadır. Siyasi kurumlara, genel olarak, eril bir dil ve bakış açısı hakimdir ve siyasette kadınların
çıkarlarını ve cinsiyet eşitliği temeline dayalı toplum-siyaset modelini
daha çok kadınlar savunmaktadır.
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Unutmamak gerekir ki; demokrasinin tam olarak hayata geçirilebilmesi, kadın ve erkeğin toplum içinde eşit bireyler olarak var olmalarıyla
mümkündür.
Kadın ve erkeğin toplumda eşit yurttaşlar olarak birlikte yer almaları, aynı zamanda önemli bir uygarlık aşaması olup bu husus Cumhuriyet devrimlerinin de temel hedefini oluşturmaktadır.
Kadınların siyasete katılımlarına yönelik en önemli bulgu, kotadır.
Kota, eşitsizliğin çok derin ve sistematik olduğu ülkelerde durumun biraz olsun düzelebilmesi için uygulanan bir yöntemdir ve ülkemizde de
uygulanması zorunlu bir hal almıştır.
Kadınların siyasal haklarını kullanabilmeleri ve kamusal alanda etkin rol alabilmelerine yönelik yürütülen mücadelede, İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, aktif görev almaya devam edecektir.
Türkiye Cumhuriyeti’nde kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 84. yıldönümü kutlu olsun!
Saygılarımızla.5 Aralık 2018

Tüm Kadınları ve Laik Cumhuriyetimizi Savunan Herkesi
Medeni Kanun’umuza Sahip Çıkmaya Çağırıyoruz
“Türkiye halkı, adaletin uygulanmasında kuralsızlık ve sürekli kargaşa karşısındadır. Halkın kaderi belli ve yerleşmiş bir adalet esasına değil,
rastlantı ve talihe bağlı, birbiriyle çelişkili ortaçağ dinsel hukukun kurallarına bağlı bulunmaktadır. Cumhuriyet, Türk adaletinin bu karışıklıktan,
yokluktan ve pek ilkel durumdan kurtarılmasını devrimin ve yüzyılımız uygarlığının gereklerine uyan yeni bir Türk Medenî Kanunu’nun hızla vücuda
getirilmesini ve uygulamaya konulmasını zorunlu kılmıştır.”
Dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt, Medeni Kanun tasarısının genel gerekçelerini böyle özetlemiş idi.
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Medeni Kanun’un kabulü ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti, o güne
dek eşi benzeri olmayan ve hala tek olma özelliğini koruyan köklü bir
hukuk devrimine imza atarak; şer’i hukuktan koptu ve yolunu muasır
medeniyetler seviyesine ulaşmak olarak çizdi.
Kadınların hukuki ve toplumsal statüsü, laik hukuk reformu ve Medeni Kanun ile birlikte eşitlik esasına dayandı ve bu devrimler, kadın
haklarının hukuki temelini ve güvencesini oluşturdu.
İzmir Barosu’nun da üyesi olduğu Türkiye Barolar Birliği Kadın
Hukuku Komisyonu’nun, Medeni Kanun’un 93. Yılı nedeniyle hazırladığı basın açıklamasını aşağıda okuyabilirsiniz:
TÜBAKKOM (Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu)
olarak Medeni Kanun’un kabulünün 93. yılında, laik hukuk devleti olan
Türkiye Cumhuriyeti için yurttaşlar ve özellikle kadınlar için önemine
ve değerine bir kez daha dikkat çekmek ve son dönemlerde yaşanan
sorunları kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.
Medeni Kanun; kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku ve eşya
hukuku bölümlerinde yer alan kurallarla yurttaşların doğumundan başlayarak ölümünden sonrasına kadar özel yaşam ilişkilerini düzenleyen
temel kanundur.
93 yıl önce, Medeni Kanun’un yürürlüğe girmesiyle kadınlar; evlenme, boşanma, mal varlığı, miras gibi özel yaşamlarına ilişkin haklar
açısından erkeklerle eşit yurttaş konumuna gelmişler, evlilik yaşı kuralı
getirilmiş, erkeğin birden çok kadınla evlenebilmesi yerine tek eşlilik
ve evlilik birliğinin “resmi nikah” ile kurulması kabul edilmiştir. “HAKİM
KARARIYLA BOŞANMA”, kız ve erkek çocuklara “EŞİT MİRAS PAYI” gibi
kurallar kadın haklarının güvencesi olmuştur.
Ne yazık ki günümüzde, Medeni Kanun’un göz ardı edildiği söylemlere, yasalarda yapılmak istenen ve yapılan değişikliklere tanık oluyoruz. Örneğin;
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- Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda 17 Ekim 2017 tarihinde yapılan değişiklikle “müftülere resmi nikâh yetkisi” verilmesi Medeni Kanun’un ve
laik hukuk kurallarının göz ardı edilmesine yol açmıştır.
- Son dönemde Medeni Kanun’un 175 ve 176. maddelerinde düzenlenen yoksulluk nafakası hükmünün “Erkeğin hayatının ipotek altına
almaktan kurtarılması” gerekçesiyle kaldırılması gündeme taşınmıştır.
Uygulamada, genellikle, nafaka alan tarafın kadın olmasının nedeni, ülkemizde kadının eğitim durumu, ekonomik durumu ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi sorunlardan kaynaklanmaktadır. Oysa yasaya göre
erkek eşlerin nafaka alması önünde bir engel yoktur, her iki eş de nafaka talep edebilir. Kadın sorunlarına çözüm üretecek Kadın Bakanlığı
kaldırılmıştır, yeniden kurulmasına ihtiyaç vardır.
- Arabuluculuk Kanunu’nda arabuluculuğun İHTİYARİ olduğu belirtilmesine rağmen, Adalet Bakanlığınca gündeme getirilen “Aile Hukukunda ZORUNLU Arabuluculuk” düzenlemesi, Kadına Yönelik Şiddet ve
Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) hükümlerine aykırıdır. Bunun, kadınlar açısından yol açacağı sakıncalara ve mağduriyete dikkat çekmek
isteriz.
TÜBAKKOM olarak,
Medeni Kanun’un kabulünden bugüne kadar, elde ettiğimiz KADIN
HAKLARI kazanımlarımızdan geriye gideceğimiz yasal düzenlemelerin
yapılmasını kabul etmiyor;
Tüm kadınları ve laik Cumhuriyetimizi savunan herkesi, kadın erkek
eşitliğini bir demokrasi meselesi olarak dikkate almaya, kadını BİREY
olarak gören zihniyetin yerleştirilmesine destek olmaya ve MEDENİ
KANUNUMUZA SAHİP ÇIKMAYA çağırıyoruz. 17 Şubat 2019
Türkiye Barolar Birliği
İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi
Kadın Hukuku Komisyonu
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Türk Medeni Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinin
93. Yılını Kutluyoruz
Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş dünyada yerini almasının en önemli aşamalarından olan Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin
93. Yılını kutluyoruz.
Uygar toplumlar, ancak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ile
yaşamlarını sürdürebilirler. Medeni Kanun, toplumsal yaşamda Anadolu
topraklarında kadınlara ilk kez erkeklerle eşit haklar sağlamıştır. Miras,
evlenme, boşanma, mal varlığı gibi günlük hayatta çok sık karşılaşılan
konularda kadın emeğini değersizleştiren uygulamalara son vermiştir.
Laik bir hukuk devletinin temelini oluşturan Medeni Kanun ile kazanılan haklar, bugün siyasi iktidarın dinci, gerici uygulamaları ile ortadan kaldırılmak istenmektedir. Erkek egemen toplum tarafından sürekli kullanılan ötekileştirici dil, ayrımcılığı ve şiddeti körüklemekte; kadına
ve dezavantajlı diğer gruplara yönelik saldırıları teşvik etmektedir.
Kadınların, 93 yıl önce elde ettikleri kazanımlar, ülkemizi medeniyete götüren yolun başlangıcıdır. Bu yolda, siyasi iktidarlar ve gerici
kesimlerden gelecek her türlü saldırıya karşı laikliği, toplumsal cinsiyet
eşitliğini, yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz.17 Şubat 2020

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Basın Açıklaması
İzmir Barosu üyesi meslektaşlarımız, 8 Mart Dünya Kadınlar günü
nedeniyle İzmir Barosu önünde toplanarak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde
cübbeli yürüyüş gerçekleştirdiler.
Bugün 8 Mart 2019, kadınların erkek egemenliğine karşı eşit ve özgür bir dünya yaratma mücadelesinin miladı sayılan 1857 yılından bu
yana 162 yıl geçti ve bugün hala Dünya nüfusunun % 50’sini ve toplam
işgücünün üçte ikisini oluşturan kadınlar; dünya gelirinin sadece % l0’una ve tüm mal varlığının % 1’ine sahipler. Tüm dünyada, çalışma alanlarında, istihdamda, karar alma mekanizmalarında, nüfusları oranında
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temsil edilmiyor kadınlar. İşte o yüzdendir ki; kadınların eşit ve özgür
bir dünya mücadelesi, bugün de hız kesmeden devam ediyor.
Ülkemiz açısından baktığımızda ise durum daha da içler acısı. Dünya
Ekonomik Forumu’nun, 144 ülkede yaptığı araştırma sonucu hazırlanan
Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2017 yılı raporuna göre; Türkiye endeks sıralamasında 131. Sırada. Yani ülkemizde kadın erkek eşitliği YOK! Türkiye’de kadınlar, ev içi bakım emeğini üstlenmek zorunda bırakılarak
işgücü piyasasının tüm yükünü ücretsiz olarak üstlenmiş durumdalar.
Ülkemizdeki bu eşitsizliğin yarattığı en yakıcı sorun ise kadına yönelik şiddet olarak karşımıza çıkıyor. 2018 yılında, Türkiye’de erkekler
tarafından 440 kadını öldürüldü; 188 kadın cinsel tacize, 61 kadın tecavüze uğradı. 347 çocuk, erkekler tarafından istismara uğradı ve aralarında kız çocuklarının da bulunduğu 516 kadın, seks işçiliğine zorlandı.
Kadınların eve mahkum edilerek uğradığı ekonomik şiddetin ise herhangi bir istatistiği yok. Gün geçmiyor ki evde, sokakta, okulda, işyerinde kadınlar şiddetin herhangi bir türüne maruz kalmasın!
Başta, Anayasa olmak üzere uluslararası sözleşmeler ve yasalara
göre devletin görevi; kadınları, şiddet ve ayrımcılığa karşı korumak,
kadın erkek eşitliğini sağlamak iken ne yazık ki devleti yönetenler bu
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görevi yerine getirmediği gibi, her gün kadın erkek eşitsizliğini körükleyen hukuka aykırı açıklamalarda bulunuyorlar.
İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanmasının üzerinden geçen 7 yıla rağmen siyasi iktidar tarafından bu yönde etkili tek bir adım atılmadı hala.
Siyasette temsil oranındaki durum, 31 Mart 2019’ da yapılacak yerel
seçimlerdeki kadın aday sayısı gerçekliğimizi ortaya koymaktadır.
Dahası, imzalanan sözleşmelere rağmen yapılan açıklamalar, siyasi
iktidarın ve her düzeyde kamu görevlisinin niyetinin “eşitlik” olmadığını
gözler önüne serer gibidir. İşte birkaç örnek:
• 2016 yılında kurulan “TBMM Boşanma Komisyonu”nun hazırladığı raporda, kadının korunması anlayışının terk edilerek boşanmaların
önlenmesi amacıyla bir dizi tedbir ortaya konulması;
• TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi bir milletvekilinin Şubat 2016’da komisyonda yaptığı konuşmada, LGBTİ+ yurttaşların
varlığını “toplum için oluşabilecek en büyük tehditlerden biri” olarak
adlandırması;
• Kamuoyu önünde yürütülen nafaka tartışması;
• 6284 Sayılı Yasaya dair tartışmalar;
• Cinsel saldırı sonrasında yapılan evliliklere ilişkin af tartışmasıyla,ayrımcı söylemin adeta resmi söylem haline getirilmesi,
• Siyasi söylem ve eylemleri, neredeyse Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
açıklamalarının belirliyor olması;
• Eğitimin her kademesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesi ve
tutum belgesindeki hedeflerden hem MEB tarafından hem de YÖK tarafından toplumsal değerlerimizle uyuşmadığı gerekçesi ile vazgeçilmesi;
• Önceki dönem başbakanı ve önümüzdeki yerel seçimler için İstanbul Belediye Başkanlığına aday olan birinin, iyi evliliğin sırrını “itaat et
rahat et” olarak açıklaması;
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• Erken yaşta ve zorla evliliklere dair af tartışmasının sürekli gündeme getirilmesi;
• Son yıllardaki Trans Onur Yürüyüşünün ve İstanbul LGBTİ ve Onur
Yürüyüşünün çok sayıda tehditle ve polis saldırısıyla karşılanması, aktivistlerin darp edilerek gözaltına alınması;
• Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi yani kısaca İstanbul Sözleşmesi’nin, Türkiye’de nasıl uygulandığına ilişkin raporda “Türkiye’de
kadına yönelik şiddete ilişkin durumun karmaşık bir tablo sunduğunu,
ilerlemeye yönelik bulguların, endişe verici sebeplerle bir arada var olduğu” tespiti;
• Yargıtay Başkanının nafakayla ilgili cinsiyetçi ve ayrımcı sözler sarf
ediyor olması;
Sadece gündem başlıklarıyla bile 131. sıradaki yerimizi doğrulayan
ve siyasi iktidarın samimiyetsizliğini ortaya koyan vahim göstergelerden sadece birkaç tanesi.
Şimdi biz, İzmir Barosu olarak; 8 Mart vesilesiyle siyasi iktidardan,
göstermelik imzalar atmak yerine, bu alandaki tüm kamu kurumları ve
kadın örgütleriyle işbirliği yaparak kadına yönelik şiddete ve cinsiyet
ayrımcılığına dair tüm etkin ve uygulanabilir önlemleri almasını;
* Devletin kadınlara yönelik her türlü şiddet eylemini açık bir şekilde kınamasını, ayrımcı söylemlerden vazgeçmesini,
* Karar alma mekanizmalarında ayrımcı politikalar yerine cinsiyet
eşitliği ve eşit temsil konusunda yasal düzenlemeler yapılmasını,
* Cinsiyet ayrımcı politikalar, yasalar ve uygulamaların kaldırılmasını, eylem ve eğitim projelerinin kadın örgütleriyle birlikte hayata geçirilmesini,
* Kadınların ekonomik özgürlüğü için çalışmalarının önündeki engellerin kaldırılmasını, güvencesiz esnek çalışma değil güvenceli iş, sağlık ve eğitim hakkı sağlanmasını, kreş ve bakımevlerinin artırılmasını,
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* Aile içi şiddeti ve genel olarak kadın ve çocuklara yönelik şiddeti
önlemek için kampanyalar ile hayatın her alanına dönük cinsiyet eşitliği
eğitim programları yapılmasını,
* Medyanın, kadın ve çocuklara yönelik şiddeti teşvik edici yayınlarının denetlenmesini, engellenmesini,
* Şiddete uğrayan kadınlar için başvuru ve sığınma evlerinin sayısının artırılmasını, ücretsiz danışmanlık, psikolojik ve tıbbi destek ve yasal yardımın yapılmasını,
* Evde, sokakta, işyerinde, gözaltında, cezaevinde yaşanan kadına
yönelik şiddetin sorumlularının yargılanmasını ve caydırıcı yasal tedbirler alınmasını,
* Kadına yönelik şiddete kurumsal müdahale konusunda boşlukların giderilmesi, İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlüğü için acil eylem planına geçilmesini,
* Zorla evliliklerin ceza yasasında bir suç olarak tanımlanması ve taciz ya da tecavüzden hayatta kalanların saldırganla evlendirilmediğinin
garanti altına alınması, af tekliflerinin kamuoyu önündeki tartışmasına
son verilmesini,
* AB Standartları ve Belediye yasası ile zorunlu kılınan sığınma evlerinin derhal kurulmasını,
* Görevini yerine getirmeyen, şiddet eyleminde bulunan, şiddeti
görmezden gelen ya da mağdurları suçlayan devlet görevlilerinin sorumlu tutulması konusunda adım atılmasını talep ediyoruz.
İzmir Barosu olarak dün olduğu gibi bugün de Kadın Hakları Merkezimizle ve tüm meslektaşlarımızla itaat etmeyen, direnen ve mücadele
eden kadınların yanında olacağımızı; haklarımızın ve hak ihlallerinin takipçisi olmaya devam edeceğimizi duyururuz.
Yüzyılları alan mücadele ile ülkemizde ve dünyada birçok hak elde
etmiş ve eşitlik mücadelesiyle insanlık tarihinde ışık olmuş tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyoruz.8 Mart 2019
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Şiddete Karşı Yürüyoruz

İzmir Barosu, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Yağan yağmura rağmen
ellerinde katledilen kadınların fotoğrafları ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi
boyunca yürüyen avukatlar sık sık, “Nafakayı Değil Cinayeti Engelle”,
“Boşanmayı Değil, Cinayeti Engelle”, “Kadın Cinayetleri Politiktir”, “Asla
Yalnız Yürümeyeceksin” sloganlarını attı. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sona eren yürüyüş sonunda yapılan açıklamayı okuyan İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. Perihan Çağrışım Kayadelen şunları söyledi:
Erkek şiddetiyle hayatına son verilen kadın haberlerinin gündemimizden eksilmediği günlerden geçerken; yine “25 Kasım Kadına Karşı
Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü”nde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz.
Kadınlar her gün öldürülmeye, şiddet görmeye devam ediyor. Kadına yönelik erkek şiddeti, hız kesmiyor ve sorumlular; yani failler ve
cinayetlere engel olmak için hiçbir şey yapmayan işbirlikçileri, adeta bir
savaşa dönen bu cins kırım nasıl durdurulabilir, sorusunu dahi sormaksızın, kadınları görmezden geliyor, yok sayıyorlar.
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Kadın cinayetlerini/ kadına yönelik şiddeti engellemek, bütünlüklü
politik bir müdahalede bulunmak için daha kaç kadının ölmesini, zarar
görmesini bekliyorlar?
İstanbul Sözleşmesi, tam da bu nedenlerle, şiddeti önleme yükümlülüğünü yerine getiremeyen Türkiye’nin tazminat ödemesine hükmeden
AİHM kararı sonrası imzalanmıştır. İstanbul Sözleşmesi’ne bağlı 6284 sayılı Yasa da 8 Mart 2012’de kadınlara 8 Mart hediyesi olarak açıklanmıştı.
Kadına yönelik şiddeti önleme görevini yerine getireceği ve bu yönde
tüm tedbir ve uygulamaları öncelikle hayata geçireceğine dair sözleşmeyi imzalayan hükümet, o günden bugüne hiçbir şey yapmadı.
*Sığınak sayısı hala yetersiz;
* Hala ücretsiz 7/24 şiddet telefon hattı ve cinsel saldırı kriz merkezleri oluşturulmadı,
* Sözleşme konusunda hiçbir eğitim, tanıtım çalışması yok!
* Üstüne üstlük, son dönemde kamuoyu önünde yürütülen
nafakanın sınırlandırılması ve 6284 sayılı Yasaya dair tartışmalar, tecavüz (cinsel saldırı) sonrasında yapılan evliliklere ilişkin af
gündemi ile, adeta ayrımcı söylem, resmi söylem haline getirildi.
Kadın kazanımlarını, cinsiyet eşitsizliğini ve ayrımcılığı görmezden
gelen tüm hükümet yetkilileri; katilleri, cinayet haberlerinde “Çılgın
aşık, mağdur baba, kıskanç sevgili, çaresiz eş”e dönüştüren medya
mensupları, ihbarları, şikayetleri dikkate almayan, gerekli özeni göstermeyen polis memurları; koruma tedbirlerini layıkıyla uygulamayan,
kadınlara hep şüpheyle bakan; dosyalarda katilleri indirimlerle ödüllendirirken, öldürülen, saldırıya uğrayan kadınların hayatlarını didik didik
eden, adeta onları yargılayan avukat, savcı, hakim, tüm yargı mensupları, cinayetlerdeki payınızı hiç düşünüyor musunuz?
Sayılar, veriler, öldürülen kadınların artlarında bıraktıkları hikayeler, çocuklar, anneler babalar, hepsi bize aynı şeyi söylüyor: Kadınlara
karşı ayrımcılık var! Erkek şiddeti var! Cinsiyet eşitsizliği var!
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Tüm bu ayrımcılığa, şiddete isyanımız var! Biz kadınlar, sokakları,
işyerlerini, özgürlük alanlarımızı terk etmeyeceğiz. Kazanımlarımızın
geriye götürülmesine izin vermeyeceğiz, yasaları uygulatacak ve daha
iyilerini yapacağız. Hem mesleğimiz gereği hak savunucusu hem de bu
ayrımcılığa uğrayan kadınlar olarak, sokakta, adliyelerde, karakollarda,
yükümlülüklerinizi, yasaları hatırlatacak, kadınların hayatı / hayatlarımız; hakları/ haklarımız için mücadeleyi bırakmayacağız!
Şimdi soruyoruz;
Ya siz? Şiddeti önlemek, gerekli tedbirleri almak; bütün bunların
görülmesini, yasaların uygulanmasını, her kanaldan verilecek politik
mesajlarla, şiddete ve ayrımcılığa karşı acil eylem planı açıklamak için
daha neyi bekliyorsunuz? 25 Kasım 2019

Kadınlar ve Kadın Hakları Savunucusu Avukatlar
Mücadeleden Asla Vazgeçmeyecek
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İzmir Barosu önünde bir
açıklama gerçekleştirildi. İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi sorumlu
yönetim kurulu üyesi Av. Gamze Karaoğlu tarafından okunan açıklamada; içinde bulunulan olumsuz koşullara rağmen, kadınlar ve kadın
hakları savunucusu olan avukatlar olarak tek bir kadının dahi ölmediği,
kadınların şiddete maruz kalmadığı, eşit işe eşit ücretin hayata geçirildiği, ev içi emeğin karşılığının olduğu, devletin tüm imkanlarıyla kadını koruduğu günleri sağlayana dek bu mücadeleden vazgeçilmeyeceği
vurgulandı.
Basın açıklamasının ardından “Erkek Adalet Değil Gerçek”, “Eşitlik
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Olmadan Adalet Olmaz”, Yaşasın 8 Mart Yaşasın Kadın Dayanışması”,
“Eşitlik Mücadelesinde Yanındayız”, “6284 Haktır” dövizlerini taşıyan
meslektaşlarımız Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yapılan yürüyüşe katıldılar.
Okunan basın açıklaması şöyle:
8 Mart 1857’de, kadınlar, işyerlerinde yaşadıkları insanlık dışı koşullara karşı isyan ederek “eşit işe eşit ücret ‘’ dediler ve alevlerin arasında ölüme terk edildiler. Kadın mücadelesinin en acı mihenk taşlarından
olan o tarihten bu güne biz kadınlar hala, dünyanın her yerinde belki
farklı dillerde ama evde, işte, sokakta ataerkil zihniyet ile mücadele
ediyoruz.
Hala aynı işi yapan kadın ve erkek arasında ücret uçurumu var, terfi
alabilmek için hala cam tavanı kırıp geçmemiz gerekiyor ve hala başta
kriz dönemleri olmak üzere yaşanan her istihdam daralmasında önce
kadınlar işten çıkarılıyor.
Ülkemizde, işsizler içinde en kalabalık kesimi 20-24 yaş grubunda
kadınların işsizlik oranı, %27,3 iken; bu oran, erkeklerde %18,8.
Eve mahkum edilen kadınların ev içi emeği ise tartışılmaya değer
dahi görülmüyor.
Günümüz dünyasında artan savaş ortamı, yükselen faşist akımlar
ve şiddet dili kadına yönelik şiddeti her geçen yıl arttırmakta. 2019 yılı,
Türkiye’de son 10 yılda en fazla kadının öldürüldüğü yıl oldu. 474 kadın
erkek şiddetiyle katledildi! Kadınların katledilmelerinden sonra eril zihniyet ve medya yine cinayetlerle değil, öldürülen kadınların ne giydiğiyle ne içtiğiyle nerede olduğuyla ilgilendi.
Suriye’de emperyalist, kapitalist düzenin körüklediği savaşta; fiziksel, cinsel psikolojik, şiddetin her türlüsüne yine kadınlar ve kız çocukları maruz kalıyor. Çünkü erkeklerin savaşlarında kadına şiddet ve
tecavüz bir zafer göstergesi!
728

Türkiye’deki eril zihniyet, son yıllarda tüm gücüyle kadınların en büyük
kazanımlarından olan 6284 sayılı Yasa ve İstanbul Sözleşmesi’ne saldırıyor. Yasanın ve sözleşmenin, toplumun en temel taşı aileye zarar verdiği safsatasını, kirli bir propaganda olarak her platformda söylüyor.
İçinde bulunduğumuz tüm bu karanlık tabloya rağmen biz kadınlar
ve kadın hakları savunucusu olan avukatlar olarak buradan bir kez daha
sesleniyoruz.
Tek bir kadının dahi ölmediği, kadınların şiddete maruz kalmadığı,
eşit işe eşit ücretin hayata geçirildiği, ev içi emeğin karşılığının olduğu,
devletin tüm imkanlarıyla kadını koruduğu günleri sağlayana dek bu
mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.8 Mart 2020

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır
İzmir Barosu, kadın cinayetleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli bir kazanım olan İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik saldırılara dikkat çekmek için bir basın açıklaması düzenledi.
İzmir Barosu önünde kurulu olan Özgür Kürsü’de gerçekleştirilen
basın açıklamasına avukatlar, Emek ve Demokrasi Güçleri ile yurt-
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taşlar katıldı. “Kadınları değil failleri yargıla” , “Katledilen kadınlar
isyanımızdır” sloganlarının atıldığı açıklamayı İzmir Barosu Genel
Sekreteri Av. Perihan Çağrışım Kayadelen okudu.
Tiyatro Sardunya tarafından “korkmuyoruz, geliyoruz” adlı sokak performansının da sergilendiği açıklamanın tamamı şöyle:
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in cansız bedeni, kaybolduğu
16 Temmuz’dan 4 gün sonra ormanda, bir varil içinde ve betonlanmış
olarak bulundu. Oysa, Pınar bulunmalı, tıpkı ismi gibi hayata can katmalı ve korkularımızı boşa çıkarmalı diye umut ediyorduk hepimiz. Olmadı,
olamadı ne yazık ki…
Pınar’ın katili Cemal Metin Avcı ise bizi hiç şaşırtmadı. O da diğerleri gibi kıskançlık krizine girdiğini, onu çok sevdiğini, çaresiz kaldığını,
baştan öldürme niyeti olmadığını, çok pişman olduğunu söylerken; öte
yanda birileri, öldürülen genç kadının özel hayatını, ahlaki tutarlılığını,
yaşantısını tıpkı bedeni gibi lime lime etmeye ve bu yolla katili aklamaya çalışıyorlar. Biliyoruz ki; yargı dur demedikçe bu döngü sürecek ve
kendini savunamayacak ölü kadınların özel yaşamı, aylarca duruşma salonlarında haksız tahrik indirimi için malzeme yapılmaya devam edecek
maalesef.
Hala hayatta kalmayı başarabilen yüzlerce kadın ise bazen aile içinde, bazen okulda, bazen işyerinde bazen ise sokakta hiç tanımadığı bir
erkeğin şiddetine uğruyor; kimi zaman eğitim ve çalışma hakkını da
kaybediyor. Kadınlar, toplumsal yaşamdan güvenliği bahanesiyle uzaklaştırılarak; ev içindeki erkek şiddetine maruz bırakılıp dayanışma ağları
yok ediliyor, yalnızlaştırılıyor.
Tüm bunlar yaşanırken; Devlet yetkilileri ise tüm açıklamaları ve
davranışları ile failleri koruyor, kolluyor, sırtlarını sıvazlıyor ve böylece
yeni kadın cinayetleri için müstakbel failleri cesaretlendirerek adeta
azmettiriyor. Kadın cinayetlerini engellemedikleri yetmiyormuş gibi
kadınların şiddet ve cinayetleri protesto etmesini engellemeye çalışıyorlar. Hem de acımasız bir şiddetle, işkenceyle, zorbalıkla. Ve iktidar,
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böylece bir kez daha kadına yönelik şiddetle değil; bununla mücadele
edenlerle açık bir savaş halinde olduğunu hiç saklamadan, gizlemeden,
açıkça gösteriyor.
Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek, devletin kadınlara karşı
görevidir. Ancak; siz buna rağmen bizzat kamusal erki kullanarak, LGBTİ+ bireylere yönelik fobik uygulamalar, TCK.m.103 ün değiştirilme
çabaları, nafaka hükümlerine yönelik saldırılar, yandaş STK’lar ve medya aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik yalan/yanlış tartışmalarla kadın düşmanlığının meşru hale getirerek erkek şiddetinin her
geçen gün katlanarak artmasına yol açmaktasınız.
Yıllardır, uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek yerine; kadınlara, kız çocuklarına ve LGBTİ+ bireylere yönelik
her türlü ayrımcılığı teşvik eden devlet yetkililerine sesleniyoruz: Her
kadın cinayetinin arkasından çok üzgün olduğunuzu ve davaların takipçisi olacağınızı söyleyerek sorumluluktan kurtulamazsınız. Almadığınız
her tedbir ve uygulamadığınız İstanbul Sözleşmesi nedeniyle sizin de
elinize kan bulaşıyor. Çünkü; her saldırıdan ve ölümden siz de sorumlusunuz.
Bizler, sadece katillerin en ağır cezalara mahkum edilmesiyle kadınlara yönelik cinayet ve diğer şiddet biçimlerinin son bulmayacağını
çok iyi biliyoruz. Siz kadınlara taahhüt ettiğiniz, İstanbul Sözleşmesi’ni
uygulamadığınız sürece de ne cinayetler, ne kadın ve kız çocuklarına
yönelik şiddet ne de LGBTİ+ bireylere yönelik nefret suçları ve kamusal
alanda uygulanan ayrımcılık engellenecektir.
İstanbul Sözleşmesi’ne karşı dünyanın farklı yerlerinde, tıpatıp aynı
argümanları kullanarak saldırıyor olmanız; mesela, Orta Avrupa’daki
muhafazakar Hristiyanlar ile aynı dili kullanmanız, konunun “yerli ve
milli” olmakla ya da “bizim değerlerimiz” ile ilgili olmadığını, birleştiğiniz tek şeyin kadın düşmanlığı olduğunu kanıtlamıyor mu?
Görünen odur ki; iktidar ve onun koltuğuna yaslananların bugün,
“batının bizi denetlemesinin önünü açıyor” diyerek İstanbul Sözleşme731

si’nin kaldırılmasını istemelerinin altında, kendi fail pozisyonlarını koruma saiki yatmaktadır.
Kadın mezarlığına dönüşen bu ülkede, mevcut kazanımlarımızın
geri alınması demek, öldürülen kadınların anılarına saygısızlıktır. Fakat
bilinmelidir ki; başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere hiçbir kazanımı
geri vermemeye kararlıyız. Kadınlar yılmadan, geri adım atmadan, bıkmadan, usanmadan kazanılmış haklarını savunmaya devam edecekler.
Çünkü; bizler İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR DİYOR VE SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINI İSTİYORUZ!
22 Temmuz 2020

732

IV- RAPORLAR
İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları
Merkezi’ne yapılan başvurular neticesinde, İstanbul Sözleşmesi ve
6284 sayılı yasanın uygulanmasında tespit edilen sorunlar ve çözüm
önerileri
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu
İstanbul Sözleşmesinin Etkin Uygulanması ve
İzlenmesi Alt Komisyonu’na
İlgi : 90603329-30.04-17691 sayılı ‘Bilgi ve Görüş Talebi’ konulu yazınıza ilişkindir.
Komisyonunuz, yukarıda sayı numarası ve konu bilgisi yazılı,
21.01.2019 tarihli yazısı ile İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın
uygulanmasında yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin tespiti amacı ile Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu’ndan ve 81 il barosundan görüş alınmasını kararlaştırmıştır.
İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, 400’ü aşkın gönüllü avukatı ile kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla
hukuksal alanda etkin biçimde mücadele etmektedir. Gönüllü avukatlar, düzenlenen meslek içi eğitimler, atölye çalışmaları ile kendilerini
devamlı surette geliştirmekte, konu ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki gündemi yakından takip etmektedirler. Dava takibinden, eğitim
çalışmaları düzenlemeye kadar pek çok faaliyette bulunan, keza talepler doğrultusunda farklı illerin barolarına yönelik eğitimler düzenleyen
İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi,
bugüne değin 4000 başvurucu için tedbir kararı alınmasını sağlamış ve
başvurulara bağlı sair işlemler ile sayısı 10000’leri bulan hukuki işleme
imza atmıştır.
Kadınların insanca yaşamasını sağlamak adına her alanda var gücü
ile yılmadan çalışan ve uygulamada yaşanan sorunlara ilişkin ilk elden
733

bilgi sahibi olan biz hukukçulardan görüş talep ettiğiniz sorumlu politikanızdan ötürü teşekkür ediyor, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla
etkin mücadele hususunda görevimizi yapmaya daima hazır olduğumuzu bildiririz. Saygılarımızla.
Av.Özkan YÜCEL
İzmir Barosu Başkanı
1-Mevzuatı etkin biçimde uygulamakla yükümlü adli birimler,
mülki amirlikler, kolluk kuvvetleri, mevzuata gerektiği şekilde hakim değillerdir.
1979 tarihli Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Tür Ayrımcılığın
Yok Edilmesi Sözleşmesi (CEDAW), 1993 tarihli Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge, 2011 tarihli Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) ve
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine
Dair Kanun, kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığı bertaraf etmek için
çok önemli hukuki kazanımlardır. Ancak; iş bu hukuki kazanımlar, sözleşmenin ve yasanın etkin biçimde uygulanması ile işlerlik kazanacaklardır.
Bildirge, uluslararası sözleşmeler ve onlara bağlı olarak yapılan iç
hukuk düzenlememiz; kadına yönelik şiddeti, fiziksel, cinsel, psikolojik
veya ekonomik zarar ve acı verilmesi sonucunu doğuracak toplumsal
cinsiyete dayalı tüm şiddet eylemleri olarak tanımlamaktadır. Keza ilgili
bildirge ve İstanbul Sözleşmesi, açıkça devletin “şiddeti önleme” görevinin altı çizmekte ve taraf devletleri “şiddete maruz kalma tehlikesi
altında olan kadınlar” için gereken önlemleri almakla yükümlü kılmaktadır. Özetle; şiddet tanımı yalnızca fiziksel şiddet ile sınırlandırılmamış, diğer şiddet türleri de göz önünde bulundurulmuştur. Özel yahut
kamusal alanda maruz kalınan ve tanıkla yahut belge ile ispatı mümkün
olmayan, tehdit, şantaj, zorlama gibi eylemlere karşı da ilgili mevzuatın
etkin biçimde işletilmesi imkanlı hale gelmektedir.
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Hal böyle iken, uygulamada karşılaştığımız sorunlar ortaya koymaktadır ki; Birleşmiş Milletlerin ilgili bildirgesi, tarafı bulunduğumuz
İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Yasa, yasayı uygulamakla yükümlü
olanlar tarafından yeterince bilinmemektedir. Bu sebeple; kadına, çocuğa, aile bireylerine ve ısrarlı takip mağdurlarına yönelik şiddetle mücadele edilmesi için önemli bir anahtar olan mevzuat, fiiliyatta bir kilide
dönüşmekte, şiddeti önlemek ve şiddet mağdurlarını korumak konusunda türlü aksaklıklar yaşanmaktadır.
Örneklemek gerekirse;, 6284 sayılı Yasanın 8/3. maddesi uyarınca şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmayacağı
düzenlenmiş bulunmasına rağmen kimi zaman tedbir kararına hükmetmek için aile mahkemelerince, şiddet mağdurlarından delil, belge
talep edilmekte, şiddet mağdurlarının tedbir talepleri gerekçesiz olarak reddedilmektedir.
Kanun’un 4/1-a maddesi işyeri değişikliğinin sağlanması konusunda aile mahkemesi hakimlerine açık olarak yetki vermiş olmasına rağmen şiddet mağdurlarının can güvenliği riski sebebiyle işyeri
değişikliği taleplerine, ‘talebin idari yargının konusu olduğundan bahisle’ ret kararı verilmektedir. Somut olayda, Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı öğretmen olarak çalışan başvurucu, eski eşinin uyguladığı şiddete
maruz kalmış ve hatta eski eşi tarafından bıçakla kasten yaralanmıştır.
Başvurucu ile eski eşi İzmir’in Kemalpaşa İlçesi’nde çalışmakta olup
başvurucunun çalıştığı okula gidip gelebilmesi, mesleğinin ve gündelik yaşamının gerektirdiği tüm işleri yapabilmesi için eski eşinin çalıştığı
adliyenin önünden geçmek zorunda kalmakta ve devamlı surette şiddet tehdidi altında yaşamaktadır. Başvurucu, bıçakla yaralama olayı öncesinde can güvenliği tehdidi bulunması sebebiyle iş yeri değişikliği için
kurumuna ve valiliğe de başvurmuş fakat Milli Eğitim Bakanlığı cevap
yazısında “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in, Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği
Madde 14/A’da düzenlenen, memurun can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için kendisinin, eşinin
veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde
kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli veya mülki
idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirmesi gerekir.
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Can güvenliği mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur; aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev
yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet
bölgelerine atanabilir. 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması
ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 4. maddesinin 1.
fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memur, aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde
ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir.”
şeklinde olmuştur. Bu cevap yazısı da eklenmek suretiyle, 6284 Sayılı
Kanun’un 4/1-a maddesi gereğince başvurucunun işyeri değişikliğinin
sağlanması için İzmir 8. Aile Mahkemesi’ne başvurulmuş ancak bu başvuru, talebin idari mahiyette olduğundan bahisle reddedilmiştir. İş bu
ret kararına karşı İzmir 9. Aile Mahkemesi’ne yapılan itiraz da reddedilmiş ve Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılmak zorunda kalınmıştır.
Keza ilgili bildirge, sözleşme ve yasa şiddet türlerini açıkça tanımlamış olmasına karşın, aile mahkemeleri tarafından şiddet tanımının
yalnızca fiziksel şiddetle sınırlandırılması gibi sorunlar, izah edildiği gibi
ilgili mevzuatın, onu uygulamakla yükümlü olanlar tarafından yeterince
bilinmediğini ortaya koymaktadır.
Bu sebeple; ilgili mevzuatın sorunun çözümü olabilmesi için onu
uygulamakla yükümlü bulunan adli makamlara, mülki amirliklere, kolluk birimlerine ve ilgili her kurum ve kuruluşa, ilgili mevzuata ilişkin olarak sürekli eğitim çalışmaları düzenlenmesi gerekmektedir.
2-6284 sayılı Yasa gereğince; şiddet mağdurları tarafından yapılan başvurular, yasayı uygulamakla yükümlü olanlar tarafından
iş yükü olarak değerlendirilebilmekte ve gerekli özen gösterilmemektedir.
6284 sayılı Kanun kapsamındaki başvurular, aile mahkemesi hakimleri ve mahkeme kalemleri tarafından ekseriyetle iş yükü olarak
görülmektedir. Bilindiği üzere mevzuatta, hükmedilebilecek koruyucu
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ve önleyici tedbirler tahdidi olarak değil, örnekseyici biçimde sayılmıştır. Özetle mevzuat; somut olayın özelliklerine göre şiddet mağdurunu
koruyacak ve şiddeti bertaraf edecek her tür tedbire hükmedilmesine
imkan vermektedir. Ancak uygulamada tespit ettiğimiz en büyük sorunlardan biri, somut olayın niteliği çözüm üretmek açısından bu denli
önemli olmasına rağmen, başvurucularının taleplerinin detaylı biçimde
okunmaması, farklı ihtiyaçlara sahip olduklarının gözetilmemesi, belli
tedbirleri ihtiva eden şablon kararlarla onları korumak ve şiddeti önlemek hususunda yetersiz kalınmasıdır.
Bu sebeple gizlilik kararı, kimlik bilgilerinin değiştirilmesi, geçici
maddi yardım, barınma yeri tedbiri, tedbir nafakası gibi tedbir hükümleri kâğıt üstünde kalmakta ve neredeyse fiiliyatta metruk hale gelmektedir.
Keza kanunun yürürlüğe girdiği yıllarda, 6 ay süreyle verilen koruma ve tedbir kararlarının süresinin giderek kısaldığı, son dönemlerde
1 ay gibi mağduru korumak ve şiddeti bertaraf etmek için hiçbir etkisi
olmayacak sürelerde tedbir kararları verildiği ve bunun pek çok somut
olayda şiddet mağdurlarının can güvenliklerini tehlikeye attığı görülmektedir. Örneğin somut olayda, eşinden ve eşinin ailesinden şiddet
gören bir başvurucu için bir defaya mahsus olmak üzere aylık 1000-TL
nafakaya hükmedilmiştir. Yine somut olayda, şiddet gören kadınla birlikte yanındaki çocuklarının da kimlik bilgilerinin gizlenmesine karar verilen tedbir kararına yalnızca 2 ay süre ile hükmedilmiştir. Şiddet mağduru kadınların, hayatlarını yeniden planlayabilmeleri, planlarını hayata
geçirebilmeleri için şiddete karşı korundukları ve şiddetin bertaraf edildiği daha uzun süreli tedbirlere ihtiyaçları vardır. Aksi, devamlı surette
tedbir kararlarının yenilenmesi gerekliliğini doğurduğundan mağdurun
sistem tarafından da mağdur edilmesi sonucunu doğurmakta, can güvenliği riskini arttırmakla birlikte onları psikolojik ve ekonomik olarak
da zora sokmaktadır.
İş bu sebeplerle, bu sorunların çözümü için etkili bir eylem planı oluşturulması, genelgeler yayınlanması, tüm ilgili mevzuat ile ilgili, hakimlere
ve mahkeme kalemlerine yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir.
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Bununla birlikte kolluk kuvvetlerinin, özellikle küçük yerleşim bölgelerinde neredeyse herkesi tanıyor olması, şiddet failleri ile de çoğunlukla tanışıklıkları bulunması sebebi ile şiddet uygulayanlara müsamaha göstermesi, bu kişilere tebligat yapmaması, desteğe ihtiyacı olan
kadınları bekletmesi, acil müdahalede bulunmaması, gizlilik kurallarına
riayet etmemesi gibi ihlallerle karşılaşılmaktadır.
Görevi kötüye kullanmanın önüne geçebilmek için bu tip ihmal ve
ihlallere ilişkin cezalar arttırılmalı ve olabildiğince etkin ve hızlı işleyen
özel bir disiplin mekanizması kurulmalıdır.
3-Bazı aile mahkemeleri tarafından, 6284 sayılı Kanun’un 8/6.
maddesi gereğince şiddet görenin kendisinin ve gerekli görülmesi
halinde çocuklarının ve yakınlarının kimlik bilgilerinin gizlenmesi
yönündeki tedbir kararlarının, şiddet uygulayan tarafa tebliğ edildiği saptanmıştır.
Bu, fiiliyatta şiddet mağdurunun can güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye sokan yanlış bir uygulamadır. Zira çoğu durumda şiddet uygulayandan kaçarak yeni bir yerleşim yeri edinen kadınların yeni yerleşim
yerleri, gizlilik kararının tebliği sebebiyle şiddet uygulayan tarafından
öğrenilmektedir. Bu durum, tedbirin amacına aykırıdır; zira verilen gizlilik kararı tedbirini işe yaramaz hale getirmektedir. Aynı şekilde gizlilik
kararlarının anne için verilip çocuklar için reddedildiği veya kısa süreler
için verildiği de görülmektedir. Çocuklar için gizlilik kararı verilmemesi
halinde, şiddet uygulayan taraf çocukların kimlik, eğitim, sağlık vb. bilgileri üzerinden anneye ulaşmakta ve yer tespiti yapabilmektedir. Bu
durum da tedbirin amacına aykırıdır ve aynı şekilde gizlilik tedbir kararını fiiliyatta işlevsiz kılmaktadır.
4-6284 sayılı Yasanın 4/1-ç maddesi uyarınca; can güvenliği tehlikesi ihtiva eden durumlarda hükmedilen kimlik bilgilerinin değiştirilmesi tedbirinin hüküm altına alınmasında ve uygulanmasında
yaşanan sorunlar hak ihlallerine sebebiyet vermektedir.
Bu denli önemli bir tedbir mekanizmasının etkin biçimde işler hale
getirilmesi için bütüncül bir düzenleme yapılması gerektiği açıktır. Zira,
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can güvenliği tehdit altında bulunan şiddet mağdurları, iş bu tedbiri hüküm altına aldırmakta da aldırdıkları tedbir hükmünün uygulanmasında
da türlü zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Örneğin somut olayda, 2017
yılının Ocak ayında alınan bir kararın aradan 1 yıla yakın sürenin geçmesine rağmen infaz edilmediği, şiddet mağduru kadın ve çocuklarının kimliklerinin değişiminin yapılmadığı görülmüştür. Can güvenlikleri
tehdit altında bulunan kadın ve çocuklarının kimlik bilgilerinin uzunca
süre değiştirilmemesinin sebebinin ise nüfus cüzdanları ile ilgili bir yönetmelik değişikliğinin beklenmesi olduğu tespit edilmiştir.
Bu tür boşluklar ve aksaklıklar can güvenliği ciddi biçimde tehdit
altında bulunan şiddet mağdurlarının haklarının ihlali sonucu doğurduğundan ivedi biçimde detaylı ve bütüncül bir düzenleme yapılmalıdır.
5-6284 sayılı Yasanın 5/3. maddesinde aile mahkemeleri 5395
sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici
tedbirler ile 4271 sayılı Kanun hükümlerine göre velayet, kayyım,
nafaka ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin kararları vermeye yetkili
kılınmış olmasına rağmen bu taleplerin, ‘yargılamayı gerektirdiğinden bahisle’ reddedildiği görülmektedir.
İlgili kanun hükmü açıktır. Açık kanun hükmüne karşın, aile mahkemelerinin kendilerine verilen yetkiyi kullanmamaları sebebiyle iş bu
önemli hüküm de metruk hale gelmektedir. Pek çok somut örnekte;
şiddet uygulayan, velayet veya çocukla kişisel ilişki kurulması kararına
bağlı olarak müşterek çocuk üzerinden mağdura ulaşmakta ve kadın ve
çocuklar açısından ikincil mağduriyetler yaşanmaktadır.
Sıklıkla vurguladığımız gibi; kadına yönelik şiddeti bertaraf etmek
ve mağdurları korumak için ilgili tüm mevzuatı uygulamakla yükümlü
olanların ihlal ve ihmal içeren uygulamaları, hem somut olayda şiddet
mağdurlarını zora sokmakta, desteksiz bırakmakta hem de genel olarak şiddetle mücadeleyi etkisiz hale getirmektedir.
Bu sebeple, yasayı uygulamakla yükümlü bulunanların ve alanda
çalışan her personelin kadına yönelik şiddet ve ilgili tüm mevzuat konu739

sunda düzenli ve devamlı eğitime tabi tutulmaları, eğitim içeriklerinin
barolar ve ilgili sivil toplum kuruluşları dahil edilerek oluşturulması ve
yine eğitimlerin uygulanma süreçlerine baroların ve ilgili sivil toplum
kuruluşlarının katılımcı olarak dahil edilmesi büyük önem taşımaktadır.
6-6284 sayılı Kanunun 13. maddesi tedbir kararlarına aykırılık
halinde zorlama hapsine hükmedileceği düzenlenmiştir. 6284 sayılı kanun kapsamında alınan tedbir kararlarının şiddet uygulayana
tebliğinde yaşanan sorunlar iş bu kanun hükmünü de uygulamada
işlevsiz kılınmaktadır.
Kanun gereğince; hükmedilen tedbir kararlarına uyulmamasının
yaptırımı, zorlayıcı hapis cezasıdır. Ancak, tedbir kararlarının şiddet uygulayan tarafından ihlali hallerinde, şiddet mağduru öncelikle kolluğun ihlali tutanağa bağlamak konusunda gösterdiği dirençle karşılaşmaktadır.
Ayrıca, tedbir kararlarının şiddet uygulayana tebliği hususunda aile
mahkemeleri tarafından özenli davranılmamakta, tebligatların takibi
yapılmamaktadır. Tedbir kararlarının, şiddet uygulayanın adresinde
değişiklik bulunması ve benzeri sebeplerle tebliğ edilemediği durumlarda, aile mahkemeleri dönen tebligatı yalnızca dosya içine almakta,
şiddet uygulayanın MERNİS adresine re’sen tebligat çıkarmamaktadır.
Şiddet uygulayanın, mahkemenin hükmettiği tedbir kararlarını ihlal etmesi halinde zorlayıcı hapis cezası ile cezalandırılacağı güvencesini taşıyan şiddet mağduru, böyle bir ihlal durumunda zorlayıcı hapis cezasına
hükmedilmesi talebiyle mahkemeye başvurduğunda, tedbir kararının
tebliğ edilmemiş olması sebebi ile zorlayıcı hapis cezasına hükmedilemeyeceği kararı ile karşılaşmaktadır. Bu çok önemli bir sorundur. Zira;
tedbir kararlarının hayata geçirilmesi, şiddet mağdurunun korunması
ve şiddetin bertaraf edilmesi için kanunun öngördüğü yaptırımı işlevsiz kalmakta, zorlayıcı hapis cezasına ilişkin kanun hükmü uygulamada
metruk hale gelmekte ve şiddet mağdurlarının sisteme olan güvenini
zedelemektedir.
İzmir Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nin verileri de bu gerçeği
ortaya koymaktadır;
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2012 yılında; 8771 önleyici, 1204 koruyucu tedbir kararına hükmedilmiştir. Aynı yıl içinde hükmedilen zorlama hapsi kararı ise 259’dur.
2013 yılında; 9712 önleyici, 1924 koruyucu tedbir kararına hükmedilmiştir. Aynı yıl içinde yalnızca 349 zorlama hapsi kararı mevcuttur.
2014 yılında; 9799 önleyici, 2104 koruyucu tedbir kararına hükmedilmiştir. Aynı yıl içinde yalnızca 260 zorlama hapsi kararı mevcuttur.
2015 yılında; 10651 önleyici, 2390 koruyucu tedbir kararına hükmedilmiştir. Aynı yıl içinde yalnızca 276 zorlama hapsi kararı mevcuttur.
2016 yılında; 11625 önleyici, 2309 koruyucu tedbir kararına hükmedilmiştir. Aynı yıl içinde yalnızca 201 zorlama hapsi kararı mevcuttur.
2017 yılında; 11068 önleyici, 1715 koruyucu tedbir kararına hükmedilmiştir. Aynı yıl içinde yalnızca 171 zorlama hapsi kararı mevcuttur.
2018 yılında; 12359 önleyici, 1268 koruyucu tedbir kararına hükmedilmiştir. Aynı yıl içinde yalnızca 95 zorlama hapsi kararı mevcuttur.
Tedbir kararlarının ihlal edildiği vaka sayısı, hükmedilen zorlama
hapsi kararları sayısının oldukça üstündedir. Ancak izah ettiğimiz sebeplerle, tedbir kararlarının ihlal edilmesinin önüne geçmek için kanunun öngörmüş olduğu yaptırım mekanizması fiiliyatta etkin halde işlememektedir.
Hükmedilen tedbir kararlarının işler hale gelmesi, ihlal edildiği takdirde zorlayıcı hapis cezasına hükmedilebilmesi için bu sorunların ivedi
biçimde çözülmesi, ihlal durumlarının kolluk tarafından mutlak surette
tutanağa bağlanmasının ve tedbir kararlarının şiddet uygulayana tebliğ
edilemediği durumlarda aile mahkemelerinin muhatabın MERNİS adresine re’sen tebligat çıkarmasının sağlanması, kolluk tarafından şiddet
uygulayana tedbir kararlarının bizzat tebliğ edilmesi ve hatta telefonla
tebligat yapılabilmesinin mümkün hale gelmesi için gerekli hukuki ve
teknik altyapının oluşturulması gerekmektedir.
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7-6284 sayılı Yasanın 12. madde hükmü, aile mahkemesi hakimlerine, verdikleri tedbir kararlarının uygulanmasında teknik araç ve
yöntemler kullanılması kararını da verme yetkisini tanımaktadır.
Ancak kanunun iş bu maddesi de etkin biçimde işletilmemektedir.
Teknik araçlar ve yöntemler, şiddet uygulayan kişinin, şiddet mağduru lehine hükmedilen tedbir kararlarını ihlal etme eğilimi gösterdiği
vakalarda, şiddet mağduru kişinin can güvenliğini temin etmek açısından hayati öneme sahiptir.
İş bu teknik araç ve yöntemlerden olan elektronik kelepçe uygulaması, hali hazırda yalnızca 6 pilot ilde uygulanmaktadır. Keza; ne yazık
ki bu 6 pilot ildeki aile mahkemeleri de elektronik kelepçe tedbirine
nadiren karar vermektedirler.
Birleşmiş Milletlerin 1993 tarihli bildirgesi ve İstanbul Sözleşmesi,
taraf devletleri şiddeti önlemek konusunda yükümlü kılmıştır. Mevcut
şiddetin ve şiddet tehlikesinin önlenmesi hususunda, teknik araçlar ve
yöntemlerin istisnai illerde ve nadiren uygulama alanı bulması, şiddetle
etkin biçimde mücadele edebilmenin önünde engeldir.
Somut olayda, 2018 yılında boşanma aşamasında bulunduğu resmi
nikahlı eşinden şiddet gören, ölümle tehdit edilen, can güvenliği tehlikesi bulunan başvurucu lehine elektronik kelepçe uygulaması talebini de ihtiva eden koruyucu ve önleyici tedbirlere hükmedilmesi talep
edilmiş ve İzmir 13. Aile Mahkemesi elektronik kelepçe uygulaması da
dahil olmak üzere koruyucu ve önleyici tedbirlere hükmetmiştir. Şiddet
uygulayan, 2018 yılının Ekim ayında, iş bu tedbir kararlarını ihlal ederek
şiddet mağdurunun ikametgahının kapısına gelmiştir. Bu, şiddet uygulayanın, şiddet mağduru lehine hükmedilen tedbir kararlarını 3. kez
ihlal edişidir. Şiddet uygulayan, bu ihlali, elektronik kelepçenin gönderdiği sinyalin bir süre kesilmesi, aygıtın devre dışı kalmasını fırsat bilerek
gerçekleştirmiştir. Elektronik kelepçe bir süre sonra tekrar sinyal göndermeye başlamış ve kolluk, şiddet uygulayana, şiddet mağdurunun
ikametgahında müdahale etmiştir.
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İş bu örnek, tedbir kararlarını tanımayarak, şiddet mağdurunu daimî surette şiddet tehlikesi altında bırakan şiddet faillerinin, elektronik
kelepçe gibi sair teknik araç ve yöntemlerle takip edilmesinin ve buna
imkân veren teknik alt yapının düzgün işlemesinin, şiddet mağdurlarının can güvenliğini temin etmek açısından hayati öneme sahip olduğunu ortaya koymaktadır.
Bu sebeple, kanunda öngörülen iş bu teknik araç ve yöntemlerin
uygulama bölgesinin ivedilikle genişletilmesi, uygulamada bir istisna
olmaktan çıkarılması, ilgili teknik alt yapının sağlıklı işleyebilmesi için
teknik iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir.
8-İstanbul Sözleşmesi’nin 48. maddesi, zorunlu alternatif çatışma çözümü veya cezalandırma süreçlerini açıkça yasaklamış olmasına rağmen, sözleşmeye, anayasaya ve kanuna aykırı olarak sözleşmenin kapsamına giren şiddet biçimlerini içeren vakalar uzlaştırma
konusu yapılmaktadır.
İstanbul Sözleşmesi’nin 48. maddesinin hükmü açıktır. Hükme
göre; sözleşmeye taraf devletler, bu sözleşmenin kapsamına giren bütün şiddet biçimleriyle ilgili olarak arabuluculuk ve uzlaştırma da dahil
olmak üzere zorunlu alternatif çatışma çözüm süreçlerini yasaklamak
üzere gereken yasal veya diğer tedbirleri almakla yükümlüdür.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90. maddesinin hükmü de açıktır. Madde hükmüne göre, usulüne göre yürürlüğe konmuş devletler
arası antlaşmalar kanun hükmündedir ve usulüne göre yürürlüğe konmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek
uyuşmazlıklarda, milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınacaktır.
Taraf olduğumuz İstanbul Sözleşmesi’nin ve Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası’nın açık düzenlemesine karşın, sözleşme kapsamındaki şiddet biçimlerine ilişkin vakalar, uzlaştırma konusu yapılmakta, İstanbul
Sözleşmesi ve Anayasa ihlal edilmektedir.
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Bu soruna ilişkin olarak kamuoyuna da yansımış pek çok somut örnek bulunmaktadır. Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun, darp, cebir ve psikolojik
şiddet gördüğü iddiasıyla oyuncu Ahmet Kural’dan şikayetçi olduğu ve
kasten yaralama, tehdit, hakaret suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma
dosyası, savcılık tarafından Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmiştir.
Ceza hukuku ve ceza muhakemesi, kamu hukukuna ilişkindir. Kadına, çocuğa, aile bireylerine, ısrarlı takip mağdurlarına yönelik şiddet, -ki
ülkemizde kamu düzenini bozan en büyük sorunlardan biridir-, şiddet
faillerine üstünlük, öncecilik tanınan bir pazarlığa kesinlikle konu edilmemelidir. Bu hukuka aykırı uygulama, şiddetle mücadeleyi etkisiz hale
getirmekte, ceza yargılamasının amacına ulaşmasını engellemekte, şiddet mağdurları yerine şiddet faillerinin birincil olarak gözetmektedir.
Şiddet mağdurlarının hür iradeleri yok sayılmaktadır. Şiddet faillerinin,
şiddet mağdurlarına maddi ve manevi baskı yapmasının önü açılmaktadır. Bu durum, hali hazırda şiddet mağduru bulunan insanların, onları
korumak ve şiddeti bertaraf etmekle yükümlü sistem tarafından da istismar edilmesi anlamına gelmektedir.
Bu hukuksuz uygulamaya derhal son verilmesi, ilgili yasal ve sair
düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerekmektedir.
9-İstanbul Sözleşmesi’nin 49. maddesi; taraf devletleri, sözleşme kapsamına giren bütün şiddet biçimlerine ilişkin olarak soruşturma ve yargılamaların usule aykırı bir gecikme olmaksızın görülmesini ve ceza davasının tüm aşamalarında mağdurun haklarının
dikkate alınmasını sağlamak üzere gerekli yasal ve diğer tedbirleri
almakla yükümlü tutmuştur. Keza Avukatlık Kanunu’nun 95. maddesine göre hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak baroların görevidir.
İş bu açık yasal düzenlemelere karşın, baroların dava dosyalarına
sunduğu müdahale talepleri reddedilmektedir.
Barolar, İstanbul Sözleşmesi kapsamında tanımlanan tüm şiddet
biçimlerine ilişkin olarak şiddet mağdurlarının haklarının korunmasını
temin etmek amacı ile ceza dosyalarına müdahil olarak katılmak istemektedirler. Ancak müdahale talepleri mahkemeler tarafından reddedilmektedir.
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Kadına, çocuğa, aile bireylerine ve ısrarlı takip mağdurlarına yönelik şiddet, onların temel insan haklarını ihlal etmektedir. Hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik
kazandırmak baroların görevidir. Baroların, kanunun kendilerine yüklediği ödevi yerine getirmesinin önüne geçmek, şiddet mağdurlarını iş bu
destekten yoksun bırakmak, İstanbul Sözleşmesi’nin taraf devletlere
yüklediği ödevleri de yok hükmünde kılmakta ve şiddetle etkin mücadeleyi işlevsiz hale getirmektedir.
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 234. maddesinde; mağdur ve şikayetçinin soruşturma ve kovuşturma evrelerindeki hakları sayılmıştır. Bu
düzenlemeye göre; mağdur ile şikayetçi ancak cinsel saldırı suçu ile alt
sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlara ilişkin yargılamalarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme
hakkına sahiptir. Kanun metninin ilk halinde “Vekili yoksa, baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme” hakkı tanınmış
iken 24.7.2008 tarihli, 5793 sayılı Kanun değişikliğiyle mağdur ile müştekilere ve katılana tanınan bu hak kısıtlanmıştır. Nazilli 1. Sulh Ceza
Mahkemesi tarafından CMK 234 ve 239. maddelerinin Anayasa’nın 2.,
10. ve 36. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuş, Anayasa Mahkemesi’nin 11.09.2014 tarih, 2013/124 E. 2014/136 K. Sayılı kararıyla iptal
talebi reddedilmiştir. Şiddet mağduru kadınlar açısından bu durum kadınların yargılamayı takip süreçlerinde ikincil mağduriyete uğramalarına sebep olmaktadır.
Özellikle aile içi şiddet vakalarında çoğu zaman gidecek bir yeri ve
herhangi bir maddi desteği de bulunmayan kadınlar yargılamaları takipte maddi ve manevi zorluk yaşamaktadır. Kadınlar, fail ve yakınları
ile karşı karşıya kalmakta, tehdit ve baskı ile şikayetten vazgeçmeye
zorlanmaktadır. Kadınlar, çoğu kez şikayetlerinden vazgeçmekte ve
adalete olan güven duyguları sarsılmaktadır. Yine cinsel şiddete uğrayan kadınlar açısından vekil isteme hakkı bulunmakla; bu hak, kendilerine çoğu kez hatırlatılmamakta, kadınlar yalnız bırakılmaktadır.
Başvurucu H.Ö, eşi tarafından sistematik olarak şiddete uğramaktadır. Şikayetçi olması sebebiyle İzmir 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
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eşi hakkında kasten yaralama ve hakaret suçlamaları ile dava açılmış,
H.Ö davayı avukat yardımı ile takip etme talebi olduğunu kendisine
CMK müdafi ataması yapılmasını mahkemeden talep etmiştir. Bu talebinin mahkemece kabul edilmemesi üzerine İzmir Barosu Kadın Hakları
Merkezi aracılığıyla kendisine avukat görevlendirilmesi yapılmış, H.Ö
duruşmada vekili ile hazır bulunmuş, sanık hakkında kasten yaralama
suçundan sanık lehine haksız tahrik indirimi yapılarak hapis cezası verilerek ertelenmiş, hakaret suçundan ise beraat verilmiştir. Bu karara
karşı H.Ö nün vekili tarafından İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf
başvurusu yapılmıştır. Ancak İstinaf Mahkemesince suç zorunlu müdafilik kapsamında düzenlenmediğinden vekilin istinaf dilekçesinin reddine karar verilmiştir. Dosyanın istinaf başvurusu sonrası gönderme ile
Yerel Mahkeme’de yapılan ilk duruşmasında katılan adına dosyayı takip
eden avukatın vekilliğinin kaldırılmasına karar verilmiştir.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması ve kadına
yönelik şiddetle mücadele edilebilmesi, İstanbul Sözleşmesi’nin etkin
uygulanması ve 6284 sayılı Yasanın uygulama sorunlarına çözüm bulunması ile mümkün olacaktır. Bu nedenle Baroların ve kadın hakları
alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin öneri ve değerlendirmeleri
doğrultusunda, toplumsal değişim ve dönüşümü sağlayacak çözümlerin üretilmesinin sonuca etkili olacağı inancıyla tespit ve değerlendirmelerimizi bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.07.02.2019
İzmir Barosu Başkanlığı
Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi
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6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanunun Uygulama Sorunlarına İlişkin
Adalet Bakanlığına sunulan rapor:

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
1456 Sokak No: 14 Alsancak/İZMİR
Tel: 0232 463 00 14 Faks: 0232 463 66 74
İnternet: www.izmirbarosu.org.tr / E-Posta: info@izmirbarosu.org.tr
İzmir, 05.12.2019
Sayı:020.4/20158
ADALET BAKANLIĞI
Ceza İşleri genel Müdürlüğü
Mağdur Hakları Daire Başkanlığına
İlgi: 37527827-050-0023-2019-E.112/91909
İlgili yazınız gereğince 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa uygulamalarına yönelik görüş ve
önerilerimiz bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla.

							
							

Av.Özkan YÜCEL
İzmir Barosu Başkanı

Geneli Üzerindeki Uygulamaya Yönelik Tespitler ve Öneriler
Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair
6284 sayılı Yasa, teorik olarak; şiddetin failini durdurmaya, şiddete
maruz kalan kadın ve çocukları koruyup desteklemeye böylece kadı747

na ve çocuğa yönelik şiddet ile kadın cinayetlerini önlemeye yönelik
bir niteliğe sahiptir. Yasanın teorikte sağlam duran bu yapısı uygulama
yönetmeliği ve 2011 tarihli Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi
(İstanbul Sözleşmesi) ile bir bütün olarak değerlendirildiğinde şiddetle
mücadelede güçlü bir mekanizmanın kurulmasını mümkün kılmaktadır.
Ancak 6284 sayılı Yasa’nın uygulamasında İstanbul Sözleşmesi ile getirilen düzenlemeler yok sayılmaktadır. Örneğin İstanbul Sözleşmesi’nin
48. Maddesi, zorunlu alternatif çatışma çözümü veya cezalandırma süreçlerini açıkça yasaklamış olmasına rağmen; sözleşmeye, Anayasa’ya
ve kanuna aykırı olarak sözleşmenin kapsamına giren şiddet biçimlerini
içeren vakalar uzlaştırma konusu yapılmakta; böylece İstanbul Sözleşmesi ve Anayasa ihlal edilmektedir.
Kadına, çocuğa, aile bireylerine, ısrarlı takip mağdurlarına yönelik
şiddet, -ki ülkemizde kamu düzenini bozan en büyük sorunlardan biridir- şiddet faillerine üstünlük tanınan bir pazarlığa kesinlikle konu edilmemelidir. Bu hukuka aykırı uygulama, şiddetle mücadeleyi etkisiz hale
getirmekte, ceza yargılamasının amacına ulaşmasını engellemekte, şiddet mağdurları yerine şiddet faillerinin birincil olarak gözetmektedir.
Şiddet faillerinin, şiddet mağdurlarına maddi ve manevi baskı yapmasının önü açılmaktadır.
Yine İstanbul Sözleşmesi’nin 49. maddesi; taraf devletleri, sözleşme kapsamına giren bütün şiddet biçimlerine ilişkin olarak soruşturma
ve yargılamaların usule aykırı bir gecikme olmaksızın görülmesini ve
ceza davasının tüm aşamalarında mağdurun haklarının dikkate alınmasını sağlamak üzere gerekli yasal ve diğer tedbirleri almakla yükümlü
tutmuştur. Keza Avukatlık Kanunu’nun 95. maddesine göre; hukukun
üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara
işlerlik kazandırmak baroların görevidir. İş bu açık yasal düzenlemelere
karşın, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri davalarında baroların
müdahale talepleri reddedilmektedir. Bu uygulamalar, İstanbul Sözleşmesi’nin taraf devletlere yüklediği ödevleri de yok hükmünde kılmakta
ve şiddetle etkin mücadeleyi işlevsiz hale getirmektedir.
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Her ne kadar uygulama yönetmeliği ve İstanbul Sözleşmesi ile desteklenen 6284 sayılı Yasa sistematiği şiddetle mücadelede teorik olarak uygunsa da getirilen düzenlemelerin hayat bulması, ancak kadına
yönelik şiddetin önlenmesinin bir devlet politikası olması, şiddet karşısında hakim, savcı, mülki amir, idare ile kolluğun bütüncül bir mekanizmayla hareket etmesi ile mümkün olacaktır. Yasanın uygulanmasında
ortaya çıkan sorunların temeline inildiğinde; alt yapının yetersiz olduğu, mevzuatı etkin biçimde uygulamakla yükümlü olan adli birimler,
mülki amirlikler, kolluk kuvvetlerinin mevzuata gerektiği şekilde hakim
olmadığı,6284 sayılı yasa gereğince, şiddet mağdurları tarafından yapılan başvuruların, yasayı uygulamakla yükümlü olanlar tarafından iş
yükü olarak görüldüğü anlaşılmaktadır.
Kanun Maddesi MADDE 4 – (1).a) İşyerinin değiştirilmesi.		
Kanun’un 4/1-a maddesi işyeri değişikliğinin sağlanması konusunda
aile mahkemesi hakimlerine açık olarak yetki vermiş olmasına rağmen
şiddet mağdurlarının can güvenliği riski sebebiyle iş yeri değişikliği taleplerine, ‘talebin idari yargının konusu olduğundan bahisle’ red kararı
verilmektedir. Anayasa Mahkemesinin, ihlal kararı verdiği 17.07.2019
Tarih ve 2016/14613 sayı numaralı kararı sebebiyle verilen işyeri değişikliğinin süresi 3 aydır. Bir ilkokul öğretmeni için sadece 3 ay için iş yeri
değişikliği kararı verilmesi kanunun ruhuna ve İstanbul Sözleşmesi’ne
açıkça aykırıdır.
Mevzuatın sorunun çözümü olabilmesi için onu uygulamakla yükümlü
bulunan adli makamlara, mülki amirliklere, kolluk birimlerine ve ilgili
her kurum ve kuruluşa, ilgili mevzuata ilişkin olarak sürekli eğitim çalışmaları düzenlenerek kanunun ruhu hatırlatılarak somut olayın özellikleri doğrultusunda karar verilmesi sağlanmalıdır.

MADDE 4 – (1). ç) Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak
27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine
göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

749

Yüksek can güvenliği risk altında bulunan mağdurlar hakkında verilen
bu denli önemli bir tedbir mekanizmasının, 6 ay gibi kısa sürelerle verilmesi, kararın etkin biçimde işler hale getirilmesine engel olmaktadır.
Kararın verilmesi ile infazı arasında resmi yazışmalar nedeni ile geçen
uzun süre tedbirin uygulanmasını mümkün kılmamaktadır. Bu konuda
verilen kararlar süresiz olmalıdır.
MADDE 5 – (1) Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici
tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere
hâkim tarafından karar verilebilir
Kanunda hükmedilebilecek koruyucu ve önleyici tedbirler tahdidi
olarak değil, örnekseyici biçimde sayılmıştır. Özetle mevzuat; somut
olayın özelliklerine göre şiddet mağdurunu koruyacak ve şiddeti bertaraf edecek her tür tedbire hükmedilmesine imkan vermektedir. Ancak
uygulamada tespit ettiğimiz en büyük sorunlardan biri, somut olayın
niteliği çözüm üretmek açısından bu denli önemli olmasına rağmen,
başvurucularının taleplerinin detaylı biçimde okunmaması, farklı ihtiyaçlara sahip olduklarının gözetilmemesi, belli tedbirleri ihtiva eden
şablon kararlarla onları korumak ve şiddeti önlemek hususunda yetersiz kalınmasıdır.
Aile mahkemeleri, yasada yer alan ve örnekleyici nitelikte sayılan
tedbirler dışında şiddet mağdurunun somut ihtiyaçlarına yönelik tedbirlere karar verebilmelidir.
MADDE 5 – (1).ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki
kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel
ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması
(3) Bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkim, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre velayet, kayyım,
nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar vermeye yetkilidir.
(4) Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut
katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre nafakaya
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hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına
hükmedebilir
Aile mahkemeleri, hakimlerin yargılamayı gerektirir yönündeki kararları ve dirençleri sebebiyle bu konuda karar almakta ciddi sorun yaşanmaktadır.Yasayı uygulamakla yükümlü bulunanların, kadına yönelik
şiddet ve ilgili tüm mevzuat konusunda düzenli ve devamlı eğitime tabi
tutulmaları, eğitim içeriklerinin barolar ve ilgili sivil toplum kuruluşları
dahil edilerek oluşturulması ve yine eğitimlerin uygulanma süreçlerine
baroların ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımcı olarak dahil edilmesi büyük önem taşımaktadır. Yine toplumsal cinsiyet ayrımcılığı temelinde insan hakları ihlal edilen kadın ve kız çocuklarına yönelik özel
mekanizmaların geliştirilmesi ve pozitif tutumun sergilenmesi çağdaş
adalet politikalarının gerekleri arasındadır. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin Adalet Akademisinde zorunlu olması, aile mahkemesi hakimlerinin bu alana hassasiyet gösterenler arasından seçilmeleri aksi taktirde aile mahkemesi hakimi olmamaları sağlanmalıdır.
MADDE 5 (3) Bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkim,
3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre
velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar
vermeye yetkilidir.
(4) Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut
katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre nafakaya
hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına
hükmedebilir.
Bu talepler, aile mahkemeleri tarafından yargılamayı gerektirdiğinden bahisle reddedilmektedir. İlgili kanun hükmü açıktır. Açık kanun hükmüne karşın, aile mahkemelerinin kendilerine verilen yetkiyi
kullanmamaları sebebiyle iş bu önemli hüküm de metruk hale gelmektedir. Pek çok somut örnekte, şiddet uygulayan, velayet veya çocukla
kişisel ilişki kurulması kararına bağlı olarak müşterek çocuk üzerinden
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mağdura ulaşmakta ve kadın ve çocuklar açısından ikincil mağduriyetler yaşanmaktadır. Sıklıkla vurguladığımız gibi; kadına yönelik şiddeti
bertaraf etmek ve mağdurları korumak için ilgili tüm mevzuatı uygulamakla yükümlü olanların ihlal ve ihmal içeren uygulamaları, hem somut
olayda şiddet mağdurlarını zora sokmakta, desteksiz bırakmakta hem
de genel olarak şiddetle mücadeleyi etkisiz hale getirmektedir
		
Madde 5-(1).ç-’de önerilen; yasayı uygulamakta yükümlü olanlara
yönelik farkındalık eğitimleri bu madde için de geçerlidir.
MADDE 8 – (4) Tedbir kararı, korunan kişiye ve şiddet uygulayana tefhim veya tebliğ edilir. Tedbir talebinin reddine ilişkin karar ise sadece
korunan kişiye tebliğ edilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk birimi tarafından verilen tedbir kararı şiddet uygulayana bir
tutanakla derhâl tebliğ edilir.
Tedbir kararlarının şiddet uygulayana tebliği hususunda aile mahkemeleri tarafından özenli davranılmamakta, tebligatların takibi yapılmamaktadır. Tedbir kararlarının, şiddet uygulayanın adresinde değişiklik bulunması ve benzeri sebeplerle tebliğ edilemediği durumlarda,
aile mahkemeleri dönen tebligatı yalnızca dosya içine almakta, şiddet
uygulayanın MERNİS adresine resen tebligat çıkarmamaktadır. Şiddet
uygulayanın, mahkemenin hükmettiği tedbir kararlarını ihlal etmesi
halinde zorlayıcı hapis cezası ile cezalandırılacağı güvencesini taşıyan
şiddet mağduru, böyle bir ihlal durumunda zorlayıcı hapis cezasına
hükmedilmesi talebiyle mahkemeye başvurduğunda, tedbir kararının
tebliğ edilmemiş olması sebebi ile zorlayıcı hapis cezasına hükmedilemeyeceği kararı ile karşılaşmaktadır. Bu çok önemli bir sorundur. Zira
tedbir kararlarının hayata geçirilmesi, şiddet mağdurunun korunması
ve şiddetin bertaraf edilmesi için kanunun öngördüğü yaptırım işlevsiz kalmakta, zorlayıcı hapis cezasına ilişkin kanun hükmü uygulamada
metruk hale gelmekte ve şiddet mağdurlarının sisteme olan güvenini
zedelemektedir.
Kararların şiddet uygulayana tebliğine dair kolluk cevapları, mahkeme dosyalarına sistemden gönderilmediği için uzun bir bekleyiş söz
konusu olmakta; bu durum zorlama hapsi ile korunmak istenen menfaatlerinin ihlaline neden olmaktadır.
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Kararların MERNİS adresine tebliği ve takibi konusunda aile mahkemesi tarafından titiz davranılmalı ve takibi yapılmalıdır.
Kolluk tarafından yapılan tebligatların, ivedilikle mahkeme dosyalarında yer almasına dair sistem değişikliğine gidilmelidir.
Madde 8-(6) Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte
talep üzerine veya resen, korunan kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik
bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adresleri ile korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgileri, tüm resmi
kayıtlarda gizli tutulur. Yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir adres tespit
edilir. Bu bilgileri hukuka aykırı olarak başkasına veren, ifşa eden veya
açıklayan kişi hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır
Aile mahkemeleri tarafından, 6284 sayılı Kanun’un 8/6. maddesi
gereğince; şiddet görenin kendisinin ve gerekli görülmesi halinde çocuklarının ve yakınlarının kimlik bilgilerinin gizlenmesi yönündeki tedbir kararlarının, şiddet uygulayan tarafa tebliğ edildiği saptanmıştır.
Bu, fiiliyatta şiddet mağdurunun can güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye sokan yanlış bir uygulamadır. Zira çoğu durumda şiddet uygulayandan kaçarak yeni bir yerleşim yeri edinen kadınların yeni yerleşim
yerleri, gizlilik kararının tebliği sebebiyle şiddet uygulayan tarafından
öğrenilmektedir. Bu durum, tedbirin amacına aykırıdır. Zira verilen gizlilik kararı tedbirini, işe yaramaz hale getirmektedir. Aynı şekilde gizlilik
kararlarının anne için verilip çocuklar için reddedildiği veya kısa süreler
için verildiği de görülmektedir. Çocuklar için gizlilik kararı verilmemesi
halinde, şiddet uygulayan taraf çocukların kimlik, eğitim, sağlık vb. bilgileri üzerinden anneye ulaşmakta ve yer tespiti yapabilmektedir. Bu
durum da tedbirin amacına aykırıdır ve aynı şekilde gizlilik tedbir kararını fiiliyatta işlevsiz kılmaktadır
Madde 5-(1).ç-’de önerilen; yasayı uygulamakta yükümlü olanlara
yönelik farkındalık eğitimleri bu madde için de geçerlidir.
MADDE 12 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre verilen tedbir kararlarının uygulanmasında hâkim kararı ile teknik araç ve yöntemler kulla753

nılabilir. Ancak, bu suretle, kişilerin ses ve görüntüleri dinlenemez, izlenemez ve kayda alınamaz. (2) Teknik araç ve yöntemlerle takibe ilişkin
usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.Teknik araçlar ve yöntemler,
şiddet uygulayan kişinin, şiddet mağduru lehine hükmedilen tedbir kararlarını ihlal etme eğilimi gösterdiği vakalarda, şiddet mağduru kişinin
can güvenliğini temin etmek açısından hayati öneme sahiptir.
İş bu teknik araç ve yöntemlerden olan elektronik kelepçe uygulaması, hali hazırda yalnızca 15 pilot ilde uygulanmaktadır. Keza ne yazık
ki; bu 15 pilot ildeki aile mahkemeleri de elektronik kelepçe tedbirine
nadiren karar vermektedirler.
Şiddet mağdurunu, daimi surette şiddet tehlikesi altında bırakan
şiddet faillerinin, elektronik kelepçe gibi sair teknik araç ve yöntemlerle takip edilmesinin ve buna imkân veren teknik alt yapının düzgün işlemesinin, şiddet mağdurlarının can güvenliğini temin etmek açısından
hayati öneme sahip olduğu tartışmasızdır.
Kanunda öngörülen teknik araç ve yöntemlerin uygulama bölgesinin ivedilikle genişletilmesi, uygulamada bir istisna olmaktan çıkarılması, ilgili teknik alt yapının sağlıklı işleyebilmesi için teknik iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir.
MADDE 13- Tedbir Kararlarına Aykırılık
Zorlama hapsine karar verebilmek için kanunda böyle bir şart olmamasına rağmen, uygulama yönetmeliği ile tebliğ şartının getirilmesi
kanunun sistematiğine ve korunmak istenen amaca tamamen aykırılık
teşkil etmektedir. Ayrıca Madde 8/4’te yaşanan sıkıntı sebebiyle de
tedbir kararları tebliğinde yaşanan sorunlar nedeni ile zorlama hapsinin uygulanma imkanı kalmamaktadır.Tebligat Kanunu’nda değişiklik
yapılarak kararların ivedilikle tebliği sağlanmalıdır. Ayrıca kesinleşme
şartı aranmaksızın zorlama hapsi uygulanmalıdır.
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TAKİP EDİLEN DAVALAR:
Kadına yönelik şiddet dosyalarında mağdurun talebi üzerine, CMK
ve Adli Yardım Bürosu üzerinden avukat görevlendirmek başta olmak
üzere; kamu davalarına müdahil olunmakta, duruşmalar takip edilmekte ve mağdurlara hukuki süreç boyunca destek verilmektedir. İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi toplantısında alınan ilke kararı gereğince,
İzmir il sınırları içerisinde gerçekleşen tüm kadın cinayetlerinde maktul
yakınlarının talebi olmasa dahi kamu davalarına müdahil olunmaktadır.
Yine, Türkiye genelinde gerçekleşen kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetle ilgili yargılamalarda, maktul yakınları ile mağdurların talebi
üzerine müdahale talebinde bulunularak veya gözlemci görevlendirilerek duruşmalar takip edilmektedir.
2018-2020 Yıllarında Takip Edilen Davalar:
1-Şule Çet Kadın Cinayeti Dosyası: 29 Mayıs 2018 tarihinde, Şule
Çet’in tecavüze uğradıktan sonra bir plazanın 20. katından atılarak öldürüldüğü dosyada müdahale talebimizin ret edilmesi üzerine duruşmalar takip edilerek sanıkların ceza alması sağlanmıştır.
2-Müzeyyen Laçin Kadın Cinayeti Dosyası: İzmir’in Tire ilçesinde
erkek arkadaşı tarafından ateşli silahla öldürülen kadın cinayeti dosyasında müdahale talebimizin reddi üzerine duruşmalar gözlemci sıfatı ile
takip edilmiştir.
3-Safiye Karakoç Kadın Cinayeti Dosyası: Şiddet gördüğü eşinden kaçıp İzmir’e gelen ancak yakınları tarafından katledilen kadın cinayeti dosyasında müdahale talebimiz kabul edilmiştir.
4-Zülal Tütüncü Kadın Cinayeti Dosyası: Ege Üniversitesi öğrencisi Zülal Tütüncü’nün uykusunda sanık tarafından katledildiği kadın cinayeti dosyasında müdahale talebimiz kabul edilmiştir.
5-Sevgi Şimşek Kadın Cinayeti Dosyası: İzmir’in Buca ilçesinde
kocası tarafından öldürülen kadın cinayeti dosyasında maktül yakınlarına hukuksal yardım verilmiştir.
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6-Esra Ertosun Kadın Cinayeti Dosyası: Boşanma aşamasında
olan eşi tarafından öldürülen Esra Ertosun ile ilgili Nevşehir’de görülen
dosyaya müdahale talebinde bulunulmuştur.
7-Ceren Damar Kadın Cinayeti Dosyası: Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’in, 2 Ocak 2019
tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken
yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili açılan davaya müdahale talebinde bulunulmuş, talebimizin reddine rağmen tüm
duruşmalar takip edilmiştir.
8-Ceren Özdemir Kadın Cinayeti Dosyası: Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3´üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir´i, evinin
önünde bıçaklayarak öldürülmesiyle ilgili davaya müdahale talebinde
bulunulmuş, talebimizin reddine rağmen tüm duruşmalar takip edilmiştir.
9- Müzeyyen Boylu Kadın Cinayeti Dosyası: Diyarbakır’da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından katledilen Müzeyyen Boylu ile
ilgili Diyarbakır’da yargılaması devam etmekte olan dosyaya müdahale talebinde bulunulmuş, talebin reddine rağmen duruşmaların takibi
sağlanmıştır.
10-Bahriye Üngeç Kadın Cinayeti Dosyası: İzmir’in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı erkek tarafından öldürülen maktülün yakınlarının
talebi üzerine dosyanın takibi sağlanmıştır.

İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesi meslektaşlarımız,
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle İzmir Adliyesi’nde düzenledikleri basın açıklamasının ardından İzmir›in Tire ilçesinde öldürülen Müzeyyen Laçin’in ilk duruşmasına katılmak ve müdahale talebinde bulunmak üzere Ödemiş Ağır
Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya katıldılar.
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İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. Perihan Çağrışım Kayadelen ve Yönetim Kurulu üyesi Av. Mehmet Baran Selanik 15 Mayıs 2019 günü Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden
Şule Çet davasının duruşmasına katıldı. Aynı gün Kadın Hakları
Merkezi gönüllü avukatları Av. Necmiye Ece Uncu ve Av. Elmas
Harmankaya, Silifke Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen cinsel
saldırı davasına katıldılar.
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Diyarbakır’da eşi tarafından öldürülen meslektaşımız Av.Müzeyyen Boylu cinayetinin ilk duruşması Diyarbakır 7. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü.Çok sayıda baro ve kadın örgütünün katıldığı duruşmaya İzmir Barosu adına Genel Sekreter Av. Perihan
Çağrışım Kayadelen katıldı. İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi
Av. Mehmet Baran Selanik’in de katıldığı ikinci duruşmayı çok
sayıda baro ve kadın örgütünün temsilcileri takip etti.

3 Ocak 2019 tarihinde öğrencisi tarafından katledilen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak
çalışan Ceren Damar Şenel’in katil zanlısının yargılandığı davanın ilk duruşması Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.
Barolar, kadın örgütleri ve eğitim sendikalarının katıldığı duruşmaya İzmir Barosu’nu temsilen Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer ve Kadın Hakları Merkezi üyesi Av. Necmiye Ece Uncu katıldı.İkinci duruşmaya İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Özgür
Yılmazer ile Kadın Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av. Gamze Karaoğlu katıldı. Baro Genel Sekreteri Av. Perihan
Çağrışım Kayadelen’in katıldığı karar duruşmasında sanık Hasan
İsmail Hikmet’e indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası verildi.
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Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf
öğrencisi Ceren Özdemir’in 3 Aralık 2019 günü evinin bulunduğu
binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiği dosyanın duruşmasına İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ile Genel
Sekreteri Av. Perihan Çağrışım Kayadelen’in yanı sıra çok sayıda
baronun başkan ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.
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BASIN AÇIKLAMALARI:
• Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu ve Baroların
İstanbul Sözleşmesi Hakkındaki Ortak Basın Açıklaması
İstanbul Sözleşmesi, şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının
korunması için devletlere yol haritası çizen ve atılması gereken somut
adımlar konusunda kılavuzluk eden uluslararası bir sözleşmedir.
Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve bugüne kadar 45 ülke ve
Avrupa Birliği’nin imzaladığı sözleşmeyi ülkemiz ilk imzalayan ve onaylayan ülkedir.
Son yıllarda kadına karşı şiddet katlanarak artmışken ve biz alanda
çalışan Barolar ve Kadın Hakları Merkezler/ Komisyonları olarak İstanbul Sözleşmesinin ve 6284 Sayılı Kanunun etkin olarak uygulanması için
taleplerimizi ifade ederken; ne yazık ki İstanbul Sözleşmesi aleyhine
algı oluşturularak İstanbul Sözleşmesinden imzanın çekilme hususunun tartışılmasını büyük bir kaygıyla izlemekteyiz.
İstanbul Sözleşmesinden imzanın çekilmesi söylemi bile şiddeti
arttırıcı bir etki yaratmakta, kadınları şiddete karşı korumasız kılmaktadır. Sözleşmeden imzanın çekilmesi kadınları, çocukları şiddete açık
hale getirecek, devlete başvuranların önü kesilecek; bundan kadınlar,
çocuklar olumsuz etkilendiği kadar ülkemizin dış dünyadaki itibarı da
zedelenecektir.
Kadın kazanımlarını geri götürecek, kadının insan haklarının ihlaline yol açacak, kadını özgür birey olmaktan uzaklaştırıp ayrımcılığa muhatap hale getirecek, kadının kazanılmış yasal haklarını zedeleyecek hiç
bir girişimi kabul etmiyoruz.
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ihtiyacımız olan İstanbul
Sözleşmesinin ve 6284 Sayılı Kanunun etkin bir şekilde, tavizsiz uygulanmasıdır.
Bir kere daha yetkililerden ve ilgili kurum ve kuruluşlardan; İstanbul Sözleşmesinden imzanın çekilmesi söylemlerinden vazgeçmeleri,
artan kadına yönelik şiddetin önlenmesi için etkin ve kararlı politikalar
oluşturmalarını, kadın hakları mücadelesinde önemli işlevleri olan si760

vil toplum örgütleri, meslek odaları ile birlikte koordineli çalışmalarını beklediğimizi belirtiyor, kadınların kazanılmış yasal haklarını tehdit
eden söylem, davranış ve değişikliklere imkan sağlamamalarını talep
ediyoruz.
Biz Barolar ve Kadın Hakları Merkezler/ Komisyonları olarak kadının insan haklarının ihlaline yol açacak her türlü girişimin karşısında
olacağımızı ve kadına yönelik şiddeti önleme mücadelemize dayanışma
ruhuyla devam edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla iletiyoruz. 13
Ağustos 2020
TÜBAKKOM (Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu)
1. Adana Barosu Başkanlığı
2. Afyonkarahisar Barosu
Başkanlığı
3. Ağrı Barosu Başkanlığı
4. Amasya Barosu Başkanlığı
5. Ankara Barosu Başkanlığı
6. Antalya Barosu Başkanlığı
7. Ardahan Barosu Başkanlığı
8. Artvin Barosu Başkanlığı
9. Aydın Barosu Başkanlığı
10. Balıkesir Barosu Başkanlığı
11. Bartın Barosu Başkanlığı
12. Batman Barosu Başkanlığı
13. Bilecik Barosu Başkanlığı
14. Bingöl Barosu Başkanlığı
15. Bolu Barosu Başkanlığı
16. Burdur Barosu Başkanlığı
17. Bursa Barosu Başkanlığı
18. Çanakkale Barosu Başkanlığı
19. Çankırı Barosu Başkanlığı
20. Çorum Barosu Başkanlığı
21. Denizli Barosu Başkanlığı
22. Diyarbakır Barosu Başkanlığı
23. Düzce Barosu Başkanlığı
24. Edirne Barosu Başkanlığı
25. Erzurum Barosu Başkanlığı
26. Eskişehir Barosu Başkanlığı

27. Gaziantep Barosu Başkanlığı
28. Giresun Barosu Başkanlığı
29. Hakkari Barosu Başkanlığı
30. Hatay Barosu Başkanlığı
31. Isparta Barosu Başkanlığı
32. İstanbul Barosu Başkanlığı
33. İzmir Barosu Başkanlığı
34. Kahramanmaraş Barosu
Başkanlığı
35. Karabük Barosu Başkanlığı
36. Karaman Barosu Başkanlığı
37. Kars Barosu Başkanlığı
38. Kastamonu Barosu Başkanlığı
39. Kırıkkale Barosu Başkanlığı
40. Kırşehir Barosu Başkanlığı
41. Kilis Barosu Başkanlığı
42. Kocaeli Barosu Başkanlığı
43. Konya Barosu Başkanlığı
44. Kütahya Barosu Başkanlığı
45. Malatya Barosu Başkanlığı
46. Manisa Barosu Başkanlığı
47. Mardin Barosu Başkanlığı
48. Mersin Barosu Başkanlığı
49. Muğla Barosu Başkanlığı
50. Muş Barosu Başkanlığı
51. Ordu Barosu Başkanlığı
52. Osmaniye Barosu Başkanlığı
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53. Rize Barosu Başkanlığı
54. Sakarya Barosu Başkanlığı
55. Samsun Barosu Başkanlığı
56. Siirt Barosu Başkanlığı
57. Sinop Barosu Başkanlığı
58. Şanlıurfa Barosu Başkanlığı
59. Şırnak Barosu Başkanlığı
60. Tekirdağ Barosu Başkanlığı

61. Tokat Barosu Başkanlığı
62. Trabzon Barosu Başkanlığı
63. Tunceli Barosu Başkanlığı
64. Uşak Barosu Başkanlığı
65. Van Barosu Başkanlığı
66. Yalova Barosu Başkanlığı
67. Yozgat Barosu Başkanlığı
68. Zonguldak Barosu Başkanlığı

• 94. Yıl Önce Bugün Yürürlüğe Giren Türk Medeni Kanunu’nun Yıldönümünü Kutluyoruz.
Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayan, bireyi her alanda ve her
şartta özgürleştirip koruma altına almayan devletlerin çağdaş medeniyet seviyesini yakalaması mümkün değildir.
Ülkemizde hala evde, işte ve her türlü kamusal alanda hakları yeteri
kadar korunamadığı için katledilen, tacize uğrayan, sömürülen kadınlar
başta olmak üzere tüm dezavantajlı grupları destekleme ve yurttaşlık
haklarını adil şekilde kullanabilmesi için gerekli imkanları sağlama görevi; devlete ilk kez Medeni Kanunu ile yüklenmiştir.
Bugüne dek elde edilen tüm kazanımların temel taşı olan Türk Medeni Kanunu demokrasi ve insan hakları mücadelecisi tüm yurttaşların
erkek egemen topluma karşı almış olduğu bir zaferdir.
Laik bir devlet ve toplumsal cinsiyet eşitliği için kazanılan bu zaferi
ileri götürmeye ve her alanda şiddete karşı mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. 4 Ekim 2020

• Kadınların Eşit, Şiddetten Uzak ve Güvenli Yaşam Hakkını Sağlamak, Devletin Görevidir!
Tüm dünyada COVİD-19 salgını nedeniyle hayatı altüst eden bir
kriz yaşanırken, krizden olumsuz etkilenenler arasında ilk sırayı kadınlar ve çocuklar aldı.
Güvencesiz ve esnek çalışma sorunu; ciddi oranda bir kadın işsizliğine, 3-5 katına çıkan bakım emeğine, eve kapanmaya ve buna bağlı
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olarak da artan şiddete dönüştü. İzmir özelinde yaşanan deprem felaketi de kadınlar bakımından ayrıca kurumlara ulaşamama, barınma sorunu gibi ek mağduriyetler de yaratmış durumda.
Her gün en az 3 kadının öldürüldüğü, kadın cinayetlerinin cinskırım
boyutuna vardığı ülkemizde, bakanlık hala bu verilerin gerçek olmadığını söyleyedursun; 2019 yılının resmi olmayan rakamlarına göre erkekler, en az 328 kadını, aralarında bebeklerin de olduğu en az 15 çocuğu
öldürdü; 630 kadına da şiddet uyguladı.2020’nin ilk 10 ayında ise bu
rakam 229
Hükümet, kadınlara yönelik şiddeti önlemek için etkili hiçbir politikayı yürürlüğe koymadığı gibi, 6284 sayılı Yasa ve İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere var olan yasaları ve sözleşmeleri uygulamıyor. Ve
hatta uygulamada pek çok sorun ve hak kaybına neden olan bir eylemsizlik sergiliyor. Nafaka hakkı ve İstanbul Sözleşmesi ile 6284 sayılı Yasa
üzerinde mesnetsiz tartışmalar yaratmayı hedefleyen kadın düşmanı
odaklara karşı sessiz kalıyor. Bu tartışmalar, uygulayıcı kurumlar hakkında alınan olumsuz kararlara neden oluyor.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
nedeniyle bir kez daha hatırlatıyoruz: Kadınların eşit, şiddetten uzak ve
güvenli yaşam hakkını sağlamak devletin görevidir.
Kadına karşı şiddetin önlenmesi; her cinayet sonrası verilen demeçlerle, var olan yasal hakları uygulatmayan, tartıştıran, kadın erkek
eşitliğini yok sayan yaklaşımlarla sağlanamaz. Topyekun mücadele için
kapsamlı ve bütüncül politikalar uygulamak gerekir. Bu nedenle tüm
yetkilileri bu konudaki en geniş yasal dayanak olan İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 sayılı Yasa’nın etkin uygulanması için tavır almaya, politik
adım atmaya çağırıyoruz.
Ayrımcılık ve şiddeti her durumda açık olarak kınayın, bunların suç
olduğunu açıklayın. İkircikli hiçbir tutum almayın, şiddete karşı ve şiddetten sonra kurulacak hayatlar için destek mekanizmaları oluşturun;
yasaları uygulayın, uygulatın. Polis ve savcılık aşamalarındaki ihlalleri
engelleyin, ihmali bulunan ve eksik işlem yapan görevliler hakkında yasal prosedür işletin. Mülteci kadınlar için mekanizmaları kolay ulaşılır,
hak kaybına neden olmayan hale getirin.
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Şiddeti engellemek, kamusal alandaki bütüncül politikalar ve şiddete karşı ikirciksiz yaklaşımla ve güvenli mekanizmaların kurulması ile
mümkündür. İhlallerin takipçisi ve uygulamanın kadınlar lehine iyileşmesi için her zaman çalışmaya, kamuoyuyla bu bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.
İzmir Barosu olarak; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
Günü’nde, her gün olduğu gibi, mücadelemizle elde ettiğimiz kazanımları ihlal edecek ve ortadan kaldıracak düzenleme ve değişikliklerin
karşısında olmaya devam edeceğimizi; kadına karşı şiddetin ortadan
kaldırılması yönündeki çabamızı sürdüreceğimizi, militarizme, savaşa,
sömürüye, cinsiyetçiliğe, homofobiye, transfobiye, devlet şiddetine,
erkek şiddetine karşı itirazımızı her düzlemde dile getirip kadınlarla
yan yana olacağımızı; dayanışmayı sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.25 Kasım 2020
• TÜBAKKOM “5 Aralık Türk Kadınının Seçme / Seçilme Hakkını
Kazanmasına” İlişkin Basın Açıklaması
Cumhuriyet’in ilanı ile kadınlarımız çok önemli siyasi, hukuki ve
sosyal haklar elde etmişler ve bunun sonucunda da toplumsal alanda
görünebilir olup, çalışma hayatına katılabilmişlerdir. Cumhuriyet döneminin en önemli kazanımlarından birisi kadınlarımızın seçme ve seçilme
hakkını kazanmalarıdır.
5 Aralık 1934’ te Anayasamızda ve seçim kanunumuzda yapılan değişikliklerle, Türk Kadınları Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkını elde
etmişlerdir. Bundan sonra ilk olarak Belediye ve Muhtarlık seçimlerine
katılan kadınlarımız, 1935 yılında yapılan TBMM 5. Dönem seçimlerinde
17 Kadın Milletvekili ile Mecliste yer almıştır. Günümüzde 600 Milletvekilinin olduğu Meclisimizde, Kadın Milletvekili sayısı 103 olup, oran ise
%17’ dır. 86 yıldır seçme ve seçilme hakkına sahip kadınlar bu zamana
kadar ne yazıktır ki TBMM’de en fazla %17.8 oranında temsil edilmişlerdir. Bu oran yerel yönetimlerdeki temsilde yok denecek kadar azdır.
Veriler nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın TBMM’deki temsilinin yeterince gerçekleşmediğinin göstergesidir.
Gerçek bir demokrasi ancak kadın –erkek eşitliğinin sağlanmasıyla
mümkündür. Cumhuriyetle birlikte kadının erkekle eşit bir yurttaş olması yönünde önemli adımlar atılmış ve bu yönde önemli yasal düzen764

lemeler yapılmışsa da; bugün hala ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliği
sağlanamamıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması Devletin sorumluluğundadır. Kadının özgür ve eşit bir birey olduğunun kabul edilmesi kadının insan haklarının ihlalini ortadan kaldıracağı gibi, kadının
karar alma mekanizmalarındaki temsilini de arttıracaktır. Bunun içinde
Devletin başta eğitim olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte
koordineli ve samimi olarak toplumda kadına bakış açısını değiştirecek,
zihniyet dönüşümünü yapacak politikalar üretmesi ve uygulamaya koyması zorunludur. Bireylerin ve toplumun zihniyet dönüşümünü sağlayacak bilimsel çalışmaların ve buna bağlı hukuki değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Kız çocuklarının kesintisiz laik eğitim alması, kadın
istihdamını arttıracak politikalar üretilmesi, erken yaşta evlenmelerle
etkin mücadele edilmesi, kadına yönelik şiddet ve istismarın önüne geçilmesi gibi kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik adımlar hızla atılmalıdır. Türk kadının Seçme ve Seçilme Hakkını kazanmalarının 86.yıldönümünde; karar alma mekanizmalarında kadınların eşit temsille yer
almaması üzüntü vericidir. Günümüzde kadınların yaşamın her alanında
etkin olarak yer almalarına rağmen, yönetici konumunda olan kadınlarımızın sayısının çok az olması, kadınların karar alma mekanizmalarında
yer alması için etkin politikalar ortaya koyulmasını zorunlu kılmaktadır.
Kadınların siyasette eşit temsille yer almasının, ülkemizin sorunlarının çözümünde etkin rol oynayacağını, demokrasinin tüm kurum ve
kuruluşlarda yer edinmesini sağlayacağını, daha iyi bir geleceğin inşasına neden olacağına inanıyoruz. Kadın –erkek eşitliğinin tüm karar alma
mekanizmalarında sağlanmasına yönelik politika üretmek ve karar almak için; kadın bakış açısına sahip kadın milletvekili sayısının artmasının gerekliliği ortadadır. Bu nedenle kadınların siyaset alanında etkin
yer almalarını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması ve kadınların
önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir.
TÜBAKKOM olarak, Cumhuriyetle birlikte elde ettiğimiz kadın kazanımlarından biri olan seçme ve seçilme hakkının eşit temsille taçlanmasına kadar, kadınların siyasette eşit temsiline neden olan politikaların ortaya konulması yönündeki taleplerimizi ve kadının insan haklarının
sağlanması yönündeki mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. 04 Aralık 2020
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• Dün Türkiye’de 4 Kadın Erkekler Tarafından Katledildi.
Davaların Takipçisi Kadınlardır, Avukatlardır, Barolardır.
Dün Türkiye’de 4 kadın erkekler tarafından katledildi. Maalesef
onların isimleri de hayatta kalmayı başaran kadınların belleklerindeki
acı soykırım anıtında yerini aldı. Aylin Sözer, Selda Taş, Vesile Sönmez,
Betül Tuğluk...
Türkiye’de kadınlar, erkin kendinden yana olduğunu bilen, cezasızlık kültürüne güvenen erkekler tarafından her gün öldürülüyor. Hal
böyle iken en yetkili devlet ağızlarından davaların takipçisi olacaklarına, katillerin en ağır cezayı alması için uğraşacaklarına ilişkin açıklamalar yapılıyor.
Davaların takipçisi kadınlardır, avukatlardır, barolardır. Devletin
görevi cinayetleri engellemektir. Öldürülen kadınların arkasından ajitasyon yapmaktan vazgeçin. Öldürülen kadınların yaşamını didik didik
eden medyayı, kadını ikinci cins, anne, bakım görevlisi olarak gören zihniyeti durdurun.
Kadın cinayetlerinin durduracak politikalar üretin, İstanbul Sözleşmesini uygulayın.30 Aralık 2020

• 17 Şubat 1926 Tarihinde Kabul Edilen Türk Medeni Kanunu’nun Kazanımlarından Vazgeçemeyiz
Medeni Kanun; kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku ve eşya
hukuku kurallarıyla; vatandaşların doğumundan ölümünden sonraki
döneme kadarki süreçteki ilişkilerini düzenleyen temel bir kanundur.
17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilen Türk Medeni Kanunu, Mustafa Kemal ATATÜRK önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin hukuk alanındaki en büyük devrimlerindendir. Laiklik esas alınarak çok hukukluluk kaldırılmış, bireyler eşit ve özgür yurttaşlar haline getirilmiştir.
Türk Medeni Kanunu özellikle Kadın Haklarının güvencesi olmuştur. Kadınlarımız; evlenme, boşanma, mal varlığı edinme, miras gibi
özel yaşamlarına ilişkin haklar bakımından erkeklerle eşit konuma geti766

rilmiştir. Erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmaya ilişkin düzenlemeler kaldırılarak, evlilikte resmi nikâh zorunluluğu, tek eşle evlilik esası
getirilmiştir. Kadınlara boşanma hakkı, velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf hakkı, mahkemede tanıklık yapma, eşit miras hakkı tanınarak; kadın-erkek eşit hale getirilmiştir. Türk kadınının iktisadi, siyasi ve
sosyal yaşama katılımının önündeki engeller kaldırılarak, medeni, siyasi
ve kültürel haklar yönünden eşitlik sağlanarak çağdaş bir toplumda kadının hak ve özgürlüklerine kavuşmasının önü açılmıştır.
Kadınları eşit ve özgür yurttaş olmaktan uzaklaştıracak her türlü
sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki düzenlemeler, kadının insan haklarının ihlaline yol açacaktır. Medeni Kanun’un kabulüyle elde edilen ve
Yeni Medeni Kanun’un kabulüyle daha da genişleyen kadın hakları kazanımlarını ortadan kaldıracak her türlü söylem, eylem ve yasal değişikliklerden uzak durulmalıdır. Yoksulluk nafakasının kaldırılması, İstanbul
Sözleşmesinden imzanın çekilmesi, aile hukukunda zorunlu arabuluculuk gibi konularda yapılması düşünülen her türlü değişiklik, kadın hakları kazanımlarından ödün verilmesine neden olacak, kadınlar açısından
mağduriyet yaratacaktır. Anayasamızda yer alan laiklik ilkesini göz ardı
eden gelişmeler, kadını eşit ve özgür bir birey-yurttaş olmaktan uzaklaştıracak olup, bu tür söylemlerden, uygulamalardan ve yasal değişikliklerden geri durulması Anayasal bir zorunluluktur.
TÜBAKKOM olarak; kadının özgür ve eşit birey olmasını destekleyen her türlü yasal düzenlemenin yanında olduğumuzu belirtiyor, Türk
Medeni Kanununun kabulünden bugüne kadar elde edilmiş kadın hakları kazanımlarına karşı yapılacak her türlü söylem, eylem ve yasal değişikliklere karşı; Cumhuriyetimizin kurucu felsefesine bağlı kalarak, kadın-erkek eşitliğini demokrasinin gereği olarak görerek mücadelemizi
sürdüreceğimizi ifade ediyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü Türk Medeni Kanununun kabulünün 95. Yıldönümünde
minnet ve saygıyla anıyoruz.17 Şubat 2021
Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu
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• Her Şeye ve Herkese Rağmen Kadınlar; Başka Bir Dünya Mümkün Diyor
Yaşadığımız coğrafyada kadınlara yönelik şiddet; iktidarın ikiyüzlü
ve samimiyetsiz yaklaşımından destek alarak hayata geçirilmeyen önlemler, üretilmeyen politikalar nedeniyle artarak devam ediyor.
Cumhurbaşkanı, bir yandan İstanbul Sözleşmesi’ndeki imzayı tartışmaya açarken öte yandan da İnsan Hakları Eylem Planı’nda yargılama
sürelerini kısaltacağız, tazminat vereceğiz, eski eşlerin işlediği cinayetlerde cezaları ağırlaştıracağız demeyi sürdürüyor. Ya bunların kendi
hükümetinin 2011 yılında imzalayıp 2014 yürürlüğe koyduğu ama uygulamak için kılını kıpırdatmadığı İstanbul Sözleşmesi’nin maddeleri
arasında olduğunu bilmiyor ya da samimiyetsizliğini gizlemeye çalışıyor.
Bununla birlikte, bir süredir LGBTİ+ bireylere karşı ciddi bir nefret
kampanyası sürdürülüyor. Hükümet yetkililerinin tamamı açıklamalarıyla nefret suçu işliyor, LGBTİ+lar hedef haline getiriliyor.
Örneğin, LGBTİ+ bireylere “sapkın” diyen ve bu nedenle Twitter
tarafından paylaşımı “ nefret içerikli paylaşım” olarak etiketlenen Süleyman Soylu, hala bu ülkenin içişleri bakanı ya da Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanı çekinmeden “ Biz eşcinsellik propagandasına karşı sessiz kalmayacağız” diyebiliyorken bu ülkenin savcıları çekindikleri için bu
nefret söylemine karşı işlem yapamıyor.
Tüm bunlar yaşanırken; baskıya, iktidara, kocaya, töreye ve her
şeye, herkese rağmen kadınlar; başka bir dünya mümkün diyor ve
Nefret suçu işlenmesin, kimse cinsel yönelimleri nedeniyle ayrımcılığa uğramasın istiyor.
Güvenceli işlerde eşit haklarla çalışmak, eşit işe eşit ücret istiyor.
2020 yılında en az 300 kadının öldürüldüğünü biliyor ve kadınlar
öldürülmesin istiyor !
Bedel ödeyerek, mücadele ederek kazanılan haklarını korumak istiyor.
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Kadına karşı her türlü ayrımcılık ve şiddet son bulsun istiyor.
İstanbul Sözleşmesi uygulansın istiyor.
Adeta bir cins kırımın yaşandığı, her üç kadından birinin şiddete
maruz kaldığı bu düzeni değiştirmek istiyor.
Kadınların hayatlarımızı kuşatan patriyarkaya, emek sömürüsüne,
işsizliğe, güvencesizliğe, erkek devlet şiddetine, LGBTİ+ fobiye, irade
gaspına, adaletsizliğe karşı isyanını, öfkesini, direncini, mücadelesini;
evlerde, sokaklarda, mahkeme salonlarında, bulundukları her yerde
asla vazgeçmeden büyüttükleri umudu selamlıyoruz.
Dünya Kadınlar Günü anmalarına “Yıllardır olduğu gibi bu 8 Mart’ta
da... “ diye başlamayacağımız, eşitsizlik ve ayrımcılığa karşı mücadele
vermemizi gerektirmeyen, aynı talepleri ısrarla yinelemeyeceğimiz güzel günlerin inşaası için kadınlarla yan yana, omuz omuza mücadeleye
devam edeceğiz.8 Mart 2021
İzmir Barosu Başkanlığı
• Barolar ve TÜBAKKOM’un İstanbul Sözleşmesi’ne İliş-

kin Ortak Basın Açıklaması
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜKTEDİR
İstanbul Sözleşmesi, kadınların, çocukların herkesin temel hak ve
özgürlüklerini güvence altına alan ve şiddet mağdurlarının korunması,
rehabilitasyonu ve bir daha aynı şiddet vakalarının yaşanmaması için
topyekûn bir birlikteliği öngören, herkesin yaşama hakkının teminatı
bir uluslararası antlaşmadır. İstanbul Sözleşmesi; çok uzun yıllardır sürdürülen kadın hakları mücadelesi ve kazanımları ile hazırlanmıştır. Bu
nedenle binlerce yıllık mücadeleye dayanan, bu uğurda yitirilen canların emeklerinin ve kişi hak ve özgürlüklerine ilişkin çok önemli hukuki
kazanımlarımızın bir gecede yok edilebileceğinin sanılması çok büyük
yanılgıdır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütün partilerin milletvekillerinin
oy birliği ile Anayasamızın 90. maddesi uyarınca, 24 Kasım 2011’de 6251
sayılı Kanunla onaylanan İstanbul Sözleşmesi; milli iradenin sonucudur.
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Anayasamızın 90. maddesi gereği, usulünce yürürlüğe giren Temel Hak
ve Özgürlüklere İlişkin Uluslararası Antlaşmalar kanun hükmündedir,
hatta normlar hiyerarşisinde kanunların bile üzerinde yer alır.
“Anayasa’nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan
temel haklar, kişi hakları ve ödevleri” nin Cumhurbaşkanı kararı ile ortadan kaldırılamayacağı, düzenlenemeyeceği Anayasa’nın 104. maddesinin açık hükmüdür.
İstanbul Sözleşmesi, Anayasa’nın 15 ve 17. maddelerinde düzenlenen “Kişinin Yaşam Hakkı; maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne
dokunulmaması” “Herkesin yaşama, maddi ve manevi hakkına sahip olduğu” “Kimseye işkence ve eziyet yapılmayacağına” ilişkin TEMEL HAK
VE ÖZGÜRLÜKLERLE DOĞRUDAN VE BİREBİR İLİŞKİLİDİR. Bu nedenle,
Anayasa’nın 104. maddesi gereği, Anayasa’da yer alan temel hak ve özgürlüklere ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarılması, hukuka aykırıdır.
TBMM’NİN yani milletin iradesini yok sayarak Anayasa’nın 87. ve
90. maddelerine aykırı şekilde Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu Uluslararası İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Anayasa’ya aykırıdır. Cumhurbaşkanının İstanbul Sözleşmesi’ni fesih kararının Anayasa’da temeli yoktur. Yetki ve usulde paralellik ilkesi gereğince
imzalanan uluslararası antlaşmaların, Anayasa doğrultusunda aynı yöntemle feshedilmesi gerekmektedir.
Bu anlamda; daha önceden çıkarılan 15.07.2018 Tarih ve 9 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle bu konuda Cumhurbaşkanına yetki verilmesi de, açıkça Anayasaya aykırıdır ve hükümsüzdür. Anayasa’nın 6.
maddesi gereği “Hiçbir kimse ve organ kaynağını Anayasa’dan almayan
bir devlet yetkisi kullanamaz.”
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinde düzenlenen
Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri arasında “Milletlerarası antlaşmaları onaylar ve yayımlar” hükmü vardır. Bu nedenle Cumhurbaşkanına,
milletlerarası sözleşmeleri sadece “onaylama ve yayımlama” görevi veren Anayasa, Cumhurbaşkanına milletlerarası antlaşmaları feshetme
yetkisi vermemiştir.
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İstanbul Sözleşmesi’nin feshine yönelik Cumhurbaşkanı kararı, yasal dayanaktan yoksundur. İnsan hayatı ve güvenliği, kişi hak ve özgürlükleri, her türlü siyasetin üzerinde olup hiçbir politik hesaba kurban
edilemeyecek kadar önemlidir. İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir; uygulanmaya devam edecektir.
Bu nedenle, öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni iradesine sahip
çıkmak üzere göreve; siyasal iradeyi de Anayasa’nın 2. maddesinde
açıkça tanımlandığı şekilde bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde hukuki tüm ilke ve kurallara uymaya davet ediyoruz.
İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmemiz mümkün değildir. Bizler; Barolar ve TÜBAKKOM olarak kadına yönelik şiddeti bir insan hakkı ihlali ve
ayrımcılık olarak kabul eden İstanbul Sözleşmesi’ni ortadan kaldırmaya
yönelik Anayasa’ya aykırı bu girişime karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik
bulduğumuz bu girişim karşısında toplumumuzun her kesimini bu mücadeleye destek vermeye ve dayanışmaya çağırıyoruz.20 Mart 2021
Adana Barosu
Adıyaman Barosu
Ağrı Barosu
Aksaray Barosu
Amasya Barosu
Ankara Barosu
Antalya Barosu
Ardahan Barosu
Artvin Barosu
Aydın Barosu
Balıkesir Barosu
Bartın Barosu
Batman Barosu
Bilecik Barosu
Bingöl Barosu
Bitlis Barosu
Bolu Barosu
Burdur Barosu
Bursa Barosu
Çanakkale Barosu
Çankırı Barosu

Çorum Barosu
Denizli Barosu
Diyarbakır Barosu
Düzce Barosu
Edirne Barosu
Elazığ Barosu
Erzincan Barosu
Erzurum Barosu
Eskişehir Barosu
Gaziantep Barosu
Giresun Barosu
Gümüşhane-Bayburt
Barosu
Hakkari Barosu
Hatay Barosu
Iğdır Barosu
Isparta Barosu
İstanbul Barosu
İzmir Barosu
Kahramanmaraş Barosu
Karabük Barosu

Kars Barosu
Kastamonu Barosu
Kayseri Barosu
Kırıkkale Barosu
Kırklareli Barosu
Kırşehir Barosu
Kilis Barosu
Kocaeli Barosu
Konya Barosu
Kütahya Barosu
Malatya Barosu
Manisa Barosu
Mardin Barosu
Mersin Barosu
Muğla Barosu
Muş Barosu
Nevşehir Barosu
Niğde Barosu
Ordu Barosu
Osmaniye Barosu
Sakarya Barosu
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Samsun Barosu
Siirt Barosu
Sinop Barosu
Sivas Barosu
Şanlıurfa Barosu
Şırnak Barosu

Tekirdağ Barosu
Tokat Barosu
Trabzon Barosu
Tunceli Barosu
Uşak Barosu
Van Barosu

Yalova Barosu
Yozgat Barosu
Zonguldak Barosu

• İstanbul Sözleşmesi Yürürlüktedir! Haklarımızdan Vazgeçmeyeceğiz!
İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi
Şiddetin Önlenmesine İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin bir gece yarısı Cumhurbaşkanı kararı ile hukuksuzca feshedilmesine tepki göstermek
amacıyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Güney Kapısı’nda cübbelerimizle
basın açıklaması gerçekleştirdik.
İzmir Barosu Genel Sekreteri ve Kadın Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av. Perihan Çağrışım Kayadelen tarafından okunan basın
açıklaması şöyle:
İstanbul Sözleşmesi Yürürlüktedir!
Haklarımızdan Vazgeçmeyeceğiz!
2011’de erkek şiddetini önlemek, failleri cezalandırmak, kadınları
şiddetten korumak ve şiddete karşı desteklemek yükümlülüklerini üstlenerek sözleşmenin ilk imzacısı olup mecliste onaylayan Türkiye, bir
gece yarısı ‘cumhurbaşkanı kararı’ ile İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiğini açıkladı.
İstanbul sözleşmesi Ne diyor? Ne demiyor?!
Özel olarak kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti önlemeyi hedef alan ve çok ayrıntılı hükümlerle şiddeti önleme,
koruma ve yaptırımları dile geitrerek ülkelerin bu konudaki sorumluluğunu belirleyen ilk Avrupa sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi,
bugüne kadar Türkiye dahil Avrupa Konseyi üyesi 46 ülke tarafından
onaylanmıştır. İmzalanması üzerinden 9 yıl, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi üzerinden 7 yıl geçmiş ve 2012 yılında büyük bir
gururla, aynı hükümet tarafından 8 martta kadınlara hediye edilen söz772

leşme, meclis iradesi ve kadınlara yönelik şiddet oranlarının yüksekliği
yok sayılarak usulsüz, hukuksuz olarak feshedilmiştir.
İstanbul Sözleşmesi, şiddete ve onu kaynaklarına bütünlüklü bir
yaklaşımla şiddetin önlenebilirliğine vurgu yapan, şiddetin kaynağı olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çeken bir yasal düzenlemedir.
İstanbul sözleşmesi ,Tecavüz kriz merkezleri açılmasını, sığınakların artırılmasını, kız çocuklarının zorla evlendirilmemesini, 7/24 açık bir
şiddet hattı olmasını, şiddet içeren davalarda etkin takip ve müdahillik mekanizmasını; bu alanda çalışanların toplumsal cinsiyet eğitiminden geçirilmesini, şiddet verilerinin düzenli tutulmasını, şiddete karşı
koruma mekanizmasının tanımlı olmasını ve bu konularda devletlere
sorumluluk yüklenmesini içeren bir yasal düzenlemedir.
Hükümet yaptığı açıklamada sözleşmeden çekilme gerekçelerinden biri olarak sözleşmede ‘aile yapı ve geleneklerine aykırılık, uyumsuzluk’ bulunmasını göstermiştir. Soruyoruz; Sözleşmenin Hangi maddesi aile yapı ve geleneklerine aykırıdır? Kadınlar töre, gelenek görenek
adı altında öldürülmesin , şiddete maruz kalmasın diyen madde mi, yoksa kız çocukları zorla evlendirilmesin diyen madde mi ya da sığınma evi
sayısını arttır kadınlara iş imkanı sağla diyen madde mi? Hükümetin de
çok iyi bildiği gibi sözleşmede aileye dair bu gerekçeye konu olacak tek
bir madde dahi yok.
Sözleşmeden çekilme gerekçelerinden bir diğeri ise sözleşmede geçen LGBTİ ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarının geleneklerimize aykırı olduğu iddiasıdır. Her düzenlemeyi işine geldiği gibi manipüle etmeyi seven iktidarın aksine sözleşmede LGBTİ+ haklara ilişkin
geçen maddede açıkça “bu gerekçeyle ayrımcılık yapılamayacağı ve
şiddet uygulanamayacağı” düzenlenmiştir.
Buradan hükümet yetkililerine sesleniyoruz aylardır nefret söylemleri ile hedef tahtası haline getirip sözleşmeden çıkma bahanesi haline
getirdiğiniz LGBTİ yurttaşları İstanbul sözleşmesi olmasa da korumak
zorundasınız. Bilmiyor olamazsınız: İstanbul Sözleşmesi’nden çıksanız
da; CEDAW Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi;
Türk Ceza Kanunu; 6284 sayılı yasa; BM İnsan Hakları Sözleşmesi, BM
Lanzorette Sözleşmesi; Anayasa 10. madde, gereği de hiç kimseye cinsel yönelimi nedeniyle ayrımcılık yapılamaz ve şiddet uygulanamaz!
773

Durum son derece açık: yürütme, seçimler ve oy hesapları uğruna;
milyonlarca kadını yok saymış; şiddet tehditini ve yaşama güvencesini;
ülkede her gün 3 kadının öldürüldüğü rakamlarla sabit değilmiş gibi,
hiçe saymıştır. Bu yasalara, bu düzenlemeye karşı çıkanlar ayrımcılık yasağı ve şiddetle mücadeleye karşı çıkmaktadır.
Kadınlara yönelik şiddet verilerinin bu kadar yüksek olduğu bir
yerde bu sözleşmeyi feshetmek demek, erkek şiddeti ile mücadele etmeye gerek yok demektir! İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılıyoruz demek;
kadınlara, çocuklara ve LGBTİ+lara “öldürülseniz de, tecavüze, tacize,
istismara maruz bırakılsanız da biz failleri, erkek şiddetini koruyacağız”
demektir!
Bundan sonra işlenecek her kadın cinayetindeki sorumluluğunuzun, her bir kadının göreceği şiddeti peşinen artıracağınızın farkında
mısınız?
Fesih Yok Hükmündedir!
Bir kez daha ilan ediyoruz; 20 Mart 2021 gününün gece yarısı Resmi
Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı usulsüz ve hukuksuzudur. Milletin iradesiyle Meclis’te oybirliği ile kabul edilen İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanlığı Kararı ile çıkılamaz. Mecliste yasa ile
kabul edilen ve Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca yasaların da üzerinde
olan temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerden tek
kişilik karar ile çıkılamaz.
Çok taraflı bir uluslararası anlaşma iç hukukta nasıl yürürlüğe girdiyse aynı usül ile geri alınabilir.Bu nedenle, Karar geçersizdir ve Türkiye İstanbul Sözleşmesi’ne taraf olmaya devam etmektedir ve Sözleşme’deki yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.
Bu karar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi gibi tüm uluslararası sözleşmelerin ve bu sözleşmelerle güvence altına alınan temel insan haklarının ihlali anlamına
gelmektedir. Bu gerekçelerle işlemin iptali için dava açmış bulunuyoruz.
Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerinin durdurulması için mücadele sadece İstanbul Sözleşmesi’nin getirdiği bir yükümlülük değildir.
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Aynı zamanda 10, 17 ve 41. maddeleri başta olmak üzere Anayasal bir
zorunluluktur. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılarak bu yükümlülükler ortadan kaldırılamaz. ???
Türkiye’de ve dünyanın her yerinde, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yolu, hiçbir bahane ve ayrımcılığa yer bırakmadan şiddeti önleme, kadınları şiddete karşı koruma, failleri cezalandırma ve şiddete karşı bütünlüklü politikalar üretilmekten geçmektedir. Ülkelerin kültürleri
ve gelenekleri kadına yönelik şiddetin bahanesi olamaz. Yaşam hakkı
tüm uluslararası sözleşmelerde yer alan en temel insan hakkıdır.
Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz! Bütün kadın hakları dosyalarına
bu gerekçelerle müdahil olmaya, kadınların kazanılmış haklarını çoğaltmaya, onları savunmaya kadına yönelik erkek şiddetine karşı kadınların,
çocukların ve ayrımcılığa karşı LGBT+ bireylerin yanında olmaya, dayanışmaya ve mücadeleye devam edeceğiz. 30 Mart 2021

• Kurumlardan Ortak Açıklama: Yaşamdan, İstanbul
Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz
Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı Kararı ile hukuksuz bir şekilde çekilmesine tepkiler sürüyor.
Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı Kararı ile hukuksuz bir şekilde çekilmesine tepkiler sürüyor.
İzmir Tabip Odası’nda toplanan İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, İzmir Diş Hekimleri Odası, TMMOB, DİSK ve KESK temsilcileri kamuoyu
ile “Yaşamdan, İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz” başlıklı bir
açıklama paylaştılar.
İzmir Barosu adına Baro Genel Sekreteri ve Kadın Hakları Merkezi
sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Perihan Çağrışım Kayadelen’in katıldığı toplantıda açıklamayı İzmir Tabip Odası Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Komisyonu Başkanı Mübeccel İlhan okudu.
Ülkemizde kadına yönelik psikolojik, fiziksel, ekonomik şiddet ve
kadın cinayetlerinin ürküten, korkutan, utandıran boyutta olduğu ifade edilen açıklamada İstanbul Sözleşmesi’nin; kadına karşı şiddet ve ev
içi şiddeti önlemeye yönelik uluslararası bir sözleşme olduğu hatırlatılarak Sözleşme’nin imza veren ülkelere risk altındaki kadını koruma,
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şiddet uygulandığında kadın şikayetten vazgeçse bile yargılama, kadını
güçlendiren politikalar üretme ve kurumlar arası koordinasyon sağlama yükümlülükleri getirdiği ifade edildi.
İstanbul Sözleşmesi Kadınların Yıllarca Süren Mücadelesi Sonucu Masaya Gelmiştir
2011 de imzalanıp 2014 de yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi’nin; ülkemizde ve uluslararası alanda yıllarca süren kadın mücadeleleri ile masaya getirildiği ifade edilen açıklamada “Tarikatlarla ilişkiyi
daha sıcak tutmak adına,üç oy için kadını kurban vermeyi seçen anlayışa, erkekler tarafından öldürülen yüzlerce kadını ‘abartı’, ‘medya propagandası’ olarak gören anlayışa, dün imza atıp gece yarısı ‘geleneklerimize aykırı’ bahaneleri bulan anlayışa; devlet yönetiminde olduklarını,
devletin vatandaşlarına eşit davranma , koruma sorumluluklarını hatırlatırız!” denildi.
TBMM’nden kadın cinayetleri ile ilgili tek gündemli toplantı talep
ettiklerini bununla birlikte hala yanıt alamadıkları vurgulanan açıklamada “Gece yarısı gelen bu karanlığın bir başka yüzü ise yalnızca kadınlar için değil tüm toplum için tehlike saçmaktadır. Sözleşmelere taraf
olma ya da taraf olmaktan çıkma süreci Anayasa’da yasalarla belirlenmiştir. İstanbul Sözleşmesi Meclis tarafından onaylanmış kanunla,6251
sayılı kanunla kabul edilmiştir. bu kanunu yürürlükten kaldıran kanun
olmadan çıkılamaz. Yasayla kabul edilmiş bir konudan Kararname ile
çıkılamaz, Anayasa’ya aykırıdır. 15.07. 2018 Resmi Gazete de yayınlanan Uluslararası Sözleşmelerle İlgili Kararname nin 3. maddesi ile CB
nın kendine fesih yetkisi verildiği iddia edilmektedir. Oysa bu Kararname’de verilen yetki; fesih değil, feshi durdurma yetkisidir.CB ancak idari, ticari, ekonomik ve teknik anlaşmalar ve uygulama anlaşmaları için
düzeltici yetki kullanabilir. Kısacası CB nın temel siyasi ve kişisel hak ve
hürriyetlerle ilgili sözleşmeden çekilme yetkisi yoktur. Bu yetki yalnızca
TBMM ne aittir. Yani yine bir “oldu, bitti” öyküsü yaşıyoruz, savruluyoruz! Hukuktan yasalardan uzak bu davranış herkes için tehlikeli ve endişe vericidir. Sonuçta; İstanbul Sözleşmesi yasal olarak yürürlüktedir
ve bu sözleşmenin etkin biçimde uygulanması için kararlıyız.” ifadeleri
kullanıldı.
Yapılan açıklamanın tamamını aşağıda okuyabilirsiniz:
Yaşamdan, İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz!
Bugün; 20 Mart’ta gün karanlığa döndüğünde en az karanlık kadar
kötü bir kararın alınışını konuşacağız.
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Ülkemizde kadına yönelik psikolojik, fiziksel, ekonomik şiddet ve
kadın cinayetleri hepimiz için ürküten, korkutan, utandıran boyuttadır.
İstanbul Sözleşmesi; kadına karşı şiddet ve ev içi şiddeti önlemeye
yönelik uluslararası bir sözleşmedir. Bu sözleşme imza veren ülkelere;
*risk altındaki kadını koruma
*şiddet uygulandığında kadın şikayetten vazgeçse bile yargılama
*kadını güçlendiren politikalar üretme
*kurumlararası koordinasyon sağlama yükümlülüklerini getirir.
Bu sözleşme erkeklerin aklı ve vicdanı ile hazırlanmamıştır. Hepimizin belleğindedir Opuz Davası.Yıllarca ev içinde şiddet görmüş genç bir
kadının üzerinden araçla geçilmesi,annesinin öldürülmesi,onlarca kez
şikayete rağmen korunmaması ve failin tahliye edilmesi bu sözleşmeyi
getiren önemli bir olaydır..Kısaca 2011 de imzalanıp 2014 de yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi; ülkemizde ve uluslararası alanda yıllarca
süren kadın mücadeleleri ile masaya getirilmiştir. Sözleşmenin her sözcüğünde;
-Kapı geç açıldığı için öldürülen,
-Yemeğin tuzunu unuttuğu için dövülen,
-Sevgisizliğe, şiddete katlanmak istemediği için defalarca bıçaklanan,
-Öldüğüne değil, çocuklarının ortada kaldığına yanan,
-Sevdiğiyle evlenmek isteyen,
-Okumak isteyen,
-Bu beden bu ten benim,
diyen binlerce kadının nefesi, çığlığı, acı gülüşü var!
Bu sözleşmede yaşamak isteyen kadın var!
Bu sözleşmede bir hayat var !
Hayatı zehir eden toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sürdürülmesine,
eril gücün kadına çocuğa, LGBTİQ ya saldırılarına, şiddetine izin vermeyeceğiz!
Tarikatlarla ilişkiyi daha sıcak tutmak adına,3 oy için kadını kurban
vermeyi seçen anlayışa, erkekler tarafından öldürülen yüzlerce kadını
“abartı”,“ medya propagandası” olarak gören anlayışa, dün imza atıp
gece yarısı “geleneklerimize aykırı” bahaneleri bulan anlayışa;devlet
yönetiminde olduklarını, devletin vatandaşlarına eşit davranma , koruma sorumluluklarını hatırlatırız!
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TBMM den kadın cinayetleri ile ilgili tek gündemli toplantı talep ettik. Hala bekliyoruz. Meclis de zoraki kurulan KEFEK( kadın erkek fırsat
eşitliği komisyonu)in “inşallah,inşallah” larla geçiştirilen toplantısını ve
Meclis i yakından takip ediyoruz. Mış gibi yapmaktan vazgeçin. Üzülüyoruz, hem kadınlar adına, hem ülkemiz adına.
Gece yarısı gelen bu karanlığın bir başka yüzü ise yalnızca kadınlar
için değil tüm toplum için tehlike saçmaktadır. Sözleşmelere taraf olma
ya da taraf olmaktan çıkma süreci Anayasa’da yasalarla belirlenmiştir.
İstanbul Sözleşmesi meclis tarafından onaylanmış kanunla,6251 sayılı
kanunla kabul edilmiştir. bu kanunu yürürlükten kaldıran kanun olmadan çıkılamaz. Yasayla kabul edilmiş bir konudan Kararname ile çıkılamaz, Anayasa’ya aykırıdır.
15.07. 2018 Resmi Gazete de yayınlanan Uluslararası Sözleşmelerle İlgili Kararname nin 3. maddesi ile CB nın kendine fesih yetkisi verildiği iddia edilmektedir. Oysa bu Kararname’de verilen yetki; fesih değil,
feshi durdurma yetkisidir.CB ancak idari, ticari, ekonomik ve teknik anlaşmalar ve uygulama anlaşmaları için düzeltici yetki kullanabilir. kısacası CB nın temel siyasi ve kişisel hak ve hürriyetlerle ilgili sözleşmeden
çekilme yetkisi yoktur. Bu yetki yalnızca TBMM ne aittir. Yani yine bir
“oldu, bitti” öyküsü yaşıyoruz, savruluyoruz ! Hukuktan yasalardan uzak
bu davranış herkes için tehlikeli ve endişe vericidir.
Sonuçta; İstanbul Sözleşmesi yasal olarak yürürlüktedir ve bu sözleşmenin etkin biçimde uygulanması için kararlıyız.
Kaybettiğimiz kadınların çığlıklarını unutan, çocuklarının gözlerindeki boşluğu görmeyen, kadınlarımıza baharı görme fırsatı vermeyenlere hep birlikte haykırıyoruz. En basit anlatımla bir kez daha söylüyoruz:
insanız !
Haklarımızı kullanmak istiyoruz!
yaşamak istiyoruz !
İstanbul Sözleşmesi yaşatır!
İstanbul sözleşmesinden vazgeçmiyoruz! 6 Nisan 2021
İzmir Tabip Odası - İzmir Barosu - İzmir Diş Hekimleri Odası
- TMMOB - DİSK - KESK
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ETKİNLİKLER:
• 25 Kasım Özel Yayınında AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararları İle Kadına Yönelik Şiddet Değerlendirildi
İzmir Barosu’nun 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası
Mücadele Günü dolayısıyla düzenlediği canlı yayında AİHM ve Anayasa
Mahkemesi kararları ile kadına yönelik şiddet değerlendirildi.
İnsan hakları hukukçusu ve İstanbul Barosu üyesi olan Av. Benan
Molu’nun katıldığı yayının moderasyonunu ise İzmir Barosu Genel Sekreteri ve Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Perihan Çağrışım Kayadelen yaptı.
Yayının açılışında konuşan Av. Perihan Çağrışım Kayadelen kadın
mücadelesi bu noktada olmasaydı Türkiye’de kadınlar adına elde edilen birçok kazanımın gerçekleşemeyeceğini ifade ederek “kadın mücadelesi sayesinde İstanbul Sözleşmesini imzaladık, 6284 sayılı Yasa bu
mücadele kapsamında geçebildi. Fakat böyle bir sözleşme, böyle bir
kanun varken bile maalesef hala her gün neredeyse kadınları erkek şiddetine kurban ediyoruz” dedi.
Av. Benan Molu ise genel olarak hiçbir hak ve özgürlük noktasında
çok iyi durumda olmadığımızı bununla birlikte kadına yönelik şiddetin
çok yaygın olmasına rağmen bir adil yargılanma hakkı kadar, bir tutukluluk kadar konuşulmadığını ifade etti. Bu durumun AİHM kararlarında
geçtiği ifadesi ile ya da Anayasa Mahkemesi kararlarında da yeni yeni
tartışılmaya başlandığı üzere kadınların uğradığı ayrımcılığın ya da
uğradıkları şiddetin görünmez kılınmaya çalışılmasının da bir sonucu
olabileceğini ifade eden Av. Benan Molu “biz ne yaşarsak yaşayalım insanlara bunlar hep ikincil problemler gibi geldiği için çok fazla gündem
olamıyor. Bana göre Türkiye’de en uzun süreden beri en örgütlü yapı
diyebileceğimiz, muhalefet olarak adlandırabileceğimiz bir kadın hareketi ve LGBT hareketinin mücadelesi sayesinde daha fazla gündeme geliyor ya da daha kötüleşmesinin önüne geçecek çok sayıda adım atılmış
oluyor” dedi.
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• 8 Mart Özel Yayını “ Eril Yargı: Kadının Yargı Sistemi
İçerisindeki Yeri”

İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle online düzenlenen etkinlikte; DEÜ Hukuk Fakültesi
Dr.Öğr.Üyesi Pınar Çiftçi “ Eril Yargı: Kadının Yargı Sistemi İçerisindeki
Yeri”, DEÜ Hukuk Fakültesi Öğr.Üyesi Dr.Buse Dişel “Medeni Yargılamada Eril Yargılama” başlıklı konuda görüşlerini paylaşırken etkinliğin
moderasyonu İzmir Barosu Genel Sekreteri Av.Perihan Çağrışım Kayadelen tarafından gerçekleştirilmiştir.
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• Barolar İstanbul Sözleşmesi İçin Kamu Denetçiliği Kurumu’na Başvurdu
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU’ NA
ANKARA
KONU : İstanbul Sözleşmesi Hakkında
Ülkemizde kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olması çalışmaları
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yasal bir zemine oturtulmaya çalışılmış ve Medeni Kanunun 1926’da kabulü ile kadın hakları açısından
bu süreçte yeni bir döneme girilmiştir. Örneğin; çok eşlilik yasaklanmış,
resmi nikah zorunlu kılınmış, kız ve erkek çocuklara mirasta eşit pay
ilkesi getirilmiş; boşanma, nafaka gibi yasal düzenlemeler aile kavramı nazara alınarak düzenlenmiş, kısaca kadının toplumsal yaşamdaki
yeri güçlendirilmiştir. O günden günümüze, dünyadaki kadın hakları
hareketleriyle koordineli şekilde ülkemizde de kadın ve erkeğin yasalar önünde eğitim, iş, aile ve toplumsal hayatta eşit bireyler olarak yaşaması için pek çok yasal düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler
sadece yasalar ile sınırlı kalmamış bu alanda pek çok uluslararası sözleşmeye ülkemiz imzacı olmuştur. Birleşmiş Milletler düzeyindeki 9 temel
insan hakları sözleşmesinden biri olan “Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi” (CEDAW), bu sözleşmeler arasında özellikle kadınların insan haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini
odağına alan tek sözleşmedir. Ülkemizde bu sözleşmenin imzacılarından biridir.
Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada kadına karşı şiddetin her
türlüsüyle mücadele etmek ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyaçtan yola çıkan ve hazırlık aşamasında Türk kamu yetkililerinin de
aktif olarak yer aldığı tam adı “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”
diğer adıyla ‘’İstanbul Sözleşmesi’’ ortaya çıkmıştır. Bu sözleşme toplumda şiddete maruz kalan zayıf bireylerin korunması açısından devrim
niteliğinde hükümler getirmiş, böylece devletlerin en temel görevleri
olan birey hak ve özgürlüklerini koruması konusunda devletlere görevler yüklemiş, bu yolla toplumsal barışın sağlanmasında bu sözleşme adeta yol gösterici olmuştur. Özel olarak bu sözleşme kadınlara
ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti hedef alan ilk Avrupa
Sözleşmesi olma niteliğini de taşımaktadır. Bugüne kadar Türkiye dâhil
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34 ülke tarafından onaylanmıştır. Türkiye, sözleşmeyi imzaya açıldığı 11
Mayıs 2011 tarihinde imzalamış, 14 Mart 2012 tarihinde ise onaylamıştır. Böylece Türkiye sözleşmeyi onaylayan ilk ülke olmuştur.
Bu sözleşmenin bir önemli tarafı Cumhuriyet devrimleri ile toplumda zayıf konumda olan bireylerin yerinin sağlamlaştırılmasında bir
merhale işlevi görmesi ve böylece dünyada İstanbul Sözleşmesi adı ile
anılarak Cumhuriyet devrimlerinin sonuçlarının uluslararası alanda görülmesi özelliğini taşımasıdır. Bu sözleşmenin böyle bir manevi değeri,
tarihsel bir işlevi olduğunu burada ayrıca belirtmek isteriz.
İstanbul Sözleşmesi’nde, sözleşmeyi parlamentolarından geçirmiş
hükümetlerin kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin her türüyle mücadele etmek için bir dizi kapsamlı tedbir alması istenmektedir. Sözleşmenin her bir maddesinde şiddet eylemlerinin meydana gelmesinin
önlenmesi, mağdurlara yardım edilmesi ve faillerin adalet önüne çıkartılması amaçlanmaktadır. Sözleşme; aile içi şiddet, ısrarlı takip, cinsel
taciz ve psikolojik şiddet gibi, kadına yönelik farklı şiddet türlerinin suç
olarak kabul edilmesini ve bunlara karşı yasal yaptırımlar getirilmesini
gerekli kılmaktadır.
Sözleşme’nin 1. Maddesinde belirtildiği üzere amacı;
• Kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti
ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak,
• Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda
bulunmak ve kadınları güçlendirmek de dâhil olmak üzere, kadınlarla
erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak,
• Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve
tedbirler tasarlamak,
• Kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla
uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak,
• Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk
kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına
destek ve yardım sağlamaktır.
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Bu Uluslararası Sözleşmenin iç hukuka uygun hale getirilmesi için
hayata geçirilmesini teminen 6284 Sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesi” adıyla yasal bir düzenleme yapılmıştır.
İçinde yaşadığımız süreçte kadın ve çocuklara yönelik artan psikolojik, ekonomik, cinsel, fiziksel saldırılar bize söz konusu yasal düzenlemelerin ne kadar gerekli hatta hayati olduğunu ispatladığı gibi artan
vakıalar işbu tehdidin ortadan kaldırılması için yapılması gereken daha
pek çok düzenleme olduğunu da göstermektedir. Cinslerin biyolojik
farklılığı kabul edilirken, toplumda kadın ve erkek cinsine atfedilen anlamların insan hakları eşitliği bağlamında değerlendirilerek, kadın erkek eşitliğinin toplumun her kesimine yayılması ve böylece bir cinsin
diğer cins üzerinde baskı kurma, hakimiyet tesis etme, kendinde diğer
cins üzerinde hak iddia etme temelli kişisel saldırıların önüne geçilmesi
için atılması gereken çok adımımız olduğu da açıktır.
Bugün ilk imzacısı olmaktan yıllardır tüm kurumlarımızın öğündüğü
İstanbul Sözleşmesi’ndeki imzadan geri adım atılması talepleri yüksek
dille gerek iktidarın siyasi temsilcileri aracılığı ile TBMM’de, gerekse
bazı STK’lar aracılığı ile yazılı ve görsel basında dile getirilmekte ve bu
konu kamuoyunda tartışılmaktadır.
Bugün basında yer alan haberlere göz attığımızda, hemen her gün
bir hatta birden fazla kadın cinayeti ile karşı karşıya gelmekteyiz. 2020
yılı Temmuz ayı sonu itibariyle öldürülen kadın sayısı 285’dir. Meslektaşlarımıza müvekkillerinden gelen şiddet içeren tedbir talebi başvuruları ve 6284 Sayılı Yasa çerçevesinde alınan uzaklaştırma kararları da,
Adalet Bakanlığı’nın ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın verilerinde yer almaktadır. Söz konusu yasal düzenlemeye toplumun ihtiyacı olduğu açıktır. Bundan geri adım atılması halinde, hak savunucusu
olan baroların insan hakkı ve kadın hakkı ihlalleri ile mücadelede; yasal
dayanağımız olan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasadan mahrum
kalmamız neticesi hak arama mücadelesinde olan bireylerin zarar göreceği de açıktır. Kadına, çocuğa, kısaca mağdura yönelik şiddetle etkin
mücadele edemeyen bir devletin toplumsal olarak da bu durumdan zarar göreceği aşikardır.
Bu nedenle ısrarlı bir şekilde demokrasiden uzak, en temel insan
hakları kavramlarından ve her şeyden önce hak temelli hukuk felsefesinden uzak anlayışla Sayın Kamu Denetçiliği Makamı’na sunulan rapor783

larda, bu sözleşmeden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çekilmesi talep
edildiği gibi haberleri basından üzülerek öğrendik, bizi en çok üzen de
kadınların bugüne kadar toplumsal hayatta elde ettikleri kazanımlardan bu yolla vazgeçilmesinin istenmesidir. Bu sözleşmeden vazgeçmek demek tam da budur, kadınların, çocukların artan şiddet sarmalı
içerisinde seslerinin daha çok kesilmesidir. Bizler Barolar olarak Cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlılığımızı burada bir kez daha ifade ederek sadece kadınların değil şiddete maruz kalan tüm bireylerin
koruyucusu İstanbul Sözleşmesi’nden Devletimizin çekilmesini talep
eden dilekçelerin ve bu dilekçeler çerçevesinde hazırlanan raporların
dikkate alınmamasını, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmaması hususunda TBMM’ne tavsiye kararı verilmesi talebini içerir İş bu başvurumuzu
yapıyor, gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ediyoruz. 12
Ağustos 2020
Adana Barosu Başkanlığı
Ağrı Barosu Başkanlığı
Ankara Barosu Başkanlığı
Antalya Barosu Başkanlığı
Amasya Barosu Başkanlığı
Ardahan Barosu Başkanlığı
Artvin Barosu Başkanlığı
Aydın Barosu Başkanlığı
Balıkesir Barosu Başkanlığı
Batman Barosu Başkanlığı
Bartın Barosu Başkanlığı
Bilecik Barosu Başkanlığı
Bingöl Barosu Başkanlığı
Bolu Barosu Başkanlığı
Burdur Barosu Başkanlığı
Bursa Barosu Başkanlığı
Çanakkale Barosu Başkanlığı
Çankırı Barosu Başkanlığı
Çorum Barosu Başkanlığı
Denizli Barosu Başkanlığı
Diyarbakır Barosu Başkanlığı
Düzce Barosu Başkanlığı
Edirne Barosu Başkanlığı
Erzurum Barosu Başkanlığı
Eskişehir Barosu Başkanlığı
Gaziantep Barosu Başkanlığı
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Giresun Barosu Başkanlığı
Hakkari Barosu Başkanlığı
Hatay Barosu Başkanlığı
Isparta Barosu Başkanlığı
İstanbul Barosu Başkanlığı
İzmir Barosu Başkanlığı
Kahramanmaraş Barosu
Başkanlığı
Karabük Barosu Başkanlığı
Kars Barosu Başkanlığı
Kastamonu Barosu Başkanlığı
Kırıkkale Barosu Başkanlığı
Kırklareli Barosu Başkanlığı
Kırşehir Barosu Başkanlığı
Kocaeli Barosu Başkanlığı
Konya Barosu Başkanlığı
Kütahya Barosu Başkanlığı
Manisa Barosu Başkanlığı
Mardin Barosu Başkanlığı
Mersin Barosu Başkanlığı
Muğla Barosu Başkanlığı
Muş Barosu Başkanlığı
Ordu Barosu Başkanlığı
Osmaniye Barosu Başkanlığı
Sakarya Barosu Başkanlığı
Samsun Barosu Başkanlığı

Siirt Barosu Başkanlığı
Sinop Barosu Başkanlığı
Sivas Barosu Başkanlığı
Şanlıurfa Barosu Başkanlığı
Şırnak Barosu Başkanlığı
Tekirdağ Barosu Başkanlığı
Tokat Barosu Başkanlığı

Trabzon Barosu Başkanlığı
Tunceli Barosu Başkanlığı
Uşak Barosu Başkanlığı
Van Barosu Başkanlığı
Yalova Barosu Başkanlığı
Yozgat Barosu Başkanlığı
Zonguldak Barosu Başkanlığı

• İzmir Barosu, İstanbul Sözleşmesi’nin Feshedilmesine
İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni Yargıya Taşıdı
İzmir Barosu, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin
feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Anayasa’ya
aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması talepli olarak Danıştay’a başvurdu.

DANIŞTAY ( ) DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA
ANAYASAYA AYKIRILIK İTİRAZI VARDIR.
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR.
DURUŞMA TALEPLİDİR.
DAVACI
DAVALI

:İzmir Barosu Başkanlığı
:T.C. Cumhurbaşkanlığı - Ankara

KONU
: 20.03.2021 tarih ve 31429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19.03.2021 tarih ve 3718 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı”nın
yürütmesinin durdurulması ve iptali ile dava konusu kararın dayanağı
olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve
bunları sona erdirme” ve üçüncü fıkrasında yer alan “uygulanmasının
durdurulduğu ve sona erdiği tarihler; Cumhurbaşkanı kararı ile tespit
olunarak Resmî Gazete’de yayımlanır” ibarelerinin Anayasa’ya aykırılık
itirazı taleplerimizin sunulmasından ibarettir.
YAYIM TARİHİ		
: 20.03.2021
AÇIKLAMALAR :
20.03.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 19.03.2021 tarih ve
3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı;
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“Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve
10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan “ Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin Türkiye Cumhuriyeti
Bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
3 üncü maddesi gereği karar verilmiştir.” şeklindedir.
Anılan Cumhurbaşkanı Kararı Anayasamızın 90. Maddesi uyarınca
“kanun” hükmünde sayılan uluslararası sözleşmeden idari tasarrufla
çekilmeye yönelik bir karar olduğundan yok hükmündedir. Anılan kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme” ve üçüncü fıkrasında yer alan
“uygulanmasının durdurulduğu ve sona erdiği tarihler; Cumhurbaşkanı
kararı ile tespit olunarak Resmî Gazete’de yayımlanır” ibareleri yasama
organının yetkisinde olan işlemlerin Cumhurbaşkanı kararı ile yapılabilmesine olanak vermesi nedeniyle Anayasaya aykırıdır.
USULE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ:
1- Anayasamızın 125. maddesi “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” hükmünü içermektedir. Danıştay Kanunu’nun 24. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde de “Cumhurbaşkanı kararlarına” karşı açılacak iptal ve tam yargı davalarına Danıştay’ın ilk
derece mahkemesi sıfatıyla bakmakla görevli olduğuna ilişkin düzenleme mevcuttur. Her iki hüküm birlikte değerlendirildiğinde dava konusu
Cumhurbaşkanı Kararına ilişkin açılan davanın Danıştay tarafından ilk
derece mahkemesi sıfatıyla bakılması gerekmektedir.
2- Dava konusu işleme karşı İzmir Barosu Başkanlığının dava açma
ehliyeti bulunmaktadır. Avukatlık Kanunun 76. Maddesinin birinci fıkrası;
“Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının
birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü,
insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde
meslek kuruluşlarıdır.” Şeklindedir.
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Avukatlık Kanunu’nun Baro Yönetim Kurullarının görevini düzenleyen 95. Maddesinin yirmi birinci fıkrası; “Hukukun üstünlüğünü ve insan
haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak,”
şeklindedir.
Avukatlık Kanunu’nun yukarıda yer verilen hükümlerinden de açıkça anlaşıldığı üzere; hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak,
korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak Barolara kanunla verilmiş yetkiler olup, bu yetkinin kullanılmasının bir parçası da idarenin
hukuka aykırı işlem ve eylemlerine karşı iptal davası açmaktır.
Danıştayın Avukatlık Kanunu’nun 76/1 ve 95/21. maddeleri kapsamında açılan davalarda Baroların dava açma ehliyeti olduğuna ilişkin
pek çok kararı bulunmaktadır. Baroların bu tür davalarda sübjektif
dava ehliyetine sahip olduğu, Danıştay ve DİDDK’nın içtihatlarıyla
tartışmasız bir hal almıştır.
İzmir Barosu’nun Mimarlar Odası ile birlikte açmış olduğu “...Tarihi
Kordonboyu’nun, Kordon Otoyolu olarak dolgu yöntemiyle ortadan
kaldırılmasına ilişkin idari işlemin iptali davası...”nda, Danıştay 6. Dairesi davanın kabulüne karar verilmiş ve bu karar Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu
onama kararı ile kesinleşmiştir. Bu davada; İzmir Barosu’nun dava ehliyetinin bulunup bulunmadığı tartışma konusu dahi yapılmamıştır. 1
Ankara Barosunca açılan ve davalının Başbakanlık olduğu dosyada,
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun temyizen inceleme yaptığı
2016/4670 E. 2017/385 K sayılı kararında;
“1136 sayılı Yasanın 76. ve 95/21. maddelerinde yapılan ve yukarıda
açıklanan yasal değişiklikten sonra baroların; mesleki bir örgüt olmanın
ötesinde hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak
gibi bir işlev yüklenmesi nedeniyle diğer meslek örgütlerinden farklı
bir konuma sahip olduğu açıktır” denilmiş ve
“…Danıştay kararları ışığında konuya bakıldığında; Avukatlık Yasası’nda yapılan değişiklikten sonra açılan davalarda dava açma ehliyetinin bulunup bulunmadığı saptanırken, İPTAL DAVASININ GENEL AMACININ YANI SIRA DAVA KONUSU İDARİ İŞLEMİN, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ,
HUKUK DEVLETİ İLKESİNİ, GENEL KAMU YARARI, Anayasa ile koruma
1 Danıştay 6. Daire, 24.11.1998 gün ve 1997/3489 E., 1998/5794 K.
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altına alınan eşitlik, kişinin dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği, kanunsuz suç ve ceza olmaz gibi temel insan haklarını ihlal edip etmediğine
ve yargı kararlarının uygulanmaması veya geçersiz kılınması gibi hukuk
devleti ilkesini zedeleyen bir durumun olayda söz konusu olup olmadığına bakılarak menfaat ilgisinin olaya özgü, ancak daha geniş yorumlandığı görülmektedir.…” cümlelerine yer verilerek Baroların dava açma
ehliyetine sahip olduğuna karar verilerek bozma kararı verilmiştir.
DİDDK, 2005 yılı Nisan ayında verdiği kararında;
Sağlık Bakanlığı Meslek Lisesi Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin “Örgün Eğitim Dışına Çıkarma” başlıklı 41. Maddesinin d bendinde yer alan
“fuhuş yapmak ya da cinsel ilişkiye girmiş olmak” hükmü ile 46. Maddesi hükmünün Anayasa ile güvence altına alınan eşitlik ilkesine, kişinin
dokunulmazlığı ilkesine, özel hayatın gizliliği ilkesine,…öğrenim özgürlüğünün engellendiği, Yönetmeliğin bu hükmünün keyfi uygulamalara
neden olabileceği, bu sebeple Yönetmeliğin 46. Maddesinin hukuka
aykırı olduğu gerekçesi ile İstanbul Barosu tarafından iptali istemi ile
açılan davada;
“…1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun Baro Yönetim Kurulu’nun görevlerinin sayıldığı 95. maddesinin 21. bendinde, Yönetim Kurulu’nun
hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmakla görevli olduğunun belirlendiği, dolayısı
ile hukukun üstünlüğü ve insan haklarını savunmakla görevli olan Baronun dava konusu işlemle menfaat ilgisinin açık olduğu…” gerekçesiyle
İstanbul Barosu’nun dava ehliyetini kabul etmiştir.” (DİDDK., 7.4.2005
gün ve E. 2003/417, K. 2005/234. )
Yukarıda birkaçına yer verilen Danıştay İçtihatlarında da görüleceği
üzere;
Barolar “herhangi” bir meslek kuruluşu olarak kabul edilmemekte;
toplumsal olaylar, kamu yararı, hukukun üstünlüğü ve insan hakları söz
konusu olduğunda dava ehliyetinin varlığı şüphe götürmemektedir.
İzmir Barosu Başkanlığı’na bağlı olarak, 25 Kasım 2011 tarihinde kurulmuş olan İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları
Merkezimizde;
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 Şiddete maruz kalan kadınların koruma kararlarının çıkarılması amacıyla 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa ve İstanbul Sözleşmesi kapsamında Aile Mahkemelerine
ve maruz kalınan eylem aynı zamanda suç teşkil ediyor ise Cumhuriyet
Savcılıklarına başvuru yapılmaktadır.
Bu kapsamda Merkezimizde yaklaşık 5230 kadın başvuruda bulunarak 6284 Sayılı Yasa kapsamında koruma kararları almaları sağlanmıştır.
 Acil barınma yerine ihtiyacı olması halinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile
irtibata geçilerek sığınma evine girişi sağlanmaktadır.
 Karşılaşılan diğer hukuki ve cezai süreçlerle ilgili İzmir Barosuna bağlı Adli Yardım ve CMK servisleri aracılığı ile şiddete maruz kalan kadınlara ücretsiz avukat görevlendirmesi yapılarak süreçlerin aynı
avukat tarafından bütünsellikle takibi sağlanmaktadır.
Baromuzun Adli Yardım Bürosuna 01/01/2011-22/03/2021 tarihleri arasında 32.870 kadın başvuru yaparak hukuksal destek talep etmiştir.
 Yine kadına yönelik şiddet dosyalarında şiddete maruz kalanın
talebi üzerine CMK ve Adli Yardım Bürosu üzerinden avukat görevlendirmek başta olmak üzere kamu davalarına müdahil olunmakta, duruşmalar takip edilmekte ve maruz kalanlara hukuki süreç boyunca destek
verilmektedir. Kadın cinayetlerinde maktul yakınlarının talebi olmasa
dahi Avukatlık Kanunu Madde 76 ve 95 ile İstanbul Sözleşmesi gereğince kamu davalarına müdahil olunmaktadır. Yine Türkiye genelinde
gerçekleşen kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetle ilgili yargılamalarda, maktul yakınları ile mağdurların talebi üzerine müdahale talebinde bulunularak veya gözlemci görevlendirilerek duruşmalar takip
edilmektedir.
Dava konusu işlem ile kısaca İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ve
temel hak ve özgürlüklerin korunması işlevini gören uluslararası sözleşmenin feshine karar verilmesi işlemine karşı açılan işbu dava doğrudan
hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının korunması kapsamında olduğundan işbu davayı açma konusunda dava ehliyetimiz olduğu açıktır.
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ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ:
Bilindiği üzere Anayasamızın 90. maddesinde milletlerarası andlaşmaların uygun bulunmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Anılan madde;
“Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası
kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.
Ekonomik, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı
aşmayan andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet
haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konulabilir.
Bu takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur.
Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile
kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticarî, teknik
veya idarî andlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan ekonomik, ticarî
veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren andlaşmalar, yayımlanmadan
yürürlüğe konulamaz.
Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü andlaşmaların yapılmasında birinci fıkra hükmü uygulanır.
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 5170 - 7.5.2004 / m.7)
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin
milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler
içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.” şeklindedir.
Cumhurbaşkanının uluslararası andlaşmalara ilişkin görevine ilişkin olarak da Anayasanın 104. Maddesinin 11. Fıkrasında “Milletlerarası
andlaşmaları onaylar ve yayımlar” ifadelerine yer verilmiştir.
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Milletlerararası andlaşmaların özelliği itibariyle onaylanmasında
erkler arasında bir görev paylaşımı söz konusudur. Devlet adına uluslararası ilişkileri yürütme erki yürüttüğü için, uluslararası hukuk açısından
devletin geçerli iradesini bildirmek bu ilişkileri yürütme görevi yürütmeye verilmiştir. Öte yandan, uluslararası andlaşmalar genel, soyut,
kişilik dışı kurallar tesis etmek suretiyle yasaları değiştirebildiği için de
Anayasa bu kuralların istisnai durumlar dışında mutlaka onay kanunu
ile uygun bulunması şartına bağlamıştır. Yasama organı bir sözleşmenin
içeriğini değiştiremeyeceği için bir onay kanunu sadece andlaşmanın
ulusal hukukta değişiklik yapmasına izin verilmesi ile sınırlıdır. Bununla
birlikte, onay yasası yasama organının yasalarda değişiklik yapılmasına
onay verdiği anlamına gelmekte ve böylece meclis iradesinin bu yönde
tecelli ettiğini göstermektedir.
Anılan düzenlemede uluslararası sözleşmelerin onaylanmasının
TBMM tarafından çıkarılacak “uygun bulma kanuna” bağlı olduğu düzenlenmiş, usulüne uygun yürürlüğe konulmuş uluslararası sözleşmelerin “kanun” hükmünde olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu şekilde
onaylanması uygun bulunan kanun bir yürütme işlemi ile onaylandığında kanun niteliğini kazanır. Hatta, İstanbul Sözleşmesi gibi insan hakları
sözleşmeleri Anayasa’nın 90/5 hükmü uyarınca olağan yasalardan da
güçlü bir statü kazanırlar.
Anayasa ile yasama organına verilen onaylamayı uygun bulma
yetkisi ve uygun bulunan uluslararası sözleşmenin onaylanarak kanun
niteliğini kazanması uluslararası sözleşmeler üzerindeki tasarrufların
sadece yürütme tarafından yapılamayacağını ortaya koymaktadır. Yürütme ancak ve ancak yasama organının onaylanmasını uygun bulduğu andlaşmaları onaylayabilecektir. Yukarıda açıklandığı gibi Anayasa
andlaşmaların yasaları etkilemesi gerçeğini dikkate alarak, yasama
yetkisini dolaylı yoldan yürütmeye devretmemek için böyle bir yöntem
öngörmüştür. Bu şekilde, birçok başka devletin hukukunda olduğu gibi
andlaşmaların yürütülmesi açısından yürütme organı yetkilendirilmişken, iç hukuktaki etki bakımından da yasama organına yetki verilmiştir.
Anayasa, bir uluslararası andlaşmanın nasıl yürürlüğe gireceğini ayrıntılı bir şekilde düzenlemekle birlikte, andlaşmaların nasıl değiştirileceği,
sonlandırılacağı veya yürürlükten kaldırılacağına ilişkin bir kural getirmemektedir. Bununla birlikte, iki nedenle uluslararası andlaşmaların
değiştirilmesi, sonlandırılması veya yürürlükten kaldırılması açısından
da aynı usulün izlenmesi zorunluluğu vardır.
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İlk olarak Anayasa’nın sistematik yorumu bu sonucu zorunlu kılmaktadır. Anayasa’nın 90. Maddesi andlaşmaların sadece onayının uygun bulunmasından bahsetmektedir. Ne var ki, Anayasanın 104. Maddesi de sadece Cumhurbaşkanının andlaşmaları onaylamasından söz
etmektedir. Salt lafzi bir yorum yapıldığında taraf olunan bir andlaşmadan hiçbir koşul altında çekilinemeyeceği, bu andlaşmanın sonlandırılamayacağı gibi bir sonuç ortaya çıkacaktır. Bu durum ise andlaşmalara
uluslararası hukukta bile öngörülmeyen bir nitelik kazandıracaktır. Bunun mümkün olmadığı açıktır.
Bu durumda, onaylanmış andlaşmaların statüsüyle ilgili yapılacak
hukuki işlemlerin de Anayasanın temel sistematiğine uygun bir şekilde
yapılması gerekliliği ortaya çıkacaktır. Bir andlaşma onaylandığı anda
yasa statüsü kazandığına göre bu statüdeki değişikliği sağlayacak işlemin de zorunlu olarak bir yasama işlemi olması gerektiği sistematik
yorumun zorunlu bir sonucu olabilecektir.
Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanına asli nitelikte Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarma yetkisi
verilmişse de 104. Madde uyarınca bu yetki yürütme yetkisine ilişkin
konularla sınırlandırılmıştır. Yine aynı hükme göre “Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi
hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve
ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen
konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır”.
Genel olarak uluslararası andlaşmaların ve çok daha fazlasıyla uluslararası insan hakları sözleşmelerinin yürütme yetkisine değil ve fakat
temel haklara ilişkin olduğu düşünüldüğünde bu alanda kararname ile
düzenleme yapılamayacağı da açıktır. O halde, nasıl mevcut bir yasayı
değiştiren, yürürlükten kaldıran, daha önce düzenlenmemiş bir alanı
ilk kez düzenleyen bir andlaşmanın öncelikle yasama organı tarafından
onayının uygun bulunması gerekmekteyse, anayasanın sistematiği gereğince yasalar üzerinde aynı etkiyi doğuracak andlaşmaları değiştiren
veya sonlandıran hukuki işlemlerin de bir yasa ile uygun bulunması gerekmektedir.
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İkinci olarak, kamu hukukundaki yetki ve usulde paralelliğe ilişkin
genel ilkenin Anayasa’da boşluk bulunan andlaşmaların değiştirilmesi
ve sonlandırılmasına ilişkin usul açısından geçerli olduğu açıktır. Usulde paralellik ilkesi gereği uluslararası sözleşmenin feshi ya da uygulama alanının değiştirilmesi istenildiğinde bunu yapacak organ yasama
organıdır. Kaldı ki, usulüne uygun olarak yürürlüğe giren uluslararası
sözleşmenin “kanun” niteliği kazanması bu sözleşmenin feshi yetkisinin
kanun koyma, değiştirme ve kaldırma yetkisine sahip yasama organına
ait olduğu çok açıktır. Söz konusu düzenlenmenin yapılması kazanılmış
haklar için geçerli “geriye götürülemezlik” genel ilkesine de aykırılık
oluşturacaktır.
1- Anayasaya aykırılık iddiası hakkında:
Yukarıda genel olarak açıklandığı üzere Anayasanın 90. maddesinde açıkça “kanun” hükmünde olduğu belirtilen uluslararası sözleşmelere ilişkin tasarruf yetkisinin yasama organı olan TBMM’de olduğu açıktır.
Ancak dava konusu işlemin dayanağı olarak 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bunların
hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme” ve
üçüncü fıkrasında yer alan “uygulanmasının durdurulduğu ve sona erdiği tarihler; Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunarak Resmî Gazete’de
yayımlanır” şeklindeki yetki hükmü gösterilmektedir.
Kanun niteliğinde olan uluslararası sözleşmelerle ilgili tasarruf yetkisinin, Anayasanın 90. maddesine aykırı olarak tek başına yürütmenin
başı olan Cumhurbaşkanına verilmiş olması açıkça Anayasaya aykırılık
teşkil etmektedir. Dava konusu işlemin dayanağı olan bu düzenlemelerin öncelikle Anayasaya aykırılığı sebebiyle itiraz yolu ile Anayasa Mahkemesinin önüne taşınması gerekmektedir.
2- Dava konusu işlem fonksiyon gaspı sonucu ortaya çıkmış YOK
HÜKMÜNDE bir işlemdir.
Fonksiyon gaspı, devletin başka bir erkinin yetki alanına giren konularda idarenin işlem tesis etmesi sonucu ortaya çıkan hukuka aykırılıktır.
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Anayasamızın 7. maddesine göre yasama yetkisi; Türk Milleti adına
Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir ve bu yetki devredilemez.
Anayasamızın Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerini
düzenleyen 87. maddesi;
“Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak,
değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek;
milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile
genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir” şeklindedir.
Anayasının 8. maddesine göre yürütme yetkisi ve görevi; Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Cumhurbaşkanı yürütmeyi temsil eder ve yürütme adına
işlem tesis eder.
Yukarıda açıklandığı üzere usulüne uygun yürürlüğe giren uluslararası sözleşmeler kanun hükmündedir. Dava konusu işlemle feshine karar verilen, 6251 sayılı Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 29.11.2011 tarih ve 28127 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kısaca İstanbul Sözleşmesi
olarak adlandırılan bu sözleşmenin Anayasanın 90. maddesi uyarınca
kanun niteliği kazandığı açıktır.
Anayasamızın 87. maddesi uyarınca, kanun koyma, değiştirme ve
kaldırma yetkisinin yasama yetkisi olduğu açık olup, kanunlar hakkında
yürütmenin işlem yapması fonksiyon gaspına vücut vermektedir. Fonksiyon gaspı sonucu ortaya çıkan işlemlerin yoklukla malul olduğu açıktır.
Anayasa Mahkemesi fonksiyon gaspı durumunda uygulanması gereken yaptırımı şu şekilde tanımlamıştır: “Yokluk, bir normun var olmadığının ifadesidir. Bir normun varlığı ise o normun yürürlüğe girmesi
ve uygulanmasına bağlı bulunmamaktadır. “Varlık”, “yürürlük” ve “uygulanma” kavramları birbirinden farklı olup “varlık”, bir normun hukuk
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âleminde vücut bulmasını ve geçerlik kazanmasını ifade etmektedir.
Hukuk âleminde geçerlik kazanması ise o normun, hukukun öngördüğü
usul ve esaslar çerçevesinde çıkarılması anlamını taşımaktadır. Bununla
birlikte bir normun hukuka aykırı olması, mutlak olarak o normun yokluğu sonucunu doğurmamaktadır. Yokluk sonucunun ortaya çıkabilmesi için söz konusu hukuka aykırılığın, o normun hukuk âleminde hiçbir
zaman varlık kazanamamasına yol açacak ağırlıkta ve açıklıkta olması
gerekir. Bir kanunun yokluğundan söz edilebilmesi ise yasama organının bu yönde bir iradesinin olmaması ya da anayasal düzende yasama
organına verilmeyen bir yetkinin fonksiyon gaspı suretiyle kullanılması
gibi hukuk âleminde hiçbir zaman varlık kazanamayacak olan durumlarda mümkündür. Kuvvetler ayrılığı ilkesi gereğince yasama, yürütme ve
yargı fonksiyonlarını yerine getiren yasama, yürütme ve yargı organlarından birinin, diğerinin yerine geçmesi sonucunu doğuracak şekilde
karar almaları “fonksiyon gaspına” yol açacağından, yasama organının,
yasama fonksiyonu kapsamında yer almayan hususlarda “kanun” adı
altında yapacağı düzenlemelerin hukuk âleminde varlık kazanabilmesi
mümkün olmayacaktır. Belirtilen haller dışında kalan, kanunların veya
kanun hükümlerinin Anayasa’ya uygunluk denetimi kapsamında incelenmesi gereken hususlarda Anayasa’ya aykırılığının saptanması ise
ilgili kanun veya kanun hükümlerinin yokluğunu değil, iptalini gerekli
kılar.” (AYM Kararı: E.2014/57, K.2014/81, K.T. 10/04/2014)
Danıştay 10. Dairesi’nin 02.02.2005 tarih ve 2001/4040 E., 2005/
181 K. sayılı kararında, kurucu öğelerinde derhal fark edilebilir nitelikte
ağır ve açık sakatlıkları bulunan işlemler, “yok hükmünde” olan işlemler
olarak tanımlanmaktadır:
“…İdare hukukunda kurucu unsurlarında derhal fark edilebilir nitelikte ağır ve açık sakatlıkları bulunan işlemler “yok hükmünde” olan
işlemler olarak adlandırılmaktadır.
Yargısal ve bilimsel içtihatlarda, yokluk halinin ancak, işlemin, asli
kurucu unsuru olan yetki unsuru yönünden incelenmesinde fonksiyon
veya yetki gaspı hallerinin saptanması veya kanunun açıkça yasakladığı
bir konuda yapılması halinde mümkün olabileceği kabul edilmektedir.
Bu gibi durumlarda, işlemin “varlık koşulları” oluşmamış olduğundan
bizzat işlemin yokluğu sonucu doğmakta, işlem hiç doğmamış, var olmamış sayılmaktadır. Bu tür işlemlere karşı açılacak davalarda süre
aşımı bulunmamakta ve yargı yeri işlemin yok hükmünde olduğunun
tespitine karar vermektedir.
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İdari işlemin unsurlarındaki olağan hukuka aykırılıklar ise, işlemin
“geçerlik koşulları”na ilişkin olduğundan, böyle bir durumda, ortada
hukuka aykırı ve iptal edilebilir, geçerli bir idari işlem bulunmaktadır.
Dava açıldığında yargı yerince bu işlemlerin hukuka uygunluk denetimi yapılarak hukuka aykırılığının saptaması halinde iptaline karar verilmektedir…”
Danıştay 10. Dairesi yok hükmünde işlemler için de iptal davası açılabileceğine hükmetmiştir. Anılan karar;
“…Bazı idari işlemler vardır ki, idare hukukunda “yok hükmünde”
olan idari işlemler denilen, sakatlıkları çok ağır olan ve hukuk dünyasında hiç doğmamış kabul edilen “batıl” işlemlerdir. Bu tür “batıl” işlemler, ilgililer hakkında hüküm ifade etmezler, hukuksal durumda
değişiklik yaratmazlar, çünkü hiç var olmamış sayılırlar. Bir idari işlem,
açıkça yasaya aykırı veya idarenin hiç yapamayacağı işlemlerden ise,
yok hükmünde bir idari işlemden söz ediliyor demektir. Yok hükmünde
olan bir idari işlemin iptali için idari yargıda dava açmaya esasen gerek
bulunmamaktadır. Fakat, idarenin işlemini yok hükmünde saymayıp yürütmeye devam etmesi, ilgiyi bu işlemin iptali için dava açmaya zorunlu
bırakabilir. Bu gibi durumlarda, idari yargı yerinin, dava konusu işlemin
yok hükmünde olduğunu saptayıp uyuşmazlığı çözmesi, idarenin her
türlü eylem ve işleminin yargısal denetime bağlı tutulmasını gerektiren
“Hukuk Devleti” ilkesine de uygun düşecektir.
Uygulamada tesbit davaları, bir olayın veya bir hukuksal ilişkinin var
olup olmadığının belirlenmesi amacıyla açılan ve eda davasının öncüsü
niteliğindedir. Bakılan dava, soyut bir olayın yargı kararıyla belirlenmesi
isteminden çok, açıkça hukuka aykırı olan bir işlemin, mutlak butlanla
batıl olması nedeniyle yok hükmünde olduğunun tesbiti istenilmiş olması nedeniyle iptal davası formunda görülmesi gereken bir davadır…”
şeklindedir.
3- Yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda bir uluslararası
andlaşmadan çekilmenin bunu uygun bulan bir yasanın varlığı koşuluna bağlı olduğu açıktır. Kabul anlamına gelmemekle beraber bir an için
uluslararası sözleşmeleri fesih yetkisinin yürütmede olduğu düşünülse
dahi, anılan sözleşmenin Anayasa’da Cumhurbaşkanına verilen yetkiler
kapsamında feshedilemeyeceği de ortadadır.
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Yukarıda açıklandığı gibi Cumhurbaşkanının kararname çıkarma
yetkisi yürütme yetkisine ilişkin olup, temel haklarla ilgili konular kararnameler aracılığıyla düzenlenemez.
Anayasanın 104. Maddesinde açıkça, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevlerinin Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlenmeyeceği hüküm altına
alınmıştır.
Dava konusu işlem ile feshine karar verilen “İstanbul Sözleşmesi”
nin birinci maddesinde sözleşmenin amacı;
“Madde 1 – Sözleşmenin Maksatları
1- Bu sözleşmenin maksatları şunlardır:
a) kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti
ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak;
b) kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda
bulunmak ve kadınları güçlendirmek de dahil olmak üzere, kadınlarla
erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak;
c) kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve
tedbirler tasarlamak;
d) kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla
uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak;
e) Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için
bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamak.
2- Tarafların söz konusu Sözleşmenin hükümlerini etkili bir biçimde uygulamalarını sağlama amacıyla bu Sözleşmede spesifik bir izleme
mekanizması oluşturulmuştur.” şeklinde tanımlanmıştır.
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Anılan sözleşme ile kadınların şiddete karşı korunmaları ile yaşam
hakları, maddi ve manevi bütünlüğüne dokunulmama hakkının koruma
altına alındığı görülmektedir.
Anayasamızın ikinci kısmının ikinci bölümünde yer alan 17. Maddesinde; kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığına ilişkin hakları
korunmaktadır. Anılan madde;
“I. KİŞİNİN DOKUNULMAZLIĞI, MADDİ VE MANEVİ VARLIĞI
MADDE 17 - Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve
geliştirme hakkına sahiptir.
Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut
bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere
tâbi tutulamaz.
Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz.
Meşru müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine
getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir
ayaklanma veya isyanın bastırılması (...) veya olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına
kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri, birinci fıkra hükmü dışındadır.” şeklindedir.
Görüldüğü üzere sözleşme ile koruma altına alınan temel haklar
Anayasanın 104. maddesinde sayılan kararname ile düzenlenemeyecek
haklardan olup, yürütmenin bu hakları düzenleyen bir sözleşme üzerinde tasarruf yetkisinin olmadığı açıktır.
Fonksiyon gaspı iddiamızın kabul edilmemesi halinde dahi, yürütmeye verilen yetkiler kapsamında dava konusu işlemin tesis edilmesinin mümkün olmadığı ortada olup dava konusu işlem açıkça hukuka
aykırıdır.
Açıklanan nedenlerle, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve üçüncü fıkrasında yer
alan “milletlerarası andlaşmaların uygulama alanının değiştiğini tespit
798

etme, bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona
erdirme” ve üçüncü fıkrasında yer alan “uygulanmasının durdurulduğu ve sona erdiği tarihler; Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunarak
Resmî Gazete’de yayımlanır” ibarelerinin Anayasaya aykırı olduğuna
şüphe bulunmamaktadır. Bu kararnameye dayanarak 20.03.2021 tarih
ve 31429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19.03.2021 tarih ve 3718
sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı”nın da bu nedenle hukuka aykırı olduğu
açıktır.
4-Amaç Yönünden;
Anayasa m.2’ye göre ; “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
Yine m.5’e göre Devletin temel amaç ve görevleri; “Türk milletinin
bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve
demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve
adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik
ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.”
Yine m.10’a göre; “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce,
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin
kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet,
bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.” Çocuklar,
yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul
ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Hiçbir
kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları
ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine
uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”
Yine m.11; “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.” Anılan madde hükümlerine göre kadın- erkek eşitliğini temin eden, kadına ve çocuklara
yönelik şiddetle mücadele etmek üzere dönüştürücü önlemler alınma799

sını teşvik eden, kadının temel insan hakkına ilişkin, laik ve sosyal hukuk devletiyle bütünleşen İstanbul Sözleşmesi’nin kamu yararına aykırı
olmadığı, bu sebeple işlemde amaca uygunluk olmadığı açıktır.
Avrupa Konseyi 2011 tarihli İstanbul Sözleşmesi’nde ise aile içi şiddet “aile içerisinde veya hanede veya mağdur failler aynı evi paylaşsa
da paylaşmasa da eski veya şimdiki karı-koca ve romantik ilişkideki eşler
arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet eylemi” şeklinde tanımlanır. Sözleşmenin kabulü ile birlikte
4320 sayılı Kanun yerine, 8 Mart 2012 tarihli 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 20 Mart 2012
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6284 sayılı
Kanun’un yürürlüğe girmesine değin, yürürlükteki yasal çerçevenin boşanmış kadınlara, 4320 sayılı Kanun’da bildirilen koruma tedbirlerinden
eski eşlerine karşı yararlanma teminatı vermemiştir.
6284 sayılı Kanunun, “Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin
ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Kanunun uygulanmasında ve gereken
hizmetlerin sunulmasında aşağıdaki temel ilkelere uyulur: a) Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, özellikle Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi
ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve yürürlükteki diğer kanuni düzenlemeler esas alınır.” diyen amaç maddesi çok
açık ki, özellikle eski eşler, aynı çatı altında yaşayan şiddet tehdidi
altındaki bireyler ve ısrarlı takip mağdurları bakımından İstanbul
Sözleşmesi’nden dayanağını almaktadır.
“İstanbul Sözleşmesi kapsamında devletin ilgili mercilerinin tespit
etmesi ve buna göre şiddetle mücadele yöntemlerini belirlemesi gerekirken; söz konusu makamlar bunları yapmamıştır, yapmamaktadır. İstanbul Sözleşmesi şiddeti çok yönlü olarak tanımlaması, aile yerine
hane içi şiddeti tariflemesi, her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi için tedbirler alınmasına dair somut görevlendirmeleri nedeniyle gerisine düşülmemesi gereken bir kazanımdır. Kazanılmış hakların geriye götürülmezlik ilkesi bakımından değerlendirdiğimizde
de usul olarak yok hükmünde olan bu işlem hukuka aykırıdır.
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi M.G. v. Türkiye Kararında; “başvuranın boşandığı ve 6284 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği, yaklaşık
olarak beş yıllık süre zarfında, başvuran açısından yasal bir güvencenin
olmaması ve başvuranın maruz kaldığı şiddeti yetkili makamlara bildirmesine rağmen süregiden adli pasiflikten ötürü İHAS’ın 3. maddesiyle
birlikte 14. maddesinin ihlal edildiğine” karar vermiştir. M.G. v. Türkiye
Kararı’ndaki 14. madde ihlalinin tespiti, dosya içindeki Türkiye’de kadına yönelik şiddet konusunda yasal çerçevenin eksikliklerini anlatan
İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı’nın istatistiki verilerini barındıran raporları sayesinde yapılmıştır.
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin M.G. v. Türkiye Kararı ile ev
içi şiddet nedeniyle 3. maddeye dair kriterlerinin yerleşik hale geldiği
görülmektedir. Taraf Devletlerin İHAS 3. maddeye dair maddi ve usule
ilişkin pozitif yükümlülüklerini yerine getirmemesinden ötürü ihlal kararları çıkacağı belirginleşmiştir. Ev içi şiddet vakalarında İHAS 3. maddeye dair maddi yükümlülüklerin başlıcaları şunlardır:
• Ev içi şiddeti önlemeye dair yasa çıkarılması,
• Koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmış olması,
• Alınmış olan bu tedbirlerin etkili şekilde uygulanması.
İHAS 3. maddeye dair Taraf Devletlerin usule ilişkin yükümlülüklerinin başlıcaları ise şunlardır:
• Ev içi şiddete dair etkili bir soruşturma yapılması,
• Adli ve yargısal pasiflik gösterilmemesi,
• Şiddet vakalarına karşılık olarak ivedi bir şekilde cevap verilmesi,
• Yargılamaların uzun sürmemesi ve cezasızlığın önüne geçilmesi.
(Ek1: AİHM’in M.G./TÜRKİYE Kararı)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taraf devletlerin kadına yönelik şiddetin insanlık dışı muamele boyutunu gözeterek alması gereken tedbirler yukarıdaki gibi sıralanmıştır. İstanbul Sözleşmesi taraf
devletlerin alacağı tedbirleri ayrıntılı olarak düzenleyen bir yasal
zemindir. Sözleşme Türkiye’de kadınların şiddet karşısında hukuki
güvencelerinin olması anlamına gelmektedir. Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi önünde Türkiye ile ilgili gelen her kadına yönelik şiddet
başvurusunda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti istisnasız olarak İstanbul
Sözleşmesinin bir tarafı olduğunu belirterek savunma yapmaktadır.
“Hükümet, kadınlarla ilgili yürürlükte olan mevzuat ve uygulamanın,
Sözleşme’nin gereklerini yerine getirdiğini iddia etmektedir. Bilhas801

sa, söz konusu mevzuat ve uygulamanın, ayrımcılığa yol açan nitelikte
değil, korumacı bir mahiyette olduğunu ileri sürmektedir. Ayrıca, Türkiye’nin, İstanbul Sözleşmesi’ni onayladığını ve kadına karşı şiddet hususunda iyi uygulama örnekleri gösterdiğini ifade etmektedir.” Halime
Kılıç v. Türkiye, Başvuru No: 63034/11, 28.06.2016.
Buna rağmen Opuz v. Türkiye, Durmaz v. Türkiye, Halime Kılıç v.
Türkiye davalarında görüleceği üzere AİHM Türkiye’de, yargıdaki genel
ve ayrımcı nitelikteki etkisizliğin/pasifliğin, aile içi şiddeti teşvik eden
bir ortam yarattığını tespit etmiştir. Türkiye’de mevcut hukuki düzenlemelerin uygulanmalarını sağlamak adına bir dizi önlemin alınması, alınan önlemlerin arttırılması gerekirken İstanbul Sözleşmesi’nin
feshi yönündeki Cumhurbaşkanı Kararı ülkedeki tüm kadınların yaşam hakkı bakımından ele alındığında, cinayetlere kapı aralamaktadır. Aile içi şiddetin tüm mağdurlarını koruyan, devlete pozitif yükümlülükler yükleyen bir yasal düzenleme için yapılan bu işlem çok
açık ki hukuksuz ve haksızdır.
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA:
Yukarıda tek tek açıklandığı üzere açıkça Anayasaya ve hukuka aykırı
olan yok hükmündeki düzenlemenin uygulanması halinde şiddet ve
ayrımcılık mağduru bireyler için telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağı için dava konusu düzenlemenin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanunun 27. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca DAVALI İDARENİN SAVUNMASI alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesini
talep ederiz.
S O N U Ç VE İSTEM
:Yukarıda yer verilen ve resen gözetilecek nedenlerle; 19.03.2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının;
 ÖNCELİKLE YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA,
 Yok hükmünde olduğunun tespitiyle İPTALİNE,
 Sayın Başkanlığınızın yoklukla ilgili iddiamızı kabul etmemesi
halinde işlemin Anayasanın 104. maddesine aykırı olması nedeniyle İPTALİNE,
 Dava konusu kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve üçüncü
fıkrasında yer alan “milletlerarası andlaşmaların uygulama alanının
değiştiğini tespit etme, bunların hükümlerinin uygulanmasını dur802

durma ve bunları sona erdirme” ve üçüncü fıkrasında yer alan “uygulanmasının durdurulduğu ve sona erdiği tarihler; Cumhurbaşkanı
kararı ile tespit olunarak Resmî Gazete’de yayımlanır” ibarelerinin
Anayasaya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesine itiraz yoluna başvurulmasına,
 Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz. 22.03.2021
											
					
				
		
Davacı İzmir Barosu Başkanlığı
İzmir Barosu Başkanı Av.Özkan YÜCEL
										
Eki: 1- 19.03.2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı
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STAJ İŞLEMLERİ VE STAJ EĞİTİM MERKEZİ
ÇALIŞMA RAPORU
22.10.2018-08.09.2020
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.
07.03.2019 tarihinde Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyeleri
Av. Afhan TOPEL, Av. Meriç KAPTAN, Av. Halil Çağlar AKBULUT, Av.
Türkan KARAKOÇ, Av. Tekin Memiş ÖZKAN, Av. Ahmet Sinan SÜRÜCÜ,
Av. Dicle ARAR, Stj. Av. Mert IŞIK, Stj. Av. Ömer ÇAĞDAŞ, Stj. Av. Melek
Burçin KORUYUCU
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, Stj. Av. Berat Atmaca, Stj. Zahide Şevval Güzel, Stj. Av. Onur Han
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A- 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. On beşinci günün dolmasından sonra yapılan ilk Staj
Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu toplantısında dosya incelenir. Herhangi
bir eksiklik yok ise; karar verilmek üzere dosya 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). Söz konusu 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.
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İkinci altı aylık staj sırasında da TBBASY’nin 31. maddesine göre stajın nakli mümkündür. Avukatlık Kanunu’nun 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 muvafakati 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.
B- STAJ EĞİTİM MERKEZİ ÇALIŞMALARI
İzmir Barosu stajyer listesine kayıtlı stajyer avukatlar TBBASY ve
İBASY gereği eğitim çalışmalarını stajlarının ikinci altı aylık kısmında
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başlarlar. Söz konusu 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, 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.
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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 de 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 Hukuku alanlarından birinde yazılması gerekmektedir.
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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. Türkan Karakoç, Av. Ahmet Sinan Sürücü, Av. Dicle Arar, Av. Eda
Bekçi, Av. Meriç Kaptan, Av. Halil Çağlar Akbulut, Av. Gökçe Serdar, Av.
Dinçer Dikmen, Av. Aylin Aras Öztürk, Av. Murat Dinçer, Av. Nafize Topaz, Av. Ahmet Aksu, Av. Alper Tunga Aslan, Av. Arzu Demirci, Av. Çiğdem Ateş, Av. Volkan Çokal, Av. Alev Gençcan, Av. Baykal Ağar, Av. Eylül
Hasçelik, Av. Gülden Kılıç, Av. Müge Kutluk, Av. Özge Arslan, Av. Özge
Güven, Av. Evran Kırmızı, Av. Ayşen Erdoğan, Av. Baran Akgün, Av. Zahide Beydağ Tıraş Öneri, Av. Candan Arıcı, Av. Dilek Güzel, Av. Elif Karlıdağ, Av. Filiz Kunt, Av. Gamze Şimşek, Av. Gülşah Çağdaş, Av. Hatice
Aslan Atabay, Av. Kerem Dikmen, Av. Mehlika Aydın, Av. Nilüfer Balkuğ,
Av. Nursen Aksu, Av. Ozan Balım, Av. Şefika Yıldırım Sert, Av. Songül
Kaçmaz, Av. Zöhre Dalkıran, Av. Sabri Can Onur, Av. Andaç Şükrü Zaloğlu, Av. Arif Çınar Evrim, Av. Hatice Kılınç, Av. Soner Hamza Çetin, Av. Sinan Sayman, Av. Serhat Deniz Çelikkaya, Av. Ayşegül Karpuz, Av. Gizem
Toksöz, Av. Tacettin Üstündağ, Av.Serhat ARSLAN, Av. Akif Alsharo, Av.
Fatih Batu, Av. Özgür Kitapçı Candan, Av. Serdar Gültekin, Av. Remzi Çil,
Av. Erdem Candan, Av.Utku Turan, Av. Mecit Yıldırım, Av. Çağla Deniz
Felamur Baylan, Av. Fatma Başargan, Av. Korhan Beşikçi, Av. Mehmet
Baran Selanik, Av. Muzaffer Sevgi Sakarya, Av. Perihan Çağrışım Kayadelen.
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.

810

ZORUNLU DERS EĞİTMENLERİ
DERS

EĞİTMENLER

TANIŞMA, STAJ HAKKINDA BİLGİ

Av. Özkan YÜCEL
Av. Afhan TOPEL

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. Ömer YILDIRIM
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

AVUKATIN HUKUKSAL
SORUMLULUĞU

Av. Ahmet Hamdi SÖZER
Av. Hüseyin PEHLİVAN
Av. Bahri Erhan MERDER
Av. Hatice DEDELER
Av. Yenal ÖZSÜER
Av. Necil SAYGINER
Av. Levent DAĞAŞAN
Av. Bülent KAPTAN
Av. Zöhre DALKIRAN
Av. Bilal KORALAY
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AVUKATIN DİSİPLİN SORUMLULUĞU

Av. Namık Kemal MARMARA
Av. Arzu DEMİRCİ
Av. Talat OĞUZ
Av. Canan ARICI

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. Özcan ÇİNE
Av. Türkan KARAKOÇ
Av. Kurtuluş BİNİCİ

BÜRO YÖNETİMİ

Av. Özgür YILMAZER
Av. Erdal KARDAŞ
Av. Özden YANIK
Av. Bilal KORALAY

Av. Dicle ARAR
Av. Filiz KUNT
HUKUKİ BELGELERİN DÜZENLENMESİ
Av. Füsun OĞUZ
Av. Mesut Baran AKGÜN
BİREYSEL ÇALIŞMA RAPORU
HAZIRLAMA

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
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ÇEVRE HAKKI

Av. Arif Ali CANGI
Av. Berna BABAOĞLU ULUTAŞ

İŞÇİ AVUKATLAR VE
MESLEK İÇİ PAYLAŞIM

Av. Dinçer DİKMEN
Av. Mehmet Baran SELANİK
Av. Mehmet Zeki İŞLEKEL

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

Av. Resul GÖKSOY
TEKNOLOJİ, UYAP E İMZA E TEBLİGAT Av. Arif Çınar EVRİM
Av. Seyfullah Önder DEMİR

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Av. Ayşen ERDOĞAN
Av. Aytül ARIKAN
Av. Kerem DİKMEN

ENGELLİ HAKLARI

Av. Nurdan ANLI
Av. Nursen AKSU
Av. Müjgan BİLGEN

HİTABET- BEDEN DİLİ, İLETİŞİM
PSİKOLOJİSİ

Av. Ulvi PUĞ

CEZA YARGILAMASINDA AVUKAT

Av. Yakup GÜL
Av. Özkan YÜCEL
Av. Ahmet Sinan SÜRÜCÜ
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Özel Hukuk Seçmeli Dersler ve Eğitmenlerimiz
DERS ADI

EĞİTMENLER

EĞİTMENLERİN TANITIMIMÜVEKKİL GÖRÜŞMESİTUTANAK TUTULMASI

AV. AFHAN TOPEL
AV. NİLGÜN TORTOP
AV. Z. BEYDAĞ TIRAŞ ÖNERİ
AV. MÜNİR HAKAN ERİŞ

ÜCRET SÖZLEŞMESİHMK 119 GEREĞİ DİLEKÇENİN
ANLATIMI DAVALARDA GENEL
STRATEJİ-USUL FARKLARI

AV. NİLGÜN TORTOP
AV. Z. BEYDAĞ TIRAŞ ÖNERİ
AV. MÜNİR HAKAN ERİŞ

ASLİYE HUKUK/TİCARET/MİRAS
DAVASI

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

İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE
UYGULAMA

AV. ARİF ALİ CANGI
AV. ŞEHRAZAT MERCAN
AV. MUSTAFA COŞKUN

AİLE HUKUKU DAVASI

AV. NİLGÜN TORTOP
AV. MEFTUNE YAKUT ÇİL
AV. TÜRKAN KARAKOÇ
AV. EMRE ÖKTEM
AV. NURSEN AKSU
AV. ALEV GENÇCAN
AV. ÜMİT GÖRGÜLÜ SEVİL
AV. GÜLAY YILMAZKOÇLAR
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İŞ HUKUKU DAVASI

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
AV. ARİF İNÖNÜ
AV. NİLGÜN TORTOP

İLAMLARIN İCRASI

AV. HÜSEYİN KÖSE
AV. OLCAY MUTLU AKBABA
AV. DURSUN ATA TÜRKGÜLÜ

KANUN YOLLARI, TEMYİZ, KARAR
DÜZELTME

AV. ABBAS ÖZDEN
AV. EMRE ÖKTEM

AİLE HUKUKU GRUBU KONFERANSI

AV. ALEV GENÇCAN
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ASLİYE HUKUK GRUBU KONFERANSI

AV. AYŞE ÇAKICI
AV. EREN İLHAN GÜNEY

İŞ HUKUKU GRUBU KONFERANSI

AV. MERİÇ KAPTAN
AV. SEYHAN GÜNGÖR
GÖBEKÇİN
AV. DİCLE ARAR

DURUŞMALARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ

AV. AFHAN TOPEL
AV. NİLGÜN TORTOP
AV. ARİF İNÖNÜ

Ceza Hukuku Seçmeli Dersler ve Eğitmenlerimiz
DERSİN ADI

EĞİTMENLER

Av. Yakup GÜL
Çalışma Hakkında Genel Bilgilendirme
Av. Özkan YÜCEL
Ceza Yargılamasına Genel Bakış
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
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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

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
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Dosya dağıtımı ve Danışman
Avukatlarla Grupların Tanıştırılması,
Rol Dağılımının Yapılması

Kanun Yolları
Genel Değerlendirme

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. Tuğçe Nazlı AKIN
Av. Dinçer DİKMEN
Av. Şükran ÖZTÜRK
Av. Türkan KARAKOÇ
Av. Suat ÇETİNKAYA
Av. Yakup GÜL
Av. Ahmet Sinan SÜRÜCÜ
Av. Sabri Can ONUR
Av. Yakup GÜL

Ceza Hukuku Online Seçmeli Dersler ve Eğitmenlerimiz
DERSİN ADI
Çalışma Hakkında
Genel Bilgilendirme
Ceza Yargılamasına Genel Bakış

Soruşturma Kovuşturma Farkı
Cezaevinde görüşme
Çocuklara Özgü Adalet
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EĞİTMENLER
Av. Yakup GÜL
Av. Özkan YÜCEL

Av. Yakup GÜL
Av. Ahmet Sinan SÜRÜCÜ
Av. Duygu Arslan ERGÜN
Av. Halil Çağlar AAKBULUT
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

Küçük Grup Önerme Tartışması

Kanun Yolları
Genel Değerlendirme

Av. Sabri Can ONUR
Av. Ayşegül KARPUZ
Av. Muzaffer Sevgi SAKARYA

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
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STAJ İŞLEMLERİ VE STAJ EĞİTİM MERKEZİ
ÇALIŞMA RAPORU
(09.09.2020-21.06.2021)
STAJ EĞİTİM MERKEZİ ZORUNLU DERSLERİMİZ
Kasım 2020 döneminde zorunlu dersler kapsamında, 202 stajyer
avukatımızın dersleri zoom üzerinden çevrim içi olarak yapıldı.
Ocak 2021 döneminde zorunlu dersler kapsamında, 216 stajyer
avukatımızın dersleri zoom üzerinden çevrim içi olarak yapıldı
Şubat 2021 döneminde zorunlu dersler kapsamında, 234 stajyer
avukatımızın dersleri zoom üzerinden çevrim içi olarak yapıldı
Mart 2021 döneminde zorunlu dersler kapsamında 275 stajyer
avukatımızın dersleri zoom üzerinden çevrim içi olarak yapıldı
STAJ EĞİTİM MERKEZİ SEÇMELİ DERSLERİMİZ
Nisan 2021 döneminde seçmeli dersler kapsamında, Özel Hukuk
alanında 38 stajyer avukatımızın dersleri zoom üzerinden çevrim içi olarak yapıldı
Haziran 2021 döneminde seçmeli dersler kapsamında Özel hukuk
alanında Aile Hukuku dalında 33, Asliye Hukuk dalında 33, İş Hukuku
dalında 33 stajyer avukatımızın dersleri zoom üzerinden çevrim içi olarak yapıldı
Haziran 2021 1. döneminde seçmeli dersler kapsamında Ceza hukuku alanında iki grup olarak toplamda 66 stajyer avukatımızın dersleri,
zoom üzerinden çevrim içi olarak yapıldı
Haziran 2021 2. döneminde seçmeli dersler kapsamında Ceza hukuku alanında iki grup olarak toplamda 66 avukatımızın dersleri, zoom
üzerinden çevrim içi olarak yapıldı
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İSTATİSTİKİ BİLGİLER
2020-2021 Tarihleri Arasında İzmir Barosu Staj Listesine Kaydolan
Stajyer Avukatların Karşılaştırılmalı Çizelgesi

Raporun Hazırlandığı tarih itibariyle Aktif Stajyer sayısı: 1.230

Dönem
09.09.202021.06.2020

Stajyer
Sayısı

Aktif
Stajyer
Sayısı

Erkek
Stajyer
Sayısı

Bayan
Stajyer
Sayısı

590

289

324

Nakil
Gitme

Kayıt
Silme

613
18

5

2020-2021 Dönemi Stajyer Avukat Tablosu
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STAJ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM DÖNEMLERİ
Zorunlu Dersler
İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi, Kasım 2018 yeni dönem eğitimleri Baro Başkanı Av. Özkan Yücel’in verdiği “Avukatın Hak ve Yetkileri,
Yükümlülükleri” 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 “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.
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I. 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 sizlere sunuyoruz:
		
1- Ceza Hukuku alanında 08.12.2018 tarihinde 22. Kurgusal Duruşma gerçekleştirildi.
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2- Ceza Hukuku alanında 23. Kurgusal Duruşma çalışması 02 Şubat
2019 günü İzmir Adliyesi Ağır Ceza mahkemesi salonunda gerçekleştirdi.

3- İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi tarafından, Ceza Hukuku alanında düzenlenen kurgusal duruşmaların 24.sü 30.03.2020 tarihinde 54
stajyer avukat meslektaşımızın katıldığı kurgusal duruşma, İzmir Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi salonunda gerçekleştirildi.

4- Ceza Hukuku alanında 25. Kurgusal Duruşma çalışması 18 Mayıs
2020 günü İzmir Adliyesi Ağır Ceza mahkemesi salonunda gerçekleştirdi.
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- İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi’nin stajyer avukat meslektaşlarımızı mesleğe teorik olduğu kadar pratik olarak da hazırlamak amacıyla düzenlenen kurgusal duruşma çalışmaları kapsamında 20 Temmuz
2019 günü, Ceza Hukuku alanında 26. kurgusal duruşma çalışması yapıldı.

- 12 Ekim 2019 günü 27. kez düzenlenen Ceza Hukuku kurgusal duruşması çalışmasına 54 stajyer avukat meslektaşımızın katılarak teorik
bilgilerini pratik olarak da geliştirme imkanı buldular.
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- 11 Ocak 2020 günü ceza hukuku alanında 29. su düzenlenen kurgusal duruşma çalışmasına 54 stajyer avukat meslektaşımız katıldı.

2. ÖZEL HUKUK SEÇMELİ DERS ÇALIŞMALARI:
a. Çalışma Konu Başlıkları:
Eğitmenlerin Tanıtımı/Müvekkil Görüşmesi/Tutanak Tutulması,
Ücret 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 sizlere sunuyoruz:
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1- İzmir Barosu her staj dönemi sonunda gerçekleştirdiği kurgusal
duruşma çalışmalarından yenisini Özel Hukuk alanında 08.12.2018 tarihinde 17. Kurgusal Duruşma gerçekleştirildi.

2- Özel Hukuk alanında 18. Kurgusal Duruşma çalışması 02 Şubat
2019 günü İzmir Adliyesi Ağır Ceza mahkemesi salonunda gerçekleştirdi.
Kurgusal duruşmanın açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av.
Özkan Yücel, “Burada yanlış yapmaktan korkmayalım. Bir tek amacımız
var yarın gerçek anlamıyla müvekkillerimizi savunmaya, onların haklarıyla ilgili söz söylemeye başladığımızda hata yapmayalım.” dedi. İzmir
Barosu Staj Eğitim Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av. Afhan
Topel ise bir buçuk ay süren çalışmaların sonuçlarının kurgusal duruşmada görüleceğini söyleyerek “Bir buçuk aylık çalışmanın meslek yaşamınıza yansıması bizim için çok önemli. Ben bir kez daha Staj Eğitim
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Merkezinde görev alan tüm meslektaşlarımıza, stajyer avukatlarımıza,
çalışmanın gerçekleşmesi için gereken desteği veren İzmir Adliyesi yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etmek isterim.” dedi.

3- İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi tarafından Özel Hukuk alanında
düzenlenen kurgusal duruşmaların 19.su 16.03.2020 tarihinde gerçekleştirildi.
İş Hukuku, Aile Hukuku ve Asliye Hukuk alanında gerçekleştirilen
ve 84 stajyer avukat meslektaşımızın katıldığı kurgusal duruşma İzmir
Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapıldı.

4- İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi tarafından Özel Hukuk alanında
düzenlenen kurgusal duruşmaların 20.si 27 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
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5- İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi tarafından Özel Hukuk alanında 95 stajyer avukat meslektaşımızın katıldığı ve Aile Hukuku, Asliye
Hukuk ile İş Hukuku alanlarında 24 Haziran 2020 tarihinde 21. kurgusal
duruşma gerçekleştirildi.

- İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi’nce 23. kez gerçekleştirilen ve
İş Hukuku, Asliye Hukuk, Aile Hukuku alanlarını kapsayan Özel Hukuk
kurgusal duruşması 5 Ekim 2019 günü yapılırken duruşmaya 88 stajyer
avukat meslektaşımız katıldı.

829

- Özel hukuk alanında 24. kez gerçekleştirilen ve İş Hukuku, Asliye Hukuk, Aile Hukuku alanlarını kapsayan kurgusal duruşma 16 Kasım 2019 günü 86 stajyer avukat meslektaşımızın katılımıyla Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yapıldı.

- 21 Aralık 2019 günü Özel Hukuk alanında 25. kez düzenlenen ve
İş Hukuku, Asliye Hukuk ve Aile Hukuku alanlarını kapsayan duruşmaya
80 stajyer avukat meslektaşımız katıldı.
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- İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi’nin kurgusal duruşma çalışmaları
kapsamında İş Hukuku, Asliye Hukuk ve Aile Hukuku alanlarını kapsayan Özel Hukuk kurgusal duruşma çalışması 26. kez düzenlendi.

STAJYER AVUKATLARA YÖNELİK KONFERANSLAR
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel İzmir Barosu’na kayıtlı stajyer
avukatlarla buluştuğu toplantıda staj sürecine ilişkin soruları yanıtladı.
Çok sayıda stajyer avukatın katıldığı toplantıda konuşan Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel, “Bu kadar çok stajyer avukat arkadaşımın burada olması, sorunlarına sahip çıkıyor olması beni çok mutlu etti. Umu-
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yorum ki; bundan sonraki bütün çalışmalarda burada bulunan stajyer
arkadaşlarım gerçekten kendi haklarına sahip çıkıp, gerektiğinde baro
başkanlarını, baro yönetimlerini zorlayarak stajyer avukatlar adına birtakım gelişmeler almak için aktif olurlar. Çok akıl, çok insan. Aslında
doğruyu bulma konusunda elimizdeki en önemli argüman.” dedi.
Online Konferanslarımız:
31.08.2020
Katılma Alacağı
Av. Alev Gençcan
02.09.2020
İşçilik Alacakları ve Hesaplamaları
Av. Meriç Kaptan
03.09.2020
İnfaz
Av. Mehmet Baran Selanik
08.09.2020
Nefret söylemine hukuksal bir bakış
Av. Gülnur Erdoğan
09.09.2020
Avukatlık Kanunu 35/A maddesi uygulamaları
Av. Eren İlhan Güney
10.09.2020
Şufa Davaları
Av. Eren İlhan Güney
Stajyer Temsilci Seçimi
İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi Stajyer Temsilciliği seçimi, 7 Mart
2019 günü İzmir Barosu’nda gerçekleştirildi.
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Temsilcilik için on iki stajyer avukat meslektaşımızın aday olduğu
seçime 226 stajyer avukat katılarak şimdiye kadarki en yüksek katılımlı
stajyer temsilciliği seçimini gerçekleştirdiler.
Stj. Av. Melek Burçin Koruyucu, Stj. Av. Mert Işık, Stj. Av. Ömer Çağdaş, Stj. Av. Tuğçe Çam seçildi.
- 21 Kasım 2019 tarihinde, İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu’nda görev alacak stajyer avukat temsilciliğine ilişkin seçim
yapıldı.
12 stajyer avukat meslektaşımızın aday olduğu seçim sonucunda,
Stj. Av. Berat Atmaca, Stj. Av. Zahide Şevval Güzel ve Stj. Av. Onur Han,
Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu; Stj. Av. İlke Beril Turhan ise Staj
Eğitim Merkezi Eğitim Kurulu üyeliklerine seçildiler.
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJYER AVUKATLAR ARASI
KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI
Bu yıl altıncısı düzenlenen “Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması” Bölge Elemeleri, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.
Tüm Türkiye’den 54 barodan stajyer avukatların yarıştığı bölge elemelerinde Stj. Av. Yücel Ece Ergüder, Stj. Av. Irmak Gürer, Stj. Av. Osman
Semih Bayrakdar ve Stj. Av. Şeyda Yağcı’dan oluşan İzmir Barosu takımı
Ege Bölge ikincisi oldu.
Yarışmaya katılan stajyer avukat meslektaşlarımıza hazırlık sürecinde kendilerine danışman avukatlarımız Av. Aylin Aras Öztürk ile Av.
Alev Gençcan destek oldular.

- Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması bölge
elemelerine katılarak İzmir Barosu’nu temsil eden stajyer avukat meslektaşlarımız Durdu Mehmet Şen, Tansu Alaca, Fatma Yağız, Merve Keskin ve danışmanlıklarını yapan Av. Gülnur Erdoğan İzmir Barosu Başkanı
Av. Özkan Yücel ile Staj Eğitim Merkezi sorumlu yönetim kurulu üyesi
Av. Afhan Topel’i ziyaret ettiler.
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C. ETKİNLİKLER
- İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi’nde gönüllü olarak görev alan
meslektaşlarımız için bir kokteyl düzenlendi.

Kokteylde konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, İzmir
Barosu’nun emeğin yoğun bir baro olduğunu ifade ederek, “Bizi güçlü kılan şey, her alanda özveriyle çalışan, gönüllük esasına göre çalışan
ve asla görevden kaçmayan çok sayıda arkadaşımızın, meslektaşımızın
olması. Her birinize desteğiniz için, varlığınız için, katkılarınız için çok
teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız ve inanıyoruz ki biz birlikte hep daha
güçlü olacağız.” dedi.
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D. İSTATİSTİKİ BİLGİLER
2018-2020 Tarihleri Arasında İzmir Barosu Staj Listesine Kaydolan Stajyer Avukatların Karşılaştırılmalı Çizelgesi
Raporun Hazırlandığı tarih itibariyle Aktif Stajyer sayısı: 1.230
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AKTİF STAJYER SAYISI
ERKEK STAJYER SAYISI
KADIN STAJYER SAYISI
NAKİL GİTME
KAYIT SİLME

STAJ İŞLEMLERİ VE STAJ EĞİTİM MERKEZİ
ÇALIŞMA RAPORU
(09.09.2020-21.06.2021)
STAJ EĞİTİM MERKEZİ ZORUNLU DERSLERİMİZ
Kasım 2020 döneminde zorunlu dersler kapsamında, 202 stajyer
avukatımızın dersleri zoom üzerinden çevrim içi olarak yapıldı.
Ocak 2021 döneminde zorunlu dersler kapsamında, 216 stajyer
avukatımızın dersleri zoom üzerinden çevrim içi olarak yapıldı
Şubat 2021 döneminde zorunlu dersler kapsamında, 234 stajyer
avukatımızın dersleri zoom üzerinden çevrim içi olarak yapıldı
Mart 2021 döneminde zorunlu dersler kapsamında 275 stajyer
avukatımızın dersleri zoom üzerinden çevrim içi olarak yapıldı
STAJ EĞİTİM MERKEZİ SEÇMELİ DERSLERİMİZ
Nisan 2021 döneminde seçmeli dersler kapsamında, Özel Hukuk
alanında 38 stajyer avukatımızın dersleri zoom üzerinden çevrim içi olarak yapıldı
Haziran 2021 döneminde seçmeli dersler kapsamında Özel hukuk
alanında Aile Hukuku dalında 33, Asliye Hukuk dalında 33, İş Hukuku
dalında 33 stajyer avukatımızın dersleri zoom üzerinden çevrim içi olarak yapıldı
Haziran 2021 1. döneminde seçmeli dersler kapsamında Ceza hukuku alanında iki grup olarak toplamda 66 stajyer avukatımızın dersleri,
zoom üzerinden çevrim içi olarak yapıldı
Haziran 2021 2. döneminde seçmeli dersler kapsamında Ceza hukuku alanında iki grup olarak toplamda 66 avukatımızın dersleri, zoom
üzerinden çevrim içi olarak yapıldı
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İSTATİSTİKİ BİLGİLER
2020-2021 Tarihleri Arasında İzmir Barosu Staj Listesine Kaydolan Stajyer Avukatların Karşılaştırılmalı Çizelgesi

Raporun Hazırlandığı tarih itibariyle Aktif Stajyer sayısı: 1.230
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BÖLÜM 6:
KOMİSYONLAR
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ARABULUCULUK KOMİSYONU
İlgili Yönetim Kurulu Üyeleri
-Av. Afhan Topel
- Av. Burcu Ece Güler
- Av. Perihan Çağrışım Kayadelen

ETKİNLİKLERİMİZ
10.01.2019 TARİHİNDE AVUKATLIK VE ARABULUCULUK
FORUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İzmir Barosu’nun Avukat Hakları Merkezi ile Arabuluculuk ve İş ve
Sosyal Güvenlik Hukuku komisyonlarının birlikteliği ile arabuluculuk
kurumu haklar ve sorunlar, arabuluculuğun Avukatlık Yasası bakımından değerlendirilmesi, Zorunlu Avukatlık Yasası ve 35A maddesinin değerlendirilmesi, zorunlu arabuluculuğun vatandaşa yönelik sorunları,
riskleri, zorunlu arabuluculuk varsa zorunlu avukatlık da olmalı ve uzlaştırma ve arabuluculuk başlıklarının ele alındığı “Avukatlık ve Arabuluculuk” başlıklı bir forum gerçekleştirildi.
10 Ocak 2019 günü İzmir Barosu Konferans Salonu’nda gerçekleşen forumun moderatörlüğünü, Av. Orhan Çetinbilek yaparken; Av.
Mahmut Mavigül, Av. Ümit Görgülü Sevil, Av. Hatice Aslan Atabay, Av.
Ozan Balım, Av. Hilal Çalkın ve Av. Aytül Arıkan konuşmacı olarak katıldılar. Dinleyici olarak katılan meslektaşlarımızın da konuya ilişkin gö-

845

rüşlerini paylaşmalarıyla oldukça verimli geçen forumda konuşan İzmir
Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, ülkemizdeki şekliyle uygulanan arabuluculuğun sosyal devletin iflas ettiğinin devlet tarafından kabul edilmesi olduğunu ifade ederek; her ne kadar iyi niyetli gibi gösterilse de
iyi niyet taşımadığını söyledi. Arabuluculuğun dava şartı olarak uygulanmasının sadece iş hukukunda değil, milyon dolarlık bir şirketle yüz
bin lira sermayeli şirket karşı karşıya geldiğinde de işçiyle işveren arasındaki ilişkiden farklı bir şey olmayacağını hatırlatan Av. Özkan Yücel,
“Mesele; burada güçlü ile güçsüzün aynı masaya oturtuluyor olmasıdır.
Yarın çocuğu için okul parası almak zorunda olan, bankaya kredi borcu
için alacağı parayı bekleyen bir işçinin yargılama süreci uzun sürecek
diye on lira yerine beş lirayı kabul etmesi hiçbir biçimiyle serbest irade
olarak yorumlanamaz.” dedi. Tarafların görüşerek, uzlaşarak sonuç almalarını önemsediğini belirten Özkan Yücel Avukatlık Kanunu 35 A’yı
anımsattı.

Arabulucular için de risk olduğunu ifade eden Av. Özkan Yücel, Daire Başkanlığı’nın yakın zamanda bireysel arabuluculuğu sonlandırmayı
ve arabulucu görevlendirmelerinin merkezler üzerinden yapmayı planladığını dile getirdi.
“İhtiyari ya da zorunlu arabuluculuk hangisi devam edecek olursa
olsun avukatı olmayan bir tarafın bir biçimde avukatla desteklenmesi,
gücün eşitlenmesi gerekir.” diyen Av. Özkan Yücel baro olarak; bir yandan zorunlu avukatlık için uğraşırken öte yandan arabuluculuğun ihtiyari
olması, normal haline dönmesi için çaba göstereceklerini dile getirdi.
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Arabuluculuk Daire Başkanı’nın çeşitli gruplarda dile getirdiği görüşlerine karşı arabulucuların “arabulucular bağımsızdır” demeleri gerektiğini söyleyen Av. Özkan Yücel söylenenlerin aslında arabulucu avukatlar üzerinde bir tahakküm kurma amacı taşıdığını ifade etti.

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI
ARABULUCULUK VE AVUKATLIK KONFERANSI YAPILDI
29.03.2019
İzmir Barosu tarafından 29 Mart 2019 günü “Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk ve Avukatlık” başlıklı bir konferans düzenlendi.

Moderatörlüğünü İzmir BAM 4. Hukuk Dairesi Üyesi Zümrüt Eskicindil Göker’in yaptığı konferansta; Ankara BAM 3. Hukuk Dairesi Başkanı İlker Koçyiğit “Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuğun
Kapsamı”, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Alper
Bulur “Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk Uygulaması” ve
Avukat Arabulucu Deniz Yağmur ise “Arabuluculuk Uygulamalarında
Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.
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TARİHİNDE ARABULUCULUK SÜRECİNDE
AVUKATLIK KONFERANSI YAPILDI
13.05.2019
İzmir Barosu tarafından “Arabuluculuk Sürecinde Avukatlık” konferansı düzenlendi. Oturum başkanlığını Arb. Av. Eren İlhan Güney’in yaptığı konferansa; Arb. Av. Şerife Özcan Tekeli ve Arb. Av. Hülya Sapmaz
Can konuşmacı olarak katıldılar. Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Cumhur Boyacıoğlu da görüşleriyle çalışmaya katkı sundu.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, arabuluculuk konusunda İzmir Barosu’nun eleştirilerinin baki
olduğunu ifade ederek, “Dava şartı diye zorunlu bir şeyin yurttaşların
önünde konmasına, özellikle hak temelli bir alanda yurttaşların önüne
konmasına kesinlikle karşıyız. İhtiyari arabuluculuk konusunda da görüşlerimizi ilettik ama her birinde söylediğimiz bir tek şey var: Arabuluculuk olacaksa dezavantajlı grupların yanında mutlaka etkin avukatlık
yapan bir avukatın da bulunması gerekir. O yüzden bu çalışmayı düzenledik. Arabuluculuk sürecinde avukatlık nasıl işler, nasıl işlemeli, etkin
bir avukatlık hizmeti nasıl sağlanır bunu konuşmak üzere buradayız.”
dedi.
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TİCARİ DAVALARDA
ARABULUCULUK KONFERANSI DÜZENLENDİ
20.05.2019
İzmir Barosu tarafından 20 Mayıs 2019 günü “Ticari Davalarda Arabuluculuk” başlıklı bir konferans düzenlendi. Av. Arb. Ali Erinç Soyer
kolaylaştırıcılığında yapılan konferansa; Yaşar üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul-İcra ve İflas Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim Üyesi Doç.
Dr. Bilgehan Yeşilova, LL.M ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi UBYO
Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Ayan konuşmacı olarak katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Av.
Özkan Yücel, İzmir Barosu olarak arabuluculuğun mevcut uygulama
şekline ilişkin eleştirilerin baki olduğunu ve bunların değiştirilmesi için
mücadeleden de hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini ifade ederek” Bununla birlikte bir gerçeğimiz var. Ticari davalarda arabuluculuk bugün
artık hayatımızın içinde. Hangi dava ticari, hangi davalarda arabulucuya
gitmek gerekir, hangi davalar için ön şarttır? Bütün bunlar için, yurttaşların hak kaybına uğramaması için meslektaşların mağdur olmaması
için bu çalışmaları yapmak bizim için kaçınılmaz.” dedi.
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ARABULUCULUK SINAVININ ARDINDAN
“ŞEFFAFLIĞA DAVET EDİYORUZ”
BAŞLIKLI BASIN AÇIKLAMAMIZ
Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından 24.11.2019 tarihinde
gerçekleştirilen arabuluculuk sınavı sonrasında başkanlık tarafından
yapılan açıklama ile adayların puanlarının ve sınav soruları ile cevap
anahtarının açıklanmayacağı duyurulmuştur. Benzerini hakim-savcı mülakatlarında gördüğümüz keyfilik, bu açıklamayla bir kez daha karşımıza çıkmıştır.
Bu açıklama sonrasında; özellikle sınava girenlerin soruların yayınlanmasına yönelik talepleri, sınav sonuçlarının artık belli olacağı bugüne kadar karşılanmamıştır.
Yönetmelik gereğince; sınava giren tüm adayların sınav sonuçları
ve sorularına itiraz hakkı bulunmaktadır.
Sınav sorularının ve cevap anahtarının açıklanmaması, kamusal işlemlerin denetlenebilir ve şeffaf olması gerekliliğine açıkça aykırı olduğu gibi, itiraz hakkının kullanılmasına da engel teşkil eder.
Sorular ve doğru cevaplar ile puanların aleni olarak açıklanmayacak olması; kamuoyunda, sınav sorularının kim/kimler tarafından hazır850

landığından, sorularda vahim yanlışlar bulunduğuna, soruların bazı kişilerle önceden paylaşılıp paylaşılmadığından, soruları hazırlayanların
sınava girip girmediğine dair oluşan soru işaretlerine, yenilerini eklemektedir.
Hukuk devletlerinde, uygulamaların denetiminin sağlanması, mevzuatta tanınan hak ve başvuru yollarının kullanılması, idarenin keyfine
bırakılamaz!
Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nı sınava ilişkin muğlaklığı gidermeye ve şeffaf, denetime açık, mevzuata uygun şekilde sınav sonuçlarını
açıklamaya davet ediyoruz.

İZMİR BAROSU ARABULUCULUK SINAVINDA
MAĞDURİYETE SEBEP OLAN YÖNETMELİK
HÜKÜMLERİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI
Son dönemde, kamu için yapılan tüm sınavlarda gördüğümüz keyfi
ve denetimsiz uygulamalar, 24.11.2019 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından yapılan Arabuluculuk Sınavına da sirayet etmiştir. Kanunda yer
almayan “ihtiyaç” kriteri yönetmelikle uygulamaya konulmuş ve bunun
sonucunda birçok aday başarı puanını aştığı halde başarısız sayılmıştır.
Dava şartı olan arabuluculuk konusundaki tüm itiraz ve çekincelerimiz saklı kalmak kaydıyla; arabuluculuk sınavının gerçekleştirilme şekli,
şeffaflıktan uzak değerlendirme süreci ve başarı puanı dışında kota uygulanması kabul edebileceğimiz uygulamalar değildir.
Bu nedenlerle idarenin keyfi tutumuna gerekçe yapılan ve ihtiyaç
adı altında kota belirleme yetkisini idareye bırakan yönetmenliğin ilgili
hükümlerinin iptali için Baro Başkanlığımızca dava açılmıştır. İdarenin
keyfi ve denetimsiz her işleminin karşısında durmaya devam edeceğiz.
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İZMİR BAROSU BİLİŞİM HUKUKU KOMİSYONU
İzmir Barosu Bilişim Komisyonu, bilişim ve internetin hem teknik,
hem hukuki boyutu ile ilgili çalışmaktadır.
Bu komisyon; kuruluş amaçları doğrultusunda eğitim, konferans
ve seminer düzenler, bülten hazırlar, sosyal medya ve diğer iletişim
kanallarında bilişim hukuku ile ilgili paylaşımlarda bulunur, mevzuat
çalışmaları yapar, bilişim hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda talep eden
meslektaşlara hukuki yardımda bulunur, İzmir Barosu’nun bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunur, İzmir Barosu’nun bilişim teknolojileri alanında yapacağı sözleşmelerde danışmanlık yapar; başka kuruluşlarca düzenlenen toplantılara Yönetim Kurulu
kararıyla temsilci ya da katılımcı gönderir, bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler doğrultusunda ulusal ve uluslararası projeler üretir ve
çalışmalar yapar.
İlgili YK Üyeleri
Av. Mehmet Baran Selanik
Av. Burcu Ece Güler
Av. Hüseyin Yıldız

ETKİNLİKLER
UETS, KEP, UYAP, UKİ VE E-İMZA REHBERİ YAYIMLANDI
14.02.2019 tarihinde İzmir Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu
tarafından UETS, KEP, UYAP, UKİ ve E-İmza rehberi yayınlandı.
Rehberin içeriğinde ; UETS Rehberi, KEP Rehberi, JAVA, PALMA ve
UYAP Kelime İşlemci Sorunlarını Çözmek İçin Temiz Kurulum Rehberi,
UETS, KEP Soru ve Sorunları, UYAP, UKİ, E-İMZA başlıkları altında tüm
sorulara yanıt verilmiştir.
Rehberde olmayan sorunların çözümleri ve diğer konularda iletişim için izmirbarosubilisimkomisyonu@gmail.com adresinden hizmet verilmeye başlanmıştır.
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BİLİŞİM HUKUKU SEMİNERİ DÜZENLENDİ
13.04.2020
13 Nisan 2019 tarihinde, İzmir Barosu Av. Nevzat Erdemir Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminerde ; Dijital Deliller, Kişisel
Verilerin Korunması, Yapay Zeka, Siber Güvenlik, Bilgisayar Programlarının Korunması ve Belgede Sahtecilik konularının işlendiği dört ayrı
oturum yapıldı.

İzmir Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Üyesi Av. Resul Göksoy ise
Bilişim Hukuku Komisyonu’nun çalışmalarından bahsettiği konuşmasında, ilgi duyan meslektaşlarımızı komisyon çalışmalarına davet etti.

“BİYOMETRİK İMZA” KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ
06.07.2019
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06 Temmuz 2019 tarihinde, İzmir Barosu Av. Nevzat Erdemir Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminerde biyometrik imza teknolojisi;
akademik, sektörel ve hukuki açılardan ele alındı. “Bilişim Hukuku Seminerleri – 2: Biyometrik İmza” ismiyle duyurulan etkinlik, üç oturum
şeklinde düzenlendi.
Moderatörlüğünü Av. Tuğba Yaylamış’ın üstlendiği seminerde; konuşmacı Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz “Elle Atılan Gerçek Sayısal İmza”
başlıklı sunumunda, kullanılan teknik altyapıyı izleyicilerin ilgisine sunarken; konuşmacılar Emre Yılmaz ve Cem Bayazit biyometrik imza teknolojisinin kullanım alanlarını ve marifetlerini “Biyometrik İmza” başlıklı sunumlarıyla ortaya koydular. Konuşmacılardan Av. Kaan Beylen ise
“Biyometrik İmzanın Hukuken Uygulanabilirliği” başlıklı sunumuyla, söz
konusu teknolojinin yasal meşruiyetini irdeledi.

BİLİŞİM HUKUKU YAZ KAMPI DÜZENLENDİ
13.09.2020 - 15.09.2020
İzmir Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu ve Bilgisayar Mühendisleri
Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği işbirliği ile ilki düzenlenen “Bilişim
Hukuku Yaz Kampı” ; “ eğitim ve eğlence bir arada” sloganı ile Dokuz
Eylül Üniversitesi Seferihisar Tesisleri’nde 13-15 Eylül 2019 tarihleri
arasında gerçekleştirildi. Avukat, stajyer avukat, bilgisayar mühendisi
ve öğrencilerden oluşan 117 kişilik grup; hem eğlendi, hem öğrendi,
hem de yeni arkadaşlıklar kurarak mesleki deneyimlerini aktarma fırsatı yakaladı.
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İlk gün tanışma toplantısı ile başlayan kamp, katılımcıların gruplar
halinde oynadıkları makine oyunu ile eğlenceli anlara sahne oldu. Serbest zamanda futbol ve film izleme etkinliği yapıldı.
İkinci gün, Av. Çağatay Üsküdar tarafından “Bilişim Suçları”, Dr. Öğr.
Üyesi Armağan Ebru Bozkurt Yüksel tarafından “Yapay Zeka ve Hukuk”,
Ali Rıza Ersoy tarafından “Endüstri 4.0”, Prof. Dr. Vahap Tecim tarafından “E-Ticaret, E-İşletmecilik”, Av. Hakan Eriş tarafından “KVKK”, Kayahan DEDE tarafından “Girişimcilik Hukuku” eğitimi verildi. Eğitimler
sonrasında katılımcılar, eğitmenler ile tanışma ve bilgi alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı. Eğitimler sonrasındaki serbest zamanlarda katılımcılar sohbet etme, masa tenisi, bilardo, voleybol, basketbol oynama
ve denize girme fırsatı buldu. İkinci gün akşamında mühendislerden
oluşan “Gülşah & Jolly Band” isimli grup tarafından sürpriz bir konser
verildi.
Üçüncü gün, Av. Resul Göksoy tarafından verilen “Adli Bilişim ve
Bilirkişilik” ve Av. Çağatay Üsküdar tarafından verilen “Blockchain” eğitimleri ile eğitimler tamamlandı.

SİBER GÜVENLİK VE KVKK ZİRVESİ DÜZENLENDİ
07.12.2019-08.12.2019
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İzmir Barosu, Büyükşehir Belediyesi ve Bilgisayar Mühendisleri
Odası işbirliği ile “Siber Güvenlik ve KVKK Zirvesi” düzenlendi.
7-8 Aralık 2019 tarihlerinde Fuar İzmir Sanat’ta düzenlen zirveye,
hukuk ve bilişim sektöründe alanında uzman çok sayıda kişi konuşmacı
olarak katıldı.
İki gün boyunca süren altı oturumda; “KVKK Kapsamında Veri Güvenliği”, “Verinin Egemen Olduğu Dünya’da, Güvenlikte Fark Yaratmak”, “VERBİS Sicil Kaydı ve Veri Envanteri Püf Noktaları”, “Türkiye’de
Siber Güvenlik Olayları ve Ne Yapmalı?”, “Kişisel Veri İşleme İlkeleri
ve Kurul Kararları”, “Siber Hukukta Türkiye Nerede?”, “Siber Hukukta
Türkiye Nerede?”, “Siber Güvenliği Artırmak için Blokzinciri Kullanımı”,
“IoT Sistemlerinde Güvenli Tasarım”, “KVKK’ya Teknik Uyum ve Teknik
Tedbirlerin Hukuki Boyutu” başlıkları konuşuldu.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
SEMİNERİ DÜZENLENDİ
13.12.2019
İzmir Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu tarafından 13.12.2019
tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunun semineri düzenlendi
Üç oturum halinde süren seminer boyunca, Av. Resul Göksoy
“Amaç, Kapsam ve Tanımlar / Genel İlkeler”, Av. M. Hakan Eriş “Kişisel
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Verilerin İşlenme Şartları / Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları”, Çağrı Polat “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim
Hale Getirilmesi / Kişisel Verilerin Aktarılması”, Dr. Av. Çiğdem Çiçekçi Ercan “Haklar ve Yükümlülükler / Veri Sorumluları Sicili” ve Av. M.
Nevhan Akyıldız ise “Başvuru, Şikayet / Suçlar ve Kabahatler” başlıklı
sunumları gerçekleştirdiler.

YAPAY ZEKA ÇAĞINDA HUKUK RAPORU
KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI
İstanbul, Ankara ve İzmir Barolarının ortak çalışması; avukatlar, bilişim uzmanları ve bilişim alanında çalışan akademisyenlerin katkıları ile
hazırlanan “Yapay Zeka Çağında Hukuk Raporu” İstanbul Barosu ev sahipliğinde 21 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen bir panelde, basın
ve kamuoyu ile paylaşıldı.
Panele, İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer ile Bilişim Hukuku Komisyonu üyeleri Av. Resul Göksoy, Av. M. Hakan Eriş ve
Av. Nagihan Özdemir katıldı.
Panel; açılış konuşmalarının ardından Yapay Zeka Çağında Hukuk,
Yapay Zekada Son Gelişmeler ve Yapay Zekaya Hukuki Yaklaşım başlıklarının tartışıldığı üç oturumun ardından sona erdi.
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TORBALI’DA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
EĞİTİM ÇALIŞMASI YAPILDI
05.02.2020
Meslektaşlarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz eğitim çalışmalarında önemli bir yer tutan ilçe eğitimleri kapsamında daha önce İzmir’de
düzenlediğimiz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu eğitimi, ilk kez 5 Şubat 2020 tarihinde Torbalı’da gerçekleştirildi.

Kişisel verilerin işlenme şartları, özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin aktarılması haklar ve yükümlülükler, veri sorumluları sicili, başvuru, şikâyet, suçlar ve kabahatler gibi konu başlıklarının
ele alındığı seminerde İzmir Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu üyeleri
Av. Çağatay Üsküdar, Av. İnci Alfar, Av. M. Hakan Eriş ve Av. Merve Yiğit
konuşmacı olarak yer aldılar.

ÖDEMİŞ’TE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
EĞİTİM ÇALIŞMASI YAPILDI
17.02.2020
Daha önce İzmir ve Torbalı’da düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu eğitimi, 17 Şubat 2020 günü bu kez Ödemiş’te gerçekleştirildi.
Kişisel verilerin işlenme şartları, özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getiril858

mesi, kişisel verilerin aktarılması haklar ve yükümlülükler, veri sorumluları sicili, başvuru, şikayet, suçlar ve kabahatler gibi konu başlıklarının
ele alındığı seminere İzmir Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu üyeleri
Av. Çağatay Üsküdar, Av. M. Hakan Eriş, Av. Alper Tunga Demiralp ve Av.
Av. Tuğba Yaylamış konuşmacı olarak katıldılar.

İZMİR’DEKİ ÇEŞİTLİ LİSELERDE
BİLİŞİM SUÇLARI EĞİTİMLERİ YAPILDI
18.02.2020-21.02.2020
Eğitimlerde, içerik olarak genel anlamda liselerde sık rastlanan
siber suçlardan ve siber zorbalık kavramından bahsedildi. Siber zorbalık olarak tanımlanan eylemlerin TCK’da sayılan hangi suç tiplerine
karşılık geldiği anlatılarak, bilişim vasıtasıyla işlenen suçlar hakkında
farkındalık oluşturuldu.
TARİH

OKUL

SAAT EĞİTİMCİ

18.02.2020 MENEMEN ATATÜRK LİSESİ 12.40

AV. MELİKE YÜKSEL
AV. EDA TANRIVERDİ

19.02.2020

KONAK İZMİR MESLEKİ VE
TEKNİK ANADOLU LİSESİ

13.10

AV. MERVE YİĞİT
AV. EDA TANRIVERDİ

20.02.2020

KONAK İZMİR MESLEKİ VE
TEKNİK ANADOLU LİSESİ

13.10

AV. MELİKE YÜKSEL
AV. YUNUS CANBOLAT

21.02.2020 MENEMEN ATATÜRK LİSESİ 12.40

AV. YUNUS CANBOLAT
AV. MERVE YİĞİT
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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU EĞİTİMİ
DÜZENLENDİ
İzmir Barosu tarafından son günlerin güncel konusu olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında düzenlenen seminerlere bir yenisi
daha eklendi. Torbalı ve Ödemiş’te düzenlenen KVKK çalışmalarının
ardından, İzmir’de gerçekleştirilen bu çalışmaya; Av. Tuğba Yaylamış,
Av. Nagihan Özdemir, Av. Yunus Canbolat ve Av. Alper Tunga Demiralp
konuşmacı olarak katıldılar.

Seminerde; kişisel verilerin işlenme şartları, özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim
hale getirilmesi, kişisel verilerin aktarılması haklar ve yükümlülükler,
veri sorumluları sicili, başvuru, şikayet, suçlar ve kabahatler gibi konu
başlıkları ele alındı.

BİLİŞİM HUKUKU KIŞ KAMPI DÜZENLENDİ
28.02.2020 - 01.03.2020
İzmir Barosu tarafından 28-29 Şubat / 1 Mart 2020 tarihlerinde, Bilişim Hukuku Kış Kampı düzenlendi.
Kampta Adli Bilişim Süreçleri (Olay Müdahalesi, İmaj, Hash, Transfer, Analiz, Raporlama, Güvenilirlik) konulu atölye çalışmaları, Türk Ceza
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Kanununda Düzenlenen Bilişim Suçları, Yargıtay Kararları Çerçevesinde
Bilişim Suçları, Yapay Zekalı Varlıkların Hukuki Sorumluluğu, Metal Yakalılar Hukuku, Dijital Delil Değerlendirmesinde Bilirkişi ve Bilirkişilik
Süreçleri, Ceza Muhakemesinde Bilgisayar Araması (CMK md.134), Sosyal Medya Aracılığıyla İşlenebilen Suçlar, Sosyal Medyadan Delil Elde
Etme Yöntemleri ve Muhakemede Kullanılması, Bilişim Ortamlarında
Telif Hakları, Cezai ve Hukuki Koruma, İnternet Ortamında Gerçekleştirilen Marka Hakkına Tecavüz Fiillerinin Cezai Açından Değerlendirilmesi başlıklı seminerler ile film gösterimleri gerçekleştirildi.
Farklı dallarda çok sayıda konuşmacının yer aldığı çalışmaya, 156
meslektaşımız katıldı.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
İzmir Barosu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında ilçe ve merkezde düzenlenen seminerlere bir yenisi daha eklendi. Av. Tuğba Yaylamış, Av. Nagihan Özdemir, Av. Eda Tanrıverdi ve Av.
Melike Yüksel’in konuşmacı olarak katıldıkları eğim çalışmasında kişisel
verilerin işlenme şartları, özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları,
kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, kişisel
verilerin aktarılması haklar ve yükümlülükler, veri sorumluları sicili, başvuru, şikayet, suçlar ve kabahatler gibi konu başlıkları ele alındı.
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PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ ONLINE ETKİNLİKLER
İzmir Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu olarak pandemi döneminde de etkinliklerimize ara vermeksizin online etkinliklere devam edilmiş olup bu etkinliklere yalnızca İzmir Barosu’ndan değil, Türkiye’deki
tüm barolardan katılım sağlanmıştır. Etkinlikler süresince konulara ilişkin sorular listelenmiş ve etkinlik sonunda katılımcıların soruları cevaplanmıştır.
ADI SOYADI

KONU

AV. RESUL
GÖKSOY

AVUKATLIKTA
TEKNOLOJİ KULLANIMI - 1
• Bilgisayar Hakkında Temel Bilgiler
• Mesleki Faaliyetlerde Bilgisayar
Kullanımının Önemi
• Avukatlık Bürosunun Teknolojik
İhtiyaçları ve Gerekli Bütçe
• Soru – Cevap

AV. ALPER
TUNGA
DEMİRALP

YAPAY ZEKA
• Yapay zeka ve Fikri Mülkiyet
• Soru – Cevap

TARİH VE
SAATİ

14.04.2020
15:00-16:00

14.04.2020
20:00-21:00
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AV. RESUL
GÖKSOY

AVUKATLIKTA
TEKNOLOJİ KULLANIMI - 2
• Avukatlık Bürosunun Dijital Dönüşümü
(Ajanda, Depolama, İletişim, Uzaktan
Erişim)
• Geçmiş ve Gelecek Teknolojiler Açısından
Değerlendirme
• Soru – Cevap

AV. RESUL
GÖKSOY

AVUKATLIKTA
TEKNOLOJİ KULLANIMI - 3
• UYAP Programlarının Kurulması (Java,
E-İmza, Mobil İmza)
• UYAP Programlarında Karşılaşılan
Sorunların Çözümü
• UYAP Avukat Portal Giriş Yöntemleri
• Soru – Cevap

AV. KAAN BEYLEN

BİYOMETRİK İMZA
• Biyometrik İmza Teknolojisinin Hukuken
Uygulanabilirliği
• Türk Hukukunda İmza Kavramı ve
Geleneksel İmzanın Değeri
• Dünyada Biyometrik İmzaya Bakış ve
Mevzuatlar
• Soru – Cevap

AV. RESUL
GÖKSOY

AVUKATLIKTA TEKNOLOJİ KULLANIMI
-4
• UYAP Avukat Portal Kullanımı, İmkanları
ve Pratik Çözüm Önerileri
• UYAP Doküman Editorü Kullanımı,
İmkanları ve Pratik Çözüm Önerileri
• Soru – Cevap

AV. ÇAĞATAY
ÜSKÜDAR

AV. RESUL
GÖKSOY
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KVKK
• Kişisel Verilerin İşlenme Şartları ve
Aktarılması
• Soru – Cevap
AVUKATLIKTA TEKNOLOJİ KULLANIMI
-5
• UETS Kullanımı
• KEP Kullanımı
• Soru – Cevap

16.04.2020
14:00-15:00

18.04.2020
14:00-15:00

18.04.2020
20:00-21:00

20.04.2020
14:00-15:00
20.04.2020
20:00-21.00

22.04.2020
14:00-15:00

AV. RESUL
GÖKSOY

AVUKATLIKTA
TEKNOLOJİ KULLANIMI - 6
• Araştırma Yapmak İçin İnternetin Etkin
Kullanımı
• Kurumların İnternet Sitelerinden Bilgi
Edinme
• Soru – Cevap

AV. HAKAN
ERİŞ

KVKK
• Envanter Hazırlama Süreci
• Soru – Cevap

AV. HAKAN
ERİŞ

KVKK
• Pandemi Döneminde Kişisel Veriler
• Soru – Cevap

AV. EDA
TANRIVERDİ

KVKK
• İmha Yöntemleri
• Soru – Cevap

AV. NAGİHAN
ÖZDEMİR

KVKK
• Unutulma Hakkı
• Soru – Cevap

AV. MELİKE
YÜKSEL

KVKK
• Kurul Kararlarının Değerlendirilmesi
• Soru – Cevap

1) AV. M. NEVHAN AKYILDIZ
2) ARŞ. GÖR.
DR. İSA
BAŞBÜYÜK

BİLİŞİM ALANINDA FİKRİ MÜLKİYET
• Bilişim Ortamında Telif Hakları, Cezai ve
Hukuki Koruma
• İnternet Ortamında Gerçekleştirilen Marka Hakkına Tecavüz Fiillerinin Cezai Açıdan
Değerlendirilmesi
• Soru – Cevap

AV. ÇAĞATAY
ÜSKÜDAR

SOSYAL MEDYA SUÇLARI
• Sosyal Medya Aracılığıyla İşlenebilen
Suçlar
• Soru – Cevap

AV. FURKAN
BEHLÜLGİL

KAMU YÖNETİMİ VE BİLİŞİM
• E-Demokrasi
• Soru – Cevap

24.04.2020
14:00-15:00

25.04.2020
20:00-21.00
27.04.2020
20:00-21.00
30.04.2020
20:00-21:00
02.05.2020
20:00-21:00
06.05.2020
20:00-21:00

08.05.2020
20:00-21:00

13.05.2020
20:00-21:00
16.05.2020
20:00-21:00
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AV. RESUL
GÖKSOY

ADLİ BİLİŞİM SÜREÇLERİ
• Olay Müdahalesi, İmaj, Hash, Transfer
• Analiz, Raporlama, Güvenilirlik
• Soru – Cevap

AV. MELİKE
YÜKSEL
AV. EDA
TANRIVERDİ

BİLİŞİM SUÇLARI
• Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Bilişim
Suçları
• Yargıtay Kararları Çerçevesinde Bilişim
Suçları
• Soru – Cevap

AV. RESUL
GÖKSOY

CEZA MUHAKEMESİNDE DİJİTAL DELİLLER
• Ceza Muhakemesinde Bilgisayar Araması
(CMK md134)
• Soru – Cevap

YAPAY ZEKA
AV. HAKAN ERİŞ • Metal Yakalılar Hukuku
• Soru – Cevap
AV. ÇAĞATAY
ÜSKÜDAR

SOSYAL MEDYA VE HUKUK
• Sosyal Medyadan Delil Elde Etme Yöntemleri ve Muhakemede Kullanılması
• Soru – Cevap

18.05.2020
20:00-21:00

20.05.2020
20:00-21:00

22.05.2020
20:00-21:00
27.05.2020
20:00-21:00
29.05.2020
20:00-21:00

Online etkinliklere ait afişler ve etkinlik sırasında çekilmiş olan fotoğraflar, aşağıda yer almaktadır.
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CEZAEVİ KOMİSYONU
İzmir Barosu Cezaevi Komisyonu Menemen ve Şakran Cezaevleri ile Bu Cezaevlerinden Sorumlu Cezaevi Savcısı Murat Kayançiçek’i Ziyaret Etti

İzmir Barosu Cezaevi Komisyonu Menemen ve Şakran Cezaevlerinden sorumlu cezaevi savcısı Murat Kayançiçek’i bu cezaevlerinden
gelen başvuruları görüşmek üzere ziyaret etti. İzmir Barosu Başkan
Yardımcısı Av. Özgür Yılmazer ve Cezaevi Komisyonu üyeleri Av. Büşra
Kaftan, Av. Hazal Aydın, Av. Dilan Yılmaz, Av. Leyla Çelik’in katıldığı ziyaret sırasında olumlu ve çözüme yönelik bir görüşme gerçekleştirildi.
İzmir Barosu Cezaevi Komisyonu, Ödemiş T Tipi Cezaevi’nden
Sorumlu Cezaevi Savcısı Abdullah Er’i Ödemiş Adalet Sarayı’nda Ziyaret Etti.
İzmir Barosu Cezaevi Komisyonu Ödemiş T Tipi Cezaevi’nden Sorumlu Cezaevi Savcısı Abdullah Er’i bu cezaevlerinden gelen başvuruları görüşmek üzere ziyaret etti. İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av.
Özgür Yılmazer ve Cezaevi Komisyonu üyeleri Av. Şükran Öztürk, Av.
Dilan Yılmaz, Av. Nihal İldoğan Duran, Av. Leyla Çelik’in katıldığı ziyaret
sırasında cezaevinden gelen hak ihlali iddialarına ilişkin başvuruların ve
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cezaevindeki sorunların konuşulduğu olumlu ve çözüme yönelik bir görüşme gerçekleştirildi.
Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ziyaret Edildi
Baromuz Genel Sekreteri Av. Perihan Çağrışım Kayadelen ile Kadın
Hakları Merkezi üyelerimiz Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nu
ziyarete gitti. Kurum yetkilileriyle yaptıkları görüşmede tutuklu ve
hükümlü kadınların hak arama hürriyetlerine erişimdeki engelleri ve
çözümleri üzerine konuşuldu. Ziyaret sırasında ayrıca Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan kadınlara bilgilendirme eğitimleri yapılması ve adli
yardım sistemine erişimleri konusunda ortak çalışma yapılması kararları alındı.
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İZMİR BAROSU ENGELLİ HAKLARI KOMİSYONU
2018-2020 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
İzmir Barosu tarafından BM Engellilerin Haklarına
İlişkin Sözleşme ve Engelli Hakları Yasası ile belirlenmiş
olan erişilebilirlik ilkesi kapsamında “Engelli Bireylerin
Adalete Erişimi” konulu çalıştay, 9 Mayıs 2019 tarihinde
Tepekule Kongre Merkezi’nde düzenlendi.
Çalıştaya; Ankara Barosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar Belediyesi, Balçova Belediyesi Engelli Birimleri temsilcileri ile İBB
Gençlik Spor Kulübü engelli ve ampute takımları temsilcisi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü temsilcisi ve çok sayıda
sivil toplum örgütünün temsilcileri katıldı.
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Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan
Yücel, İzmir Barosu’nun, İzmir’i, insan haklarının başkenti yapmak için
yola çıktığını ve bu doğrultuda İzmir Barosu’nda kadın hakları, çocuk
hakları ve diğer hak grupları konusunda birçok farklı çalışmalar yapıldığını ifade ederek; Baro olarak engelli hakları konusunda eksikliklerin
farkında olduklarını ve bu eksiklikleri gidermek için çalışmaya, üretmeye istekli ve kararlı olduklarını söyledi.

ENGELLİ BİREYLERİN ADALETE ERİŞİMİ ÇALIŞTAYI
SONUÇ RAPORU: ENGELSİZ ADALET YAYINLANDI
Engelliliği, birey ile toplum arasındaki etkileşim olarak gören bu
yaklaşıma göre; engellilik öznel değil, toplumların ve toplulukların kuruluş ve işleyişlerinin bir sonucu olup, bireyin topluma tam ve etkin
katılımını engelleyen, haklardan yararlanmasında ayrımcılığa yol açan
tutumlar ve çevre koşullarından kaynaklanan bir durumdur. Bu bağlamda engellilik; çevre koşullarının uygun hale getirilip getirilmediği ve bireyler arasındaki farklılıklar gözetilerek tüm bireylerin haklardan tam
olarak faydalanmasını sağlayan yasa, politika ve tutumların oluşturulup
oluşturulmadığı ile ilgilidir. Engelliliğe; İnsan Hakları Modeli ile Engelli
Hakları temelli yaklaşım ve bakış açısı ile yaklaşılmalı, engelli bireylerin
yaşamın tüm alanlarında engelli olmayan bireylerle tam anlamı ile eşit
olması, insanlık onuru ve bireysel özerkliğine saygı gösterilmesini sağlayan ilke ve uygulamalar desteklenmeli, bireyi güçsüzleştiren, ayrıştıran, sınırlayan yardım temelli bakış ile engelli bireyleri engel ve sağlık
durumlarına indirgeyen, tıbbi, hayırsever, ataerkil geleneksel yaklaşımlar terk edilmelidir.

İZMİR BAROSU, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ’NDE
KONAK ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU’NU ZİYARET ETTİ
İzmir Barosu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Konak Özel Eğitim Meslek Okulu’nu ziyaret etti. Atölyeleri ziyaret eden ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan İzmir Barosu heyeti, Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla okulda düzenlenen şenliğe de katıldı. Şenlikte konuşan Baro
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Başkanı Av. Özkan Yücel, “Hep sizinle beraberiz, engelsiz bir kent, engelsiz bir ülke için elimizden ne geliyorsa ne yapılması gerekiyorsa onu
yapmak için hazırız ve buradayız.” dedi.
İzmir Barosu tarafından ayrıca Dünya Engelliler Günü dolayısıyla
bir de basın açıklaması paylaşıldı.

İZMİR BAROSU ENGELLİ HAKLARI KOMİSYONU,
İNSAN HAKLARI HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİ FARKINDALIK
MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ
14 ARALIK 2019
Çeşitli uygulamalara katılan meslektaşlarımız, merkezde bulunan
farklı parkurlara katılarak engellilerin yaşadıklarını daha iyi anlama imkanı buldu.
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ENGELLİ HAKLARI: EĞİTİM HAKKI – ÖZEL EĞİTİM VE
EĞİTİME ERİŞİM PANELİ DÜZENLENDİ
17 ARALIK 2019
İzmir Barosu tarafından düzenlenen İnsan Hakları Haftası programı
kapsamında “Engelli Hakları: Eğitim Hakkı – Özel Eğitim ve Eğitime Erişim” başlıklı bir panel düzenlendi.
13 Aralık 2019 günü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nda gerçekleşen ve kolaylaştırıcılığını İzmir Barosu Engelli Hakları
Komisyonu üyesi meslektaşımız Av. Nursen Aksu’nun yaptığı panele
Otizm Dernekleri Federasyonu’ndan Ergin Güngör, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alev Girli ve
İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut
Akkın konuşmacı olarak katıldılar.
Panelin açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel,
İzmir Barosu Engelli Hakları Komisyonu’nun farkındalığı artırmak açısından yoğun çalışmalar yürüttüğünü, bu bağlamda Baroya kayıtlı 1650
stajyer avukat meslektaşımıza farkındalık eğitimleri verdiklerini ifade
ederek “Biz engelsiz bir kent, engelsiz bir ülke arzuluyoruz. Bunun için
de yerelden mücadele etmeye başladık. Bu mücadeleyi başarıncaya kadar da vazgeçmek gibi bir niyetimiz yok. Arkadaşlarımız bu çalışmanın
bir parçası olarak Engelli Farkındalık Merkezi’ni ziyaret ettiler. Dönünce
anlattıkları beni hayrete düşürdü. Her gardıroba, her sehpaya çarptıkları bir alan, önlerine park eden bir araç sebebiyle gittikleri yolu geri
dönmek zorunda kalan bedensel engelliler, hiçbir şey duymadan ilerlemeye çalışan insanlar. Bazen ne yaşandığını anlamak için onun bir par881

çası olmaya ihtiyaç duyuyoruz.” dedi. İzmir İnsan Haklarının Başkenti
şiarıyla yola çıktıklarında yerel yönetimler bu konuda destek verecek
mi endişesini taşıdıklarını söyleyen Av. Özkan Yücel, “... ama gördük ki;
başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere neredeyse tüm belediyeler haklar konusunda destek vermek için ellerinden geleni yapıyorlar,
hepsine teşekkür ediyorum.” dedi.
Panelin sonunda, konuşmacılara kendileri adına dikilen fidanların
sertifikasını veren İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Cansu Bildirici
de daha önce engelli hakları konusunda faal olmayan Baro’nun son bir
yılda gönüllü meslektaşlarımızın katkılarıyla çalıştaylardan farkındalık
çalışmalarına kadar birçok önemli faaliyet yürüttüğünü dile getirdi.

Engelli Hakları ve Başvuru Mekanizmaları
Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına Dair Sözleşme ve 5378 Sayılı
Engelli Haklarına Dair Kanun ışığında ‘hak temelli bakış açısının benimsenmesi, farkındalık geliştirilmesi ve ayrımcılığın önlenmesi’ amacı ile
“Engelli Hakları ve Başvuru Mekanizmaları” dersleri, Staj Eğitim Merkezi zorunlu ders programına alınmış ve interaktif yöntemler kullanılarak
eğitimler gerçekleştirilmiştir.
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MENEMEN BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN
“YEREL YÖNETİMLERDE ENGELLİ HİZMETLERİ” KONULU
ÇALIŞTAYA, İZMİR BAROSU ADINA KATILIM SAĞLANDI.
29 AĞUSTOS 2019

FOÇA BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “YEREL
YÖNETİMLERDE DEZAVANTAJLI BİREYLRE YÖNELİK
HİZMET ÇALIŞTAYI” İZMİR BAROSUNUN DA KATILIMI
İLE YAPILMIŞ, İZMİR BAROSU ADINA AV.NURSEN AKSU
KONUŞMACI OLARAK KATILMIŞTIR
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GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ
GENÇ AVUKATLAR MECLISI OLAĞAN GENEL KURULU
GERÇEKLEŞTIRILDI

30 Mart 2019 günü yapılan ve 390 meslektaşımızın oy kullandığı
İzmir Barosu Genç Avukatlar Meclisi Olağan Genel Kurulunda Av. Yavuz
Efe Arıcıoğlu’nun başkanlığındaki liste seçimi kazandı.
Seçimi kazanan meslektaşlarımızı tebrik eden Baro Başkanımız Av.
Özkan Yücel katılımın yetersiz olduğunu ifade ederek “bundan sonraki
dönemde daha fazla meslektaşımızı çalışmalara katmanın yolunu bulmalıyız. Umuyorum ki yeni dönemde başarılı işlerin altına imza atarız”
dedi. “Avukatlık profili üzerine, avukatlık duruşu üzerine, avukatlık kimliği üzerine bir kaygımız var” diyen Av. Özkan Yücel sözlerine şöyle devam etti: “Hangi siyasi partiye oy verirsek verelim, hangi ideolojiye ait
olursak olalım ortak paydamız olan avukatlığı öne çıkarmak zorundayız.
Derdimiz bu olmalı ve avukatlık üzerinden yol almalıyız”.

GENÇ AVUKATLAR İFTAR’DA BULUŞTU
İzmir Barosu Genç Avukatlar Meclisi tarafından düzenlenen iftar
30 Mayıs 2019 günü gerçekleştirildi.
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İftar’a çok sayıda genç meslektaşımızın yanı sıra Baro Başkanımız
Av. Özkan Yücel, Başkan Yardımcımız Av. Özgür Yılmazer, Genel Sekreterimiz Av. Perihan Çağrışım Kayadelen, Saymanımız Av. Hüseyin Yıldız
ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. Sinan Balcılar ile Av. Burcu Ece Güler
katıldı.

DİKSİYON VE HİTABET EĞİTİMİ

SOKAK HAYVANLARI YARARINA
BEER PONG TURNUVASI DÜZENLENDİ
İzmir Barosu Genç Avukatlar Meclisi tarafından geliri sokak hayvanları için harcanmak üzere beer pong turnuvası düzenlendi. Baro
Başkanımız Av. Özkan Yücel ve Baro Saymanımız Av. Hüseyin Yıldız’ın
da katıldığı turnuvada meslektaşlarımız keyifli anlar yaşadı.
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İZMİR BAROSU GÖÇ VE İLTİCA KOMİSYONU

İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu olarak iki hafta da bir olmak
komisyon toplantıları yapılmakta olup komisyon toplantılarında; Adli
yardım kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin olarak yerel mahkeme kararlarının paylaşımı yapılmaktadır. Alana ilişkin gelişmeler ve
sorunlar değerlendirilerek çözüme yönelik yöntemler aranmaktadır.
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi:
Av. Ali Deman Güler – Av. Sinan Balcılar
Koordinatörler:
Av. Gizem Öykü Başkaya (24.10.2018 tarihine kadar) – Av. Hatice Sönmez – Av. Pınar Sarı – Av. Çisem Aylanç (Haziran 2019 itibariyle)
Komisyon Üyeleri:
Av. Ali Barış Ercan, Stj. Av. Alican Candoğan, Av. Ayşegül Karpuz,
Av. Ayşegül Yılmaz, Stj. Av. Azra Simge Tepeli, Av. Çağatay Karaköse,
Av. Can Demircan, Av. Canan Fındık, Av. Cansu Aktaş, Av. Cennet Nurdan Parlak, Av. Ceren Su Çoban, Av. Çisem Aylanç, Av. Dilan Gündüz, Av.
Duygu İnegöllü, Av. Duygu Özman Işıkoğlu, Av. Eda Bekçi, Av. Elif Asena Öge, Av. Elif Dilara Karakuş, Av. Elif Nur Kılıç, Av. Elnaz Erişcan, Av.
Emine Sarı, Av. Enes Genç, Av. Erdal Mahmut Ergör, Av. Esra Çifci, Av.
Fadime Ersin, Av. Fatma Betül Altaş, Av. Fulya Gül, Av. Gizem Aral, Av.
Gizem Metindağ, Av. Gülcan Sezer, Av. Hatice Hande Atay, Av. Hatice
Sönmez, Av. İlker Savran, Av. İrem Geçmez, Av. İrem Karaali, Av. Mehmet Ufuk Göncü, Av. Mehtap Erdem, Av. Menekşe Çirkin, Av. Meral Ercil
Oktay, Av. Mert Kızılgöl, Av. Meryem Dündar, Av. Nuray Rüzgar, Stj. Av.
Oğuzhan Atmaca, Av. Orçun Ulusoy, Av. Özgür Dirim Hekin, Av. Özgür
Sözen, Av. Özlem Balım, Av. Özkan Kıpıcı, Av. Pınar Sarı, Av. Sadiye Unutur, Av. Serap Kervan Küçük, Av. Sevgi Çelik, Av. Sinan Balcılar, Av. Şenol
Karaaslan, Av. Taner Kılıç, Av. Uğur Can Özok, Av. Yavuz Aslan, Stj. Av.
Yunus Daştan.
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İZMİR BAROSU GÖÇ VE İLTİCA KOMİSYONU TARİHÇESİ
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun taslak
çalışmaları, 2009 yılında başlamıştır. Komisyonumuz, Türkiye’de dağınık birkaç parça mevzuatla idare edilmeye çalışılan iltica hukuku bir
kanuna kavuşmak üzere iken Kanunun hazırlık aşamasında Baro’nun
desteğiyle 2011 yılında Göç ve İltica Komisyonu ismiyle kurulmuştur.
2016 yılında İzmir Harmandalı’nda 750 kişilik Geri Gönderme Merkezi’nin de hizmete 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 oluşmasını sağlamıştır.
Türkiye’nin çeşitli Barolarından gelen meslektaşlarımızın katılımları ile İzmir’de gerçekleştirmiş olduğu eğitimlerle bu alanda öncü olmuştur.
Halihazırda, komisyon, düzenle aralıklarla Baro binasında toplantılarına ve çalışmalarına devam etmektedir.

MÜLTECİLİK HUKUKUNUN KISA TARİHÇESİ
İltica koruması, çok uzun asırlardır gelenek hukuku içinde bir uygulama alanı bulmuş olmasına, İHEB madde 14 kapsamında temel ve birinci kuşak insan haklarından sayılmasına, bu alandaki halen en önemli
ve yaygın uluslararası hukuk belgesi olan 1951 Cenevre Sözleşmesi’ni
hazırlayan taraf ülkelerden olmamıza rağmen ülkemizde hak ettiği yasal düzenleme nedense çok yakın bir tarihte yani 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 yürürlüğe girmiştir. GİGM,
eskiden beri Yabancılar Şubenin yürüttüğü bu alanı 18.05.2015 tarihinde devralabilmiştir. Dolayısı ile yasa ve uygulamayı yürütecek genel
müdürlük adına herkes için son derece yeni bir durum söz konusudur.
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İltica ve göç alanında bir şekilde önemli aktörler olarak sayılan bazı
kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel idareler ve bazı meslek
odaları gibi Barolarımızın da uzun yıllardır büyük oranda mülteci ve
göç alanına ilgisiz kaldığını söylemek mümkündür. Belki de bu nedenle; 6458 sayılı YUKK’nun hazırlanmasında yasa koyucu –başkaca kanun
ve düzenlemelerde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun adli yardım hükümlerine atıf yapma gereği duymazken- 57/7 ve 81. maddeleri ile Avukatlık Kanunu’na, adli yardım hükümlerine ve dolayısıyla Barolarımıza
somut atıflar yapmıştır. Bu haliyle adeta yasanın hazırlanmasında çok
sözü edilen ve göç alanında oluşturulmasının arzulandığı ifade edilen
“check and balance” sisteminin yerleşmesinde Barolara pozitif bir sorumluluk yüklenmiştir. Bu maddeler ile Türkiye tarihinde ilk kez bir yasa
ile yeni uygulaması başlanan bu sahanın bazı idari ve yargısal denetim
mekanizmalarının sadece kağıt üzerinde kalmayıp Barolar aracılığı ile
etkin denetimi imkanı oluşturulmuştur.
YUKK’nun, bundan sonra Barolarımız eliyle yürütülmesi gereken
uygulama denetiminin ne kadar etkin ve nitelikli olacağı meselesi, kanaatimizce; şu anda Barolarımızın önünde durmakta olan en önemli
insani ve hukuki sorumluluk alanlarından birisidir. Ancak, bu duruma
ilişkin halen Baroların tamamının, ciddi bir farkındalık içinde olduğunu
söyleyebilmek mümkün değildir.
Yeni yasanın Barolara getirdiği sorumluluğun tam olarak kavranmaması bir tarafa, değişik nedenlerle adli yardım bütçesinin bu “yabancı” kesimden esirgenmesine yönelik kimi yaklaşımlara dahi rastlanabilmektedir.
Elbette, Baroların sağladığı adli yardımın sığınmacılar nezdinde etkin olarak işlerlik kazanmasında ciddi yapısal, finansal ve insan kapasitesine yönelik sorunlar vardır. Bu sorunlar, kanunun yürürlük kazandığı ve Barolara ihtiyaç duyulduğu bu dönemde, tam olarak fark edilip
çözüm imkanları 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 uygula888

mayı 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, 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.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI
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 zorunlu olmasına karar verilmiştir. Eğitim çalışmalarına katılmayan meslektaşlar, ilgili karar gereğince “Adli Yardım
Göç ve İltica Hukuku” listesinden çıkarılacak olup bu alanda Adli Yardım
görevi alamamaktadırlar.
• İzmir Barosu Göç ve
İltica Komisyonu tarafından,
1-2 Aralık 2018 tarihinde “Göç
ve İltica Alanında Adli Yardım
Sertifika Eğitimi” gerçekleştirildi.
• İzmir Barosu Yönetim
Kurulu’nun 07/08/2018 gün
ve 14/23 sayılı kararı ile TBB
ile BMMYK arasında imzalanan Adli Yardım Ortak Projesi
kapsamında; Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı ve Türkiye
Barolar Birliği eğitmenleri tarafından, 8-9 Aralık 2018 tarihinde “Uluslararası Koruma
ve Mültecilere Yaklaşım Eğitimi” gerçekleştirildi.
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• Bu eğitimin akabinde; adli yardım görevlendirmesinin geldiği andan itibaren tercüman ve noter bulma, geri gönderme merkezine giriş,
dosya inceleme, idare mahkemesi ve sulh ceza hakimliğinde dava açma
ile raporlama hususlarına dair deneyim, güncel yargı kararları ve pratik
bilgileri meslektaşlarla paylaşmak amacıyla İzmir Barosu Göç ve İltica
Komisyonu tarafından Baro Merkez Binasında atölye çalışmaları düzenlenmiştir.
Atölye Çalışma tarihleri; 22/01/2019, 29/01/2019, 09/02/2019,
10/02/2019, 20/02/2019, 23/02/2019, 25/02/2019, 23/03/2019,
26/03/2019
• İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu tarafından 7-8 Aralık 2019
tarihinde “Adli Yardım Alanında Göç ve İltica Hukuku Eğitimi” yapıldı.
35 meslektaşımızın katıldığı eğitimde “İltica Hukukuna Giriş, Temel
Kavramlar, Türkiye’de Mülteci Hukukuna Genel Bir Bakış”, “Mülteciler
Alanında Psikososyal Yaklaşım”, “Sınır Dışı Kararları ve Yargısal Denetimi”, “İdari Gözetim ve İşleyişi”, “Uluslararası Koruma, İşleyişi ve Yargısal
Denetim”, “Geçici Koruma Statüsü”, “Anayasa ve AİHM Kararları Çerçevesinde Yargısal Denetimi”, “Uygulamalı Vaka Çalışması” ve “Göç ve
İltica Alanında Adli Yardımın İşleyişi” başlıkları değerlendirildi.
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• İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu tarafından 8-9 Şubat 2020
tarihinde “Adli Yardım Alanında Göç ve İltica Hukuku Eğitimi” yapıldı.
33 meslektaşımızın katıldığı eğitimde; “İltica Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar, Türkiye’de Mülteci Hukukuna Genel Bir Bakış”, “Mülteciler Alanında Psikososyal Yaklaşım”, “Sınır Dışı Kararları ve Yargısal
Denetimi”, “İdari Gözetim ve İşleyişi”, “Uluslararası Koruma, İşleyişi ve
Yargısal Denetim”, “Geçici Koruma Statüsü”, “Anayasa ve AİHM Kararları Çerçevesinde Yargısal Denetimi”, “Uygulamalı Vaka Çalışması” ve
“Göç ve İltica Alanında Adli Yardımın İşleyişi” başlıkları değerlendirildi.
• Staj Eğitim Merkezi tarafından yürütülen eğitim kapsamına mülteci hukuku alanında ders eklendi.
• 28 Şubat 2020 tarihinde, “Kişinin Gönderileceği Ülkenin Tespiti,
Menşe Ülke ve 55. Madde Değerlendirmesi” konulu komisyon içi atölye
çalışması, Av. Ayşegül Karpuz ve Av. Gizem Metindağ’ın sunumlarıyla
gerçekleştirildi.
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ZİYARET VE TOPLANTILAR
Ziyaretler
• Avrupa Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardımlar (ECHO) İstanbul Ofisi tarafından İzmir’de mülteciler ile ilgili konularda istişarede
bulunmak üzere Baromuza, 2 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen ziyarete, komisyon üyelerimiz katılım sağladı.
• Uluslararası Göç Örgütü (IOM) İzmir, Gaziantep ekibi tarafından
mültecilere ve alanda çalışan avukatlara verdikleri hizmetlerin ve Gaziantep Acil Vaka Yönetimi Projesinin aktarılması amacıyla 13 Kasım
2019 tarihinde Baromuza gerçekleştirilen ziyarete, komisyon üyelerimiz katılım sağladı.

Toplantılar

• Göç ve İltica Komisyonu üyelerinin katılımı ile 13 Nisan 2019 tarihinde “Stratejik Plan” toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; 67 Protokolü, ırkçılık, rapor tutma ve izleme, AB- Türkiye Sözleşmesi, tutulma
yerleri ile görüşme ve yazışma konusunda Baro olarak alınabilecek aksiyonlar, sosyal medya kullanılarak eğitim, doğru bilinen yanlışlar üzerine canlı yayın yapılması, stratejik plana bağlı olarak eylem planı, hedef
belirleme ve durum tespiti, AB’den Türkiye’ye iade olunan mülteciler
şeklindeki konular gündeme alındı.
• Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi koordinasyonunda, ülkemizin Batı ve Güneydoğu sınır kapıları ile Ege Denizi sularının
mülteci geçişlerine açılması neticesinde yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi için diğer Baroların da katılımıyla 9 Mart 2020 tarihinde
Ankara’da gerçekleştirilen toplantıya, Komisyonumuz üyelerinden Av.
Gizem Öykü Başkaya katıldı.
• İzmir’de, iki ayrı botta toplam 302 mültecinin yakalanması üzerine, kişilerin hukuki danışmanlık hizmetine erişimi ve içinde bulundukları koşullar, pandemi süreci ve diğer sorunlara ilişkin İzmir İl Göç İdaresi
Müdürlüğü talebi ve kurumun ev sahipliğinde, kurumdan altı yetkili,
İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Sinan Balcılar, Komisyon üyeleri892

mizden Av. Duygu İnegöllü ve Av. Gizem Metindağ’ın katılımıyla 6 Ağustos 2020 tarihinde toplantı gerçekleştirildi. Görüşmeye ilişkin duyuru
ve toplantı notlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2158/harmandali-geri-gonderme-merkezi-ne-iliskin-izmir-barosu-ile-il-goc-idaresi-arasinda-yapilan-gorusmeye-iliskin-duyuru
• Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile yaptıkları Protokol gereği; gönüllü geri dönüş süreçlerinde mültecilerle yapılan görüşmelere katılım
sağlayan Kızılay İzmir Şubesi ile kurumun ev sahipliğinde Şube Başkanı, Yönetim Kurulu üyesi, görüşmelere bizzat katılan yetkili personel
ile Komisyon üyelerimizden Av. Taner Kılıç ve Av. Duygu İnegöllü’nün
katılımıyla 23 Eylül 2020 tarihinde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, bugüne kadar gönüllü geri dönüş süreçlerine dair mültecilerden ve
mülteci yakınlarından avukatlara gelen şikayetler, gönüllü geri dönüş
sürecinin hayati önemi ve dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı.

YAZIŞMALAR, RAPORLAR VE KİTAPLAR
Yazışmalar
• Geçici koruma ve uluslararası koruma başvurularının geri çevrilmesi ve işleme alınmaması karşısında bu uygulamaya son verilmesi,
şifahi bilgilendirmelerin hukuki dayanağının bildirilmesi ve yabancıların karşılaşabileceği sorunları karşısında alınan önlemlerin bildirilmesi
amacıyla, İzmir Barosu Başkanlığı adına İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne 23.05.2019 tarihli yazı yazıldı.
• İzmir Barosu’na mensup altı avukatın, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi içerisinde 14/05/2019 günü 14:00-17:30 saatleri arasında
hukuka aykırı olarak özgürlüklerinden yoksun bırakılması ve görevlerinin yapılmasının engellenmesine ilişkin olay hakkında; ilgili avukatların
“Adli Yardım” görevlendirmesi kapsamında kurumda bulunması sebebiyle İzmir Barosu adına İzmir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu’na başvuruda bulunuldu.
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• İzmir Göç İdaresi Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında tutulan yabancı kişilere atanan avukatların bildirimleri doğrultusunda, İzmir Baro Başkanlığı adına İzmir Halk Sağlığı İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunuldu.
• Kurumlar arası iş birliğinin olumlu gelişmeler sağlayacağı düşüncesiyle; kişilerin adalete erişiminin değerlendirilmesi ve fiziki koşullar
bakımından neler yapılabileceği konusunda birlikte hareket edilmesi
için İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ne ziyaret yapılması hakkında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne, 23.09.2019 tarihli yazı yazıldı.
• İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde avukat girişlerinde
yapılan aramalar, sınırlı sayıda girişe izin verilmesi, dosya inceleme hakkının kullandırılmaması, tercüman hizmeti sağlanamaması gibi uygulamalara son verilmesi, dayanağının gösterilmesi ve bazı temel ihtiyaçların temin edilmesi için İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne, 14.10.2019
tarihli yazı yazıldı.
• T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 28 Şubat 2020 tarihinde İzmir’de “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Avukatları İstişare Toplantısı” konulu bir toplantı hakkında Türkiye
Barolar Birliği’ne yazı yazılarak Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere
her ilden 2 avukatın toplantıya katılımı talep edilmesine rağmen işbu
talebin İzmir Barosu’na bildirilmemesine karşı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ve Türkiye Barolar Birliği’ne yazı yazıldı.
• Yeni Tip Corona Virüs salgını sebebiyle Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde alınan sağlık önlemleri hakkında bilgi edinilmesi ve bu
dönemde avukatların mesleki faaliyetlerini icra etmeleri noktasında iş
birliği talep edilmesi amacıyla İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne yazı
yazıldı.
• Yeni Tip Corona Virüs salgını süresince, Geri Gönderme Merkezi’nden gelen ihbarlar üzerine, merkezde görevli personel, memur ve
uluslararası koruma, geçici koruma, mülteci, şartlı mülteci, statüsü fark
etmeksizin kaç yabancının testinin pozitif çıktığı, kaçının hastanele894

re sevki sağlandığı ve ne tür önlemler alındığı hakkında CİMER’e bilgi
edinme başvurusu yapıldı.

Raporlar
• Covid-19 pandemi sürecinde, İzmir’de bulunan Harmandalı Geri
Gönderme Merkezi’nde tutulan sığınmacılardan, Baro üyesi avukatlara
çok fazla şikayet gelmesi üzerine; kişilerin tutulma, sağlık ve hijyen koşullarına ilişkin yapılan görüşmelere ilişkin rapor yayınlandı.

İZMİR BAROSU GÖÇ VE İLTİCA KOMİSYONU
İZMİR HARMANDALI GERİ GÖNDERME MERKEZİ KORONA
PANDEMİSİ RAPORU
(18.03.2020-13.04.2020 Dönemi)
Ülkemiz dahil olmak üzere tüm dünyada etkisini göstermeye başlayan ve sonraki süreçlerde de kontrol altına alınması zaman gerektiren
Corona Pandemisi (Covid 19), toplum sağlığını ciddi bir şekilde tehdit
etmeye devam etmektedir. Bu süreçte, mültecilerin İzmir Barosu Göç
ve İltica Komisyonu üyesi avukatlara ulaşan şikayetleri nedeniyle İzmir
Barosu olarak, kamuoyunu bilgilendirme ve yetkililere gerekli önlemleri almaları konusunda aşağıdaki kısa rapor hazırlanmıştır.
Mart ve Nisan ayı içinde, İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu üyesi
avukatlara telefon aracılığı ile ulaşan İzmir Harmandalı Geri Gönderme
Merkezi’nde idari gözetim altında tutulan mülteciler, aşağıdaki şikayetleri iletmişlerdir:
- Mart ayı başında, GGM’ye getirilen başka bir mülteci, odalarda 15
kişi kaldıklarını ve iki haftadır kapalı tutulduğu merkezde, odasına sürekli olarak yeni kişilerin getirildiğini,
- Mart ayı sonunda, GGM’ye gelen bir mülteci; odalarda 12, katta
200 kişi olduklarını ancak bu sayının Nisan ayında odalarda 4, katta 70
kişiye düştüğünü,
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- Bazı mülteciler; kendilerine karantinaya alındıkları ve 14 gün sonra bırakılacakları bilgisi dışında resmi bir bilgi verilmediğini, herhangi
bir resmi karar tebliğ edilmediğini 14 günlük sürenin dolduğunu ancak
halen kapalı tutulduklarını,
- Bazı mülteciler; kendilerine tebliğ edilen sınır dışı kararlarında
isimlerinin yanlış yazıldığını, güvenlik görevlileri dışında kurumda yetkili herhangi bir kimseyle görüşemediklerini,
- Bulundukları katların koridorlarında düzenli olarak temizlik yapılmadığını,
- Odalarının temizlik personeli tarafından temizlenmediğini, sadece kendilerinin temizlik yaptığını, ancak bunun için de yeterli temizlik
maddesinin ücretsiz verilmediğini,
- Kendilerine giriş yaptıkları tarihten itibaren bir adet sabun ve deterjan verildiğini bunun dışında herhangi bir hijyen maddesinin verilmediğini,
- Odalar, kat ve koridorlarda dezenfektan eldiven vb. maddeler bulunmadığını,
- Odaların havasız olduğunu bulundukları katların havalandırmasının da iyi olmadığını,
- Kişiler, GGM’ye ilk alındıklarında ayrı bir yere (karantina olarak
adlandırılabilecek) götürülmediklerini ve GGM’de kalan diğer kişilerin
yanına götürüldüklerini, kendilerinden sonra gelen kişilerin de ayrı bir
odada tutulmadan doğrudan odalara getirildiğini,
- Çöplerin düzenli toplanmadığını ve yığıldığını,
- GGM’de bir tür böceğin olduğunu, bu böcek nedeniyle birçok kişinin ciltte kaşıntı, şişme şikayeti yaşadığı ancak kurum yetkililerinin bu
durumla ilgilenmediğini,
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- Sadece sabahları ateş ölçümlerinin yapıldığını, ateşi yüksek çıkan
kişiye ateş düşürücü ilaç verildiğini ancak başka bir bölüme ya da odaya
götürülmediğini,
- Akşam saatlerinde ateşi olduğunu ve rahatsızlandığını ifade eden
bir kişi ise ateşinin ölçülmediğini ve doktor muayenesine götürülmediğini durumu telefonda avukatına ilettikten sonra kendisi ile ilgilenildiğini,
- Doktora erişimlerinin çok sınırlı olduğunu, doktor muayenesi taleplerinin karşılanmadığını iletmişlerdir.
İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu üyesi avukatlara iletilen tüm
bu şikayetler, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde Korona Pandemisi ile ilgili yeterli önlemin alınmadığına, alınmaya çalışılmışsa da fiziki imkan, ekipman ve personel yetersizliği nedeniyle sağlanamadığına
işaret etmektedir. Ayrıca, yukarıda iletilen şikayetlerden yola çıkarak;
kişilere karantinaya alındıklarına dair yapılan bilgilendirmelerin hukuki
bir dayanağının bulunmadığını belirtmek isteriz. Geri gönderme merkezlerinin yasal statüsü, YUKK’da düzenlenmiş olup buraların bir karantina merkezi olarak kullanılması da mümkün değildir. İçişleri Bakanlığı
tarafından bu merkezlerin karantina merkezi olarak kullanılacağına dair
herhangi bir tedbir genelgesi de yayınlanmamıştır. İdarenin bu noktada
fiili bir uygulamaya geçmesinin mümkün olmayacağı açıktır.
	Öncelikle; tüm dünyayı etkisi altına alan bu pandemi döneminde
kişiler hakkında sınır dışı etme işlemi uygulanması, Yabancıların Uluslararası Korunması Hakkındaki Kanunu’n 4. maddesi’nde düzenlenen
‘Non refoulment’Geri göndermeme ilkesi kapsamında mümkün değildir. Hakkında sınır dışı kararı alınmış olan yabancılardan ise kaçma
ve kaybolma riski olanlar, geri gönderme merkezlerinde idari gözetim
altında tutulabilirler. Ayrıca, Yabancıların Uluslararası Korunması Hakkındaki Kanun’da düzenlenen idari gözetim tedbiri zaruri değil idarenin
takdirine bırakılmış olduğunu hatırlatmak gerekir. Tüm dünyayı etkisi
altına alan Corona Pandemisi nedeniyle, ülkemizde tüm yurt dışı uçuşlarıdurdurulmuş ve sınır geçişleri kısmen kapatılmıştır. Sürece ilişkin bu
897

tedbirlerin ne zaman sonlandırılacağı da bilinmemektedir. Fiilen icrası
mümkün olmayan ve kişilerin kendisi dışında kaynaklanan bir durum
olanpandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen sınır dışı kararlarına dayalı olarak idari gözetim altında tutulmaya devam edilmesi kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ihlalidir.
Corona Pandemisi döneminde her türlü önlem alınsa dahi sosyal
mesafeyi korumanın mümkün olmadığı,tek bir odada en az 5 kişinin konakladığı geri gönderme merkezlerinde kişilerin kapalı tutulması yaşam
hakkının açık bir ihlali olacaktır.Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya
Onur kırıcı Muamelenin veya Cezanın Önlenmesi Komitesi’nin (CPT) 20
Mart 2020 tarihinde yayınladığı “Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Kişilere Korona Virüs Pandemisi Bağlamında Muameleye İlişkin İlkeleri”nin
de Geri Gönderme Merkezlerini de kapsadığı göz önünde tutularak,
Geri Gönderme Merkezlerinin sağlık, hijyen ve barınma koşullarının ayrıca risk oluşturduğu, koğuş sisteminin ve koğuşların aşırı kalabalıklığının ciddi risk oluşturduğu unutulmamalıdır. Adalet Bakanlığı tarafından
açık cezaevinde infazlarını sürdüren hükümlülere dahi izin verilen bir
dönemde, yabancı kişilerin bir takım idari yükümlülüklerini yerine getiremediği için kapalı tutulması eşitlik ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Ayrıca yine bu dönemde Adalet Bakanlığı tarafından yurttaşların denetimli
serbestlik ve adli kontrol yükümlülüklerinin ertelendiğine ilişkin resmi
açıklamalar yapılırken İzmir Göç İdaresi tarafından imza yükümlülüğü
olan mültecilere ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştır. Bu durum hem
mülteciler hem de kurum personeli açısından yaşamsal risk yaratmaktadır.
Tüm bu süreç ve gelen şikayetlerin değerlendirilmesi neticesinde,
İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonumuzun önerileri şu şekildedir;
- Bu dönemde göç idareleri tarafından yabancılar hakkındaki sınır
dışı işlemleri durdurulmalı, idari gözetim kararı alınmamalı ve kişilerin
uluslararası koruma başvuruları kayda alınmalıdır.
- Halen geri gönderme merkezlerinde tutulan kişiler, gerekli sağlık
kontrolleri yapılarak 14 günlük karantina sürecine uygun şekilde serbest bırakılmalıdır.
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- Barınma imkanı olmayan ve kalacak yer talep eden yabancılar için
geri gönderme merkezi, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, odalarda en fazla iki kişi kalacak şekilde düzenlenmelidir.
- Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde, özellikle korona belirtisi
şikayetleri olan kişilerin sağlık hizmetine erişimleri ivedilikle sağlanmalıdır.
- Temizlik ve hijyen ekipmanları sadece personele değil kurumda
tutulan kişilere de verilmelidir. (Ekipman yetersizliği durumunda ilgili
kurum ve kuruluşları harekete geçirerek dayanışma sağlanması için baromuzla iletişime geçilebilir.)
	İmza yükümlülüğü bulunan mültecilerin, bu yükümlülüklerinin Corona Pandemisi süresince ertelenmesine ilişkin resmi açıklama ve bilgilendirme yapılmalıdır.

Kitaplar
• İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu tarafından, adli yardım
kapsamında görev yapacak olan
ve mültecilik hukuku kapsamında meslektaşlarımızın sıkça yaşadıkları sorunların ve bu alana
ilişkin işleyişinin tanıtıldığı; belge
örnekleri, mahkeme kararları ve
mülteci hukukuna ilişkin mevzuatın da derlendiği “Adli Yardım
Alanında Çalışan Avukatlar İçin
Mülteci Hukuku Rehberi” başlıklı
el kitabının basımı tamamlandı,
meslektaşlarla basılı olarak ve internetten yayınlanarak paylaşıldı.

DAVA VE ŞİKAYETLER
• İzmir Barosu’na kayıtlı altı avukatın, 14/05/2019 tarihinde Harmandalı Geri Gönderme Merkezi
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içerisinde 14:00-17:30 saatleri arasında hukuka aykırı olarak özgürlüklerinden yoksun bırakılması ve görevlerinin yapılmasının engellenmesine ilişkin olayda, İzmir Barosu tarafından ilgililer hakkında Karşıyaka
Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunuldu.
• İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne yazılan 14.10.2019 tarihli yazıya
ilişkin, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün 17/12/2019 tarihli cevabi yazısında hukuki dayanak gösterilmesi talep edilen hususlarda bir cevap
verilmediği görüldüğünden;
- Geri gönderme merkezlerine adli yardım görevi ya da özel vekalet
ilişkisi kapsamında gelen avukatlara, yabancı şahsın merkezde bulunmadığı durumlarda dosya ya da evrak inceleme hakkı tanımaması uygulamasına son verilmesi talebimizin reddi işleminin iptali,
- Avukatların geri gönderme merkezine girerken ve kurum içinde
uyması gereken kuralların ve bunların yasal dayanaklarının (genelge,
yönerge vb.) tarafımıza iletilmesi talebimizin reddi işleminin iptali istemiyle yürütmenin durdurulması talepli davalar açılmıştır.
• Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Ali El Hemdan cinayeti davasının, İzmir Barosu tarafından takip edilmesi amacıyla Komisyon üyelerimizden Av. Ayşegül Karpuz yetkilendirildi. İlk duruşmasına
katılım sağlanan dosyada, baroların müdahillik talebinin reddine karar
verildi.

DİĞER TOPLANTI VE ÇALIŞMALAR
• İzmir Barosu İnsan Hakları Haftası Programı kapsamında,
11.12.2018 tarihinde ritim, heykel, resim, fotoğraf, oyun atölyeleri ve
palyaço gösterisiyle “Savaş Mağduru Mülteci Çocuklar Etkinliği” Dokuz
Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin katkılarıyla
gerçekleştirildi.
• Travma mağdurlarıyla “Psikolojik Travma ve Görüşme Teknikleri”
üzerine, Adli Uzman Psikolog Dünya Polat ile mülteci alanında çalışan
meslektaşlara yönelik, 29 Ocak 2019 tarihinde seminer gerçekleştirildi.
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• Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından İzmir’de gerçekleştirilen ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden mülteci hakları savunucuları ile
akademisyenlerinin katıldığı “Özel İhtiyaç Sahibi Mültecilerin Koruma
ve Önleme Hizmetlerine Erişiminin Güçlendirilmesi” konulu Çalıştaya,
komisyonumuzdan sorumlu İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Ali
Deman Güler katıldı.
• Komisyon üyelerimiz ile Suriyeli meslektaşlarımız ve hukukçularla 4 Nisan 2019 tarihinde Baromuz ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirildi.
• Prof. Dr. Işıl Özkan sunumu ile 2 Mayıs 2019 tarihinde, “DüzenliDüzensiz Göç ve AB Mevzuatı” konulu konferans gerçekleştirildi.
• 29 Haziran 2019 tarihinde, İzmir Barosu ev sahipliğinde Geri Gönderme Merkezi bulunan illerimizden Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli ve Muğla Barolarının katılımıyla “Avu-
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katların Gözünden Geri Gönderme Merkezleri ve İdari Gözetim Alanları
Çalıştayı” gerçekleştirildi.
Çalıştayın “Avukatlık Hukuku Yönünden GGM’lerin Değerlendirmesi” başlıklı ilk oturumunda, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ait geri
gönderme merkezleri ve kolluğa ait idari gözetim alanlarında avukatlık
hizmeti veren meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar, durum tespiti ve
çözüm önerileri ele alındığı sabah birinci oturumda ele alınırken öğleden sonra gerçekleşen ikinci oturumda ise kişilerin tutulma koşulları,
durum tespiti ve çözüm önerileri “İdari Gözetim Altındaki Yabancılar-Merkez Şartları Yönünden” başlığı altında değerlendirildi.
Çalıştay neticesinde düzenlenen sonuç raporuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
https://www.izmirbarosu.org.tr/Upload/files/geri_gonderme_rapor.pdf
• Mülteci Hakları Merkezi tarafından, 20-21 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Avukatlara Yönelik Mülteci Hukuku Semineri” ne İzmir Barosu adına Komisyonumuz üyelerinden Av. Çisem Aylanç ve Av. Ceren Su Çoban katıldı.
• Faydalanıcısı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, uygulayıcısı ise Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) olan “Türkiye’nin
Ulusal İltica Sisteminin Kuvvetlendirilmesi Projesi” kapsamında 24-2526 Temmuz 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen Çalıştay’a, İzmir
Barosu adına Komisyonumuz üyelerinden Av. Duygu İnegöllü katıldı.
• Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş
birliğinde, insan ticareti ile mücadele konusunda işbirliği, koordinasyon
ve istişare amacıyla 6 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya, İzmir Barosu adına Komisyon üyelerimizden Av. Eda Bekçi katıldı.
• TÜBİTAK tarafından yürütülen “Kentsel Mültecilerin Adaptasyon
ve Uyum Süreçlerine Yeni Bir Bakış Açısı: Kapsayıcı Kent İnşası Amaçlı
Sosyal İnovasyon Deneyi” başlıklı proje kapsamında, çalışmanın ilk yılı902

na ait analiz bulguları, kentleşme, göç ve uyum alanında uzmanlar, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve yerel/merkezi yönetim temsilcileri ile 10 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen “Odak Grup Toplantısı” na,
İzmir Demokrasi Üniversite’sinden yapılan davet üzerine İzmir Barosu
adına Komisyonumuz üyelerinden Av. Gizem Metindağ katıldı.
• İstanbul Ticaret Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı
bünyesinde gerçekleştirilen “Göçmen İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği
Faktörlerinin İncelenmesi ve Çözüm Önerileri Sunulması” konulu Arama Konferansına, İzmir Barosu adına Komisyonumuz üyelerinden Av.
Özlem Balım katıldı.
• Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS-GL işbirliğiyle yürütülen
“Sömürüden Özgür LGBTI+ (HAYAT)” Projesi kapsamında Kıbrıs’ın kuzey kesiminden, insan ticaretiyle mücadele çabalarına katkı koyan ve/
veya insan ticareti mağdurlarına hizmet sunan sivil toplum örgütlerinin
temsilcileri ile Türkiye’den LGBTİ+ hakları, LGBTİ+ seks işçilerinin hakları ve insan ticareti alanlarında çalışan örgüt temsilcileri ve uzmanlarla,
1-2 Ekim 2019 tarihinde İzmir’de gerçekleşen uzman odak grup toplantısına, Komisyon üyelerimizden Av. Eda Bekçi katıldı.
• İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin yürüttüğü “Kentsel Mültecilerin
Adaptasyon ve Uyum Süreçlerine Yeni Bir Bakış Açısı: Kapsayıcı Kent
İnşası Amaçlı Sosyal İnovasyon Modeli” başlıklı TÜBİTAK projesi kapsamında 20 Ekim 2019 tarihinde gerek kent mültecilerinin gerekse vatandaşların haklara erişim ve hukuki destek konularında yönlendirilmesi
amacıyla gerçekleştirilen “Haklar Atölyesi” çalışmasına, Komisyon üyelerimizden Av. Duygu İnegöllü katıldı.
• Ana yararlanıcısı Adalet Bakanlığı, uygulayıcısı Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire
Başkanlığı olan “Mültecilerin Adalete Erişimlerinin Kolaylaştırılması
Projesi” kapsamında İzmir dahil 7 pilot ilde düzenlenen “Projenin Yargı Alanındaki Aktörler İçin Eğitim Modüllerinin Hazırlanması” bileşeni
doğrultusunda 22-23 Kasım 2019 tarihinde verilen eğitime, mülteci
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hakları kapsamında Komisyon üyelerimizden Av. Özlem Balım, Av. Ayşegül Karpuz, Av. Gizem Metindağ ve Av. Duygu İnegöllü katılım sağladı.
• Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile
İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Uluslararası Koruma” Çalıştayı’na, ilk gününde yaptığı “Mülteci Hukuku Alanında Yaşanan Temel Sorunlar ve Adli Yardım Mekanizması” konulu sunumuyla
Komisyonumuz üyelerinden İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Ali
Deman Güler katıldı.
• Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile İzmir Barosu iş birliğinde düzenlenen, “Kilit Mültecilerin Adalete Erişimini Güçlendirme
Eğitimi” ne, komisyonumuz ve İnsan Hakları Merkezi’nden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av. Deman Güler katılım sağladı.
• İzmir Barosu İnsan Hakları Haftası Etkinlikleri kapsamında, 14 Aralık 2019 tarihinde Tiafi Derneği’nden gelen mülteci çocuklara Baromuz
tarafından ev sahipliği yapıldı. Ressam Sultan Gökdemir, Avukat-Res-

sam Gözde Belen, Heykeltıraş Burcu Dikici ve Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarım bölümü öğrencisi Nurseli Şahin
ve Avukat-Heykeltıraş Yelda Kullap’ın katılımıyla çocuklarla birlikte resim ve heykel çalışmaları, çizgi film gösterimi, palyaçolar eşliğinde yüz
boyaması, dans etkinlikleri gerçekleştirildi.
• UCM ve IOM’un birlikte gerçekleştirdiği “Göç ve Göçmen Hassasiyetleri Bağlamında İnsan Ticareti ve Çocuk Yaşta Erken Zorla Evlilikler”
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11-13 Mart 2020 tarihinde yapılan eğitime, Komisyon üyelerimizden
Av. Özlem Balım ve Av. Fulya Gül katıldı.
• İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri, Göç ve İltica Komisyonu Üyeleri ile İnsan Hakları Merkezi
Üyelerinden oluşan bir heyet tarafından, hükümetin Şubat ayında gerçekleştirdiği yeni göç dalgasına engel olunmayacağını açıklamasından
sonra çok sayıda sığınmacının sahillerden başka ülkelere geçmek üzere
beklediği haberleri üzerine yaşanan mülteci krizini yerinde incelemek
üzere Çeşme’ye gidildi. Meslektaşlarımızın yerinde incelemeye ilişkin
notları aşağıda yer almaktadır.

Yerelde çalıştığı bilinen bir STK ile iletişime geçildi. Beraber Pırlanta koyu mevkiinde bulunan Domuzçukuru olarak bilinen koya gidildi.
01.02.2020 tarihinde bu koydan 11 botun çıkış yaptığı; her bir botta
40 kadar mültecinin bulunduğu, daha fazlasına sahil güvenlik komutanlığının izin vermediği; 02.03.2020 sabahı ise hava şartlarının olumsuz
olması sebebiyle bot çıkışlarının sahil güvenlik komutanlığınca engellendiği; hava durumu ve deniz şartları nedeniyle cumaya kadar geçiş
beklenmediği, düzensiz geçiş için Çeşme’ye gelen mültecilerin öğleden
sonra şehri terk etmeye başladığı bilgisi edinildi.
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Başka bir STK ile yapılan görüşmede, hava şartları nedeniyle Çeşme ve diğer kıyı illerinde Sahil Güvenlik Komutanlığının geçişlere izin
vermediği, kendilerinin de gün içinde kıyılarda düzensiz geçiş için bekleyen çok sayıda mülteci ile karşılaşmadıkları bilgisi edinildi.
Çeşme otogarında 4 kadın, 4 erkek, 2 çocuk, 1 bebek olmak üzere
Afganlı bir grupla karşılaşıldı. 1 aile konuşmak istemedi. 2 erkekle yapılan görüşmede; farklı illere kayıtlı oldukları, birinin uluslararası koruma
başvurusunun bulunduğu ancak başvurusunun güncel durumu hakkında bilgisi olmadığı ve bir süredir kayıt ili dışında İstanbul’da yaşadığı;
bir diğerinin ise kayıtlı olduğu ilde yaşadığı, imza yükümlülüğünü yerine getirdiği, düzensiz geçiş için önce Edirne’ye gittiği ancak buradaki
durumu gördükten ve Çeşme’den geçişlerin daha kolay olduğunu öğrendikten sonra düzensiz geçişi denemek için buraya geldiği öğrenildi.
Görüşülen mülteciler, sabah saatlerinde botla denize açıldıktan sonra
botun motorunda fark ettikleri arıza nedeniyle kıyıya geri döndüklerini; Sahil Güvenlik Komutanlığının bot çıkışlarına izin vermediğini, hava
şartları konusunda kendilerini uyardıklarını ve Çeşme’de beklememelerinin söylediğini ifade ettiler. Kayıt ilinde yaşayan mülteci, sınır kapılarını resmi olarak açık sandığını ve bu yüzden Türkiye’den çıkmayı denemek istediğini, bu yüzden Edirne ve Çeşme’ye gittiğini ama durumun
böyle olmadığını anladığını ve kayıt iline geri döneceğini belirtti.
Otobüs firması ile yapılan görüşmede, şehir içi taşımacılığı yaptıkları için 28.02.2020 öncesinde de yol izni sormadıklarını, ancak gelinen
noktada daha rahat hissettiklerini, gün içinde (02.03.2020) 3 otobüs kadar mültecinin Çeşme’den İzmir’e döndüğünün bilgisi edinildi.
Taksi şoförü ile yapılan görüşmede, Sahil Güvenlik Komutanlığının
kendilerini uyardığı ve bu yüzden Çeşme’ye gelen mültecileri koylara
götürmedikleri, mültecinin büyük paralar teklif ettiklerini ancak yine
de kabul etmedikleri; bu durumda mültecilerin sahile yürüyerek ya da
özel araçlarla gittiği; öğlen saatlerinde giysileri ıslak mültecilerin otogara geldiği ve şehirlerine dönmek için otobüs beklediği; gün içinde 7
taksinin Çeşme’den Basmane’ye mülteci götürdüğü bilgisi edinildi. Ayrıca, taksi şoförü yaşananları anlayamadığını, hükümetin ve medyanın
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sınır kapılarının açık olduğunu söylediğini ama Sahil Güvenlik Komutanlığının gelerek onları uyardığını ve kıyılara taşıma yapmamalarını istediklerini ekledi.

YARGI KARARLARI, MEVZUAT VE WEB ÇALIŞMALARI
Türkiye’de ilk defa İzmir Barosu; ülke genelinde sınır dışı kararlarına itiraz, idari gözetim kararlarına itiraz ve diğer hukuki konularda verilmiş mahkeme kararları ile ulusal ve uluslararası mevzuatı web sitemizde yayınlamak suretiyle bu alanda faaliyet gösteren meslektaşlarımızın
bilgi ve paylaşımına sunmaktadır. Web sayfamızın kararlar ve mevzuat
bölümü güncel tutulmak suretiyle başta meslektaşlarımız olmak üzere
alanın tüm yararlanıcılarına ışık tutulması amaçlanmaktadır.
Komisyonumuzun, “Karar Tasnifi Alt Çalışma Grubu” bu amaçla
güncel kararları incelemeye devam etmektedir.

BASIN AÇIKLAMALARI
• 3 Mayıs 2019 günü Yunanistan’a iltica etmek isteyen mültecilerin bulunduğu teknenin batması sonucu, çocukların da olduğu 9
kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin Basın Açıklaması
3 Mayıs 2019 günü öğle saatlerinde, içinde Yunanistan’a iltica etmek isteyen 17 mültecinin bulunduğu bir yolcu teknesinin battığı haberini sonsuz bir üzüntü ile öğrendik. Teknede bulunan 3’ü çocuk 9 kişinin
cansız bedenine ulaşılmış olup kayıp olan 3’ü çocuk 7 kişiyi arama çalışmaları ise devam etmektedir.
Bu elim olay bize bir kez daha göstermiştir ki ülkemiz mevzuatı
uluslararası standartlar doğrultusunda değiştirilip sığınmacılara geleceklerini güven içinde kurabilecekleri asgari yaşam koşulları sağlanmadıkça Ege kıyılarında yıllardır süren mülteci dramının bir sonu gelmeyecektir.
Sayısı her geçen gün artan mülteci ölümlerinde bu asgari insani
koşulları sağlayamayan iktidarın, mültecileri politik bir argüman olarak
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kullanmaktan çekinmeyen siyasilerin, gerçek dışı haberlerle mültecilere karşı ırkçı ve ayrımcı politikalar üretilmesini teşvik eden kişi ve kuruluşların doğrudan sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumluluğu inkar
ederek ölü mülteci çocuk fotoğraflarına kederlenenler büyük bir ahlaki
ikilem içindedirler.
İzmir Barosu olarak ülkemizde sayısı 4 milyon ile ifade edilen mültecilerin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, mültecilere yönelik ırkçı
ve ayrımcı söylemleri sonlandırmak, başta 1967 Protokolü›ndeki bölgesel sınır olmak üzere uluslararası mevzuata dair gerekli adımları atmak
için yetkilileri derhal göreve çağırıyoruz.
Tüm insanlığın başı sağ olsun.
İzmir Barosu Başkanlığı
•
Avukatların Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde karşılaştığı kötü muamele ile mültecilerin yaşadıkları insan hakları ihlalleri
hakkında 20 Mayıs 2019 tarihinde Harmandalı Geri Gönderme Merkezi önünde basın açıklaması yapıldı. İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel tarafından yapılan açıklamaya, ÇHD, ÖHD, Mülteci-Der,
Halkların Köprüsü Derneği, Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi ile
TOHAV destek verdi.
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BASINA VE KAMUOYUNA
Bugün İzmir Barosu yönetimi, avukatları ve basın açıklamamıza katılan İzmir sivil toplum kuruluşları ile Harmandalı Geri Gönderme Merkezi önündeyiz.
Göç ve iltica oldukça önemli, temel insan haklarının korunması kapsamında ivedilikle hareket edilmesi gereken özel bir çalışma alanıdır.
İzmir Barosu, 2014 yılından bugüne, idari gözetim altında tutulan ve
adli yardım kapsamında olan kişilere ücretsiz avukatlık hizmeti vermektedir. Bu bağlamda dört yüz kadar avukatımıza eğitim verilmiş ve bu
avukatlarımızın bini aşkın dosyayı takip etmesi sağlanmıştır.
Göç ve iltica alanında çalışma yürüten baromuz üyesi avukatlar, büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak, 14 Mayıs 2019 tarihinde, İzmir Barosu mensubu sekiz avukat ve bir tercüman adli yardım
görevlerini ifa etmek amacıyla geldikleri Harmandalı Geri Gönderme
Merkezi’nde hukuk dışı bir muameleyle karşılaşmışlardır. Meslektaşlarımız ve görevini yapmakta olan tercüman saat 14:00 ile 17:30 arasında
hukuka aykırı olarak özgürlüklerinden yoksun bırakılmış, görev yapmaları engellenmiş, müvekkillerine ve dosyalarına erişimleri imkânsız kılınmıştır.
İki saati aşan bir süre boyunca sekiz avukat ve bir tercümanın avukat görüşme odalarının bulunduğu koridorun her iki kapısı da kapatılarak yardım çağrılarının yanıtsız bırakılması, kapının açılmasının ardından da dışarı çıkmalarının fiili müdahale ile engellenmesi, bu süre
içerisinde tuvalet, su gibi insani ihtiyaçlarını karşılama olanaklarından
yoksun bırakılmaları Türk Ceza Kanunu’nun 94/2-b fıkrasında düzenlenen işkence suçu kapsamında eylemlerdir. Tüm bu süreçte yakın zamanda doğum yapmış bir meslektaşımız da sağlık sorunları yaşamıştır.
Sekiz meslektaşımızın görevini yaparken maruz kaldığı bu hukuksuzluk,
yıllardır idari gözetim altında tutulan yabancıların ve görevini yapmaya
çalışan avukatların Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde karşılaştığı
ihlalleri basın ve kamuoyu ile paylaşmamızı zorunlu kılmıştır.
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Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde yaşanan bu olay hak ihlallerinin ilki olmadığı gibi maalesef münferit de değildir. Geri Gönderme
Merkezi’nde görevini yapmaya çalışan avukatların maruz kaldığı ihlaller
merkezde tutulan tüm yabancıların karşı karşıya bırakıldığı ihlallerden
bağımsız olmadığı gibi özünde merkezde tutulan yabancıların uğradığı
hak ihlallerini gizlemeye, iltica hakkına ve avukatlık hizmetlerine erişimlerini engellemeye yönelik sistematik bir uygulamadır.
Harmandalı Geri Gönderme Merkezi tarafından görev yapmaya
çalışan avukatların merkez binasına girişte çantaları aranmakta, avukatlar X-Ray cihazından geçmeye zorlanmakta, bahçe giriş nizamiyesi
ile kurum binası arasındaki 200 metre kadar yol özel güvenlik nezareti
olmadan geçilememekte ve avukatlar binaya giriş ve çıkışta kendilerine nezaret edecek özel güvenlik görevlisini beklemek, onunla bu yolu
yürümek, gerektiğinde tuvalete dahi özel güvenlik ile gitmek zorunda
bırakılmaktadırlar. Ayrıca avukatların telefonu ile binaya girişi de idare
tarafından engellenmektedir.
Tüm bu olumsuz uygulamaların yanında avukatların ve yabancıların
dilekçeleri kayda alınmamakta, dilekçeler yırtılmakta, yazılı başvurulara cevap verilmemekte, avukatlar özel güvenlik görevlileri ile muhatap
bırakılarak bina içerisinde kamu personeline ulaşmakta bile güçlük çekmektedirler.
Harmandalı Geri Gönderme Merkezi, her geçen gün çıkartılan yazılı
olmayan ve tarafımıza resmi olarak tebliğ edilmeyen uygulamaları ile
avukatlık mesleğini zedeleyici, onur kırıcı ve keyfi uygulamalar yapmayı
alışkanlık haline getirmiş durumdadır. Kurum personelinin avukatlara
karşı kullandığı saygı sınırını aşan dil, lakayt, yasalara ve genel hukuk
mantığına aykırı uygulamalar ile üslup ve davranış şekilleri kurumun
sistematik bir tutumu haline gelmiştir.
Avukatların maruz kaldığı ihlallerin yanı sıra merkezde tutulan yabancılardan, baromuza ve pek çok sivil toplum kuruluşuna hak ihlali ihbarları yapılmaktadır.
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İhlaller başta sağlık hizmetlerine erişememe, kötü muamele, hakaret, darp, uygun koşullarda barınamama, temizlik malzemesi ve sıcak
suya erişememekten kaynaklanan yaygın bulaşıcı deri hastalıkları, yeterli beslenememe, çocukların merkezde mahremiyetten yoksun tutulmaları ve eğitim haklarından mahrum bırakılmaları, dilekçe hakkını kullanamama, avukata erişememe, gönüllü geri dönüşe zorlanma, bulaşıcı
hastalık riski, hassas gruplara gerekli özen ve önceliğin tanınmaması,
telefon hakkını kullanamama konularında yoğunlaşmaktadır. Bu muamelelere muhatap olan yabancılar, maruz kaldıkları ihlaller karşında
sınır dışı edilme tehdidi ve korkusu ile şikâyetçi olamamaktadır. Yabancıların tüm bu ihlaller karsında beden ve ruh sağlığı bozulmakta hatta
intihara varan vakalar yaşanmaktadır.
Meslektaşlarımızın maruz kaldığı ihlallere ilişkin gerekli cezai, disiplin hukukundan kaynaklı ve idari başvurular yapılmış olup konunun
takipçisi olunacaktır. Daha evvel İzmir Barosunca hazırlanan Geri Gönderme Merkezi Raporu güncellenmiştir. Bu raporumuz basın ve kamuoyu ile paylaşılacak, ulusal ve uluslararası hukuk mekanizmalarına ulaştırılacaktır.
Geri Gönderme Merkezlerinin; ceza infaz kurumu değil, Yabancılar
ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında kurulmuş idari binalar olduğu, burada bulunanların da suçlu yahut güvenlik tehdidi oluşturan
kişiler olmadığı unutulmamalıdır.
İzmir Barosu ve basın açıklamamıza katılan sivil toplum kuruluşları, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde yaşanan hak ihlallerin bugün olduğu gibi yarın da takipçisi olacaktır. Geri Gönderme Merkezince
avukatlara yönelik takınılan tutum ve davranışlar hukuk mücadelemizi
engelleyemeyecek, aksine ihlallerin önüne geçmek için daha güçlü ve
örgütlü bir mücadele sürdürülecektir.
İzmir Barosu olarak söz konusu saldırıyı en ağır şekilde kınıyor, bu
saldırıyı gerçekleştirenler hakkında gerekli adli ve idari yaptırımların
vakit kaybetmeden uygulanmasını talep ediyoruz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
20 HAZİRAN 2019
Bugün Dünya Mülteci Günü. Dünyada her geçen gün sayısı gittikçe artmakta olan zorunlu nüfus hareketleri, milyonlarca sivilin olağan
hayatlarını geri dönülmez biçimde etkiliyor. Bitmek bilmeyen savaşlar,
iç karışıklıklar, politik ve askeri müdahaleler, cinsiyet ve cinsel yönelim
temelli ayrımcılık, dinsel, ırksal, mezhepsel çatışmalar insanları vatanlarından ediyor ve onları yaşayabilecekleri yeni yurtlar aramaya mecbur bırakıyor. Birleşmiş Milletler’in resmi rakamlarına göre 2019 yılı
itibari ile 70 milyon kişi ya ülke içi zorunlu göçe maruz bırakıldı ya da
yaşamakta oldukları vatanlarından yeni ve güvenli yurtlar bulmak üzere ayrılmak durumunda kaldılar. Bu sayı 20 yıl öncesinin tam iki katı.
Yani dünyada mültecilik olgusu gerilemediği gibi artarak devam ediyor.
On yıl öncesine kadar mülteci meselesine uzaktan bakan Türkiye ise 4
milyonu aşan sığınmacı ile bugün dünyada en fazla mülteci ağırlayan
ülke konumuna yükselmiş durumda.
Başka ülkelere sığınmak zorunda kalan insanların anıldığı ve onurlandırıldığı gün olan 20 Haziran Dünya Mülteci Gününü anarken, artan
mülteci sayısına rağmen ülkelerin mülteci kabul politikalarının gün geçtikçe zorlaştığını, hatta pek çok ülkenin sınırlarını geçişlere tamamen
kapatmış olduğunu üzüntüyle dile getirmek gerekiyor. Oysa İnsan Hakları Hukukunun temel belgelerinden olan 1948 İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi 14. Maddesi ile “Herkesin zulüm altında başka ülkelere
sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır.” diyerek
mülteciliği en temel insan haklarından biri olarak tanımlıyor.
İzmir, gerek Ege Denizi kıyısında Avrupa›ya geçiş güzergâhında olması gerekse son varış noktası olarak mağdur insanlara kucak açması
yönünden binlerce yıldır mültecilere ev sahipliği yapan bir kent. Bugün
İzmir›de 142 binin üzerinde resmi mülteci nüfus yaşıyor. Bu kişilerin
başta iş, eğitim ve sağlık olmak üzere temel ihtiyaçlarının evrensel ilkelere uygun biçimde çözülmesi gerekiyor. Ancak çoğu geçici koruma
statüsü ile ülkemizde bulunan mültecilerin kendi hayatlarını güvenle
kurabilecekleri, çocuklarını büyütebilecekleri, geleceğe dair planlarını
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yapabilecekleri şartlar oluşturulmadıkça mülteci sorununun önümüzdeki yıllarda derinleşerek büyümesi de kaçınılmaz bir gerçek olarak
önümüzde duruyor. Gönüllü geri dönüş gibi toplumsal kaygıları düşürmeye yönelik söylemlerin bugün itibari ile gerçeği yansıtmadığını,
mültecilerin kendi ülkelerine dönüş koşullarının belki de hiçbir zaman
oluşmayacağını, bu sorunun on yıllardır yaşayan başka pek çok ülkede
üçüncü ve hatta dördüncü kuşak mültecilerin doğup hayatlarını kimliksiz olarak sürdürmek zorunda bırakıldıklarını ve bu durumun içinden
çıkılmaz yeni sorunlar yarattığını yetkililere ve kamuoyuna hatırlatmak
istiyoruz. Yaşanılan krizin çözüm yolu, sorunun tüm paydaşlarının ortak akılla üreteceği yöntemlerden geçmektedir. Ülkemizde doğup büyüyen ve okullarımızda eğitim alan yüzbinlerce mülteci çocuk artık bu
ülkenin de çocukları olmuşlardır. Bu çocuklara eşit bir gelecek hayali
kurdurmak görevi hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlamda gerçeklikten kaçmak yerine meselenin ciddiyetle ele alınıp ülkemiz mülteci politikasının orta ve uzun vadeli olarak yeniden şekillendirilmesi
gerekmektedir.
Tüm bu tablo içinde ülkemiz ve dünyanın her yerinde ana yurtlarını
terk etmek zorunda bırakılan ve yeni bir hayat kurmak için çabalayan
tüm mültecilerin 20 Haziran Dünya Mülteci Günü’nde de yanlarında olduğumuzu saygılarımızla bildiririz.
İzmir Barosu Başkanlığı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE GÖÇ İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN GEÇİCİ KORUMA
ALTINDAKİ SURİYELİLERE YÖNELİK AÇIKLAMALARA
KARŞI BASIN AÇIKLAMASI
Mültecilere Yönelik Ayrımcı ve Nefret Odaklı Söylem ve Politikaları
Kınıyoruz
Dünyada ve yakın coğrafyamızda yaşanan savaş, iç karışıklık, iklim
değişikliği ve ağır insan hakları ihlalleri milyonlarca insanı yerinden etmiş,
bununla beraber yeni yurt arayışları bu insanları her geçen gün kaçtıkları
zulümden daha tehlikeli bir ortamda yaşamaya mecbur bırakmıştır.
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Ülkemiz, Ege kıyılarında on yıllardır yaşanan tekne kazaları ile meydana gelen can kayıpları, doğu sınırlarımızda donarak hayatını kaybeden insanların karların erimesi ile ortaya çıkan cenazeleri ile acı bir gerçeğe ev sahipliği yapamaz durumunda kalmıştır.
Devletler yasal iltica yollarını kapattığı sürece bu ölümcül yolculukların devam edecek olması ve yeni yurt arayışındaki insanların daha ağır
risk ve bedellerle kayıplarının sürmesi beklenen bir gerçektir.
Böylesi bir insanlık dramının yaşandığı ülkemiz ve yakın coğrafyamızda mültecilere yönelik ayrımcı ve nefret odaklı söylem ve politikalar
toplumda karşılığını bulmakta, her geçen gün yabancı düşmanlığı tırmanmaktadır.
Yakın zamanda İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik açıklamalar, taraf olduğumuz 1951 Tarihli Mültecilerin Statüsüne Dair Cenevre Sözleşmesi ve 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunumuz ile garanti altına alınmış “Geri Göndermeme İlkesi” nin ihlali
anlamına gelmektedir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 4.
Madde ile geri göndermeme ilkesi; “Bu Kanun kapsamındaki hiç kimse,
işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti
veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında
bulunacağı bir yere gönderilemez.” şeklinde düzenlenmiştir.
Suriye Arap Cumhuriyeti halen savaşın ve sıcak çatışmaların devam
ettiği, insan hayatının ve hürriyetinin risk altında olduğu bir bölgedir.
Her ne sebeple olursa olsun mültecilerin ülkelerine geri dönmeye mecbur bırakılmaları taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve iç hukukumuz gereği mümkün değildir.
Yine, Suriyeliler dışında ülkemizde bulunan ağırlıklı olarak Irak,
Afganistan, İran, Somali, Uzak Asya ve diğer dünya ülkelerinden gelen
uluslararası koruma ihtiyaç sahiplerine ve göçmenlere yönelik sınır dışı
etme/sınır dışı etmek üzere idari gözetim altına alma ve idari gözetim
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merkezlerinde yabancılara yönelik hukuk dışı müdahalelerin de içinde
bulunduğu birtakım uygulamalar her geçen gün basına ve kamuoyuna
yansımaktadır.
Bireylerin sadece insan olmaktan doğan temel hak ve hürriyetleri
tanınmalı, yaşam hakkı, işkence yasağı ve sığınma hakkı gibi temel değerler vatandaşlık/vatansızlık ve coğrafi sınırlar gözetilmeksizin korunmalıdır. Anayasamız ile güvence altına alınan kanun önünde eşitlik ve
hukukun üstünlüğü ilkeleri göz önünde bulundurularak mülteciler ve
tüm yabancılar hukuki korumadan faydalandırılmalıdır. İhlallerin önüne
geçebilmek ancak bu yasal korumaların sağlanması ile mümkün olabilecektir.
İzmir Barosu olarak uluslararası ve ulusal mevzuatımızla koruma
altına alınan hakların ihlali niteliğindeki her türlü idari ve politik uygulamayı kınıyor, göç ve iltica komisyonu üyesi avukatlarımız ile mülteciler ve tüm yabancılara yönelik nefret suçları, sınır dışı işlemleri ve geri
gönderme merkezinde yaşanan insan hakkı ihlallerinin takipçisi olmaya
devam edeceğimizi tüm kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.
İzmir Barosu Başkanlığı

ÇEŞME İLÇESİ ŞİFNE KOYU AÇIKLARINDA BİR TEKNENİN
BATARAK ÇOCUKLARIN DA OLDUĞU 11 KİŞİNİN HAYATINI
KAYBETMESİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI
ÇOCUKLARIN CESEDİ KIYIYA DEĞİL VİCDANINIZA VURSUN!
11 Ocak 2020 akşamı saat 20.23’te İzmir ili Çeşme ilçesi Şifne Koyu
önlerinde denizden çığlık seslerinin geldiği bilgisinin alınması üzerine
olay mahalline giden 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8’i çocuk 11 kişinin
öldüğünü tespit ettiler.
Kışın en soğuk günlerinden birinde, insanlar sıcak evlerinde akşam
çaylarını yudumlarken, 8 çocuk ve 3 yetişkin Ege’nin buz gibi sularında
yaşamlarını yitirdiler.
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Çocukların cesetleri kıyıya vurmadıkça bu ölümlerin kamuoyunda
birkaç duyarlı kişi dışında hiçbir ses getirmeyeceğini biliyoruz.
Ülkemizde sayısı 4 milyona varan mültecilere karşı devam eden ayrımcı politikalar ve mültecilere reva görülen hukuki belirsizlik hali var
oldukça bu ölümlerin sonu gelmeyecektir.
Yetkilileri derhal mültecilerin sorunlarına insanı temel alan yapıcı
ve kalıcı çözümler üretmeye davet ediyor, kazada yaşamını yitiren hemşerilerimize rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
İzmir Barosu Başkanlığı

SINIRLARIN KONTROLSÜZ BİR ŞEKİLDE AÇILMASINA
İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI
MÜLTECİLİK SİYASETE ALET EDİLMEMESİ GEREKEN
İNSANİ BİR MESELEDİR
Suriye’de dün çok sayıda askerimizi şehit verdiğimiz çatışmanın hemen ardından hükümet yetkilileri “artık mültecileri tutabilecek durumda olmadıklarını, yeni göç dalgasının kara ve deniz yoluyla Avrupa’ya
geçmesine engel olunmayacağını” açıklamışlardır.
Bu açıklamalardan görülmektedir ki iktidar, mülteci sorununu yaşanan çatışmalı ortamda siyasal bir koz olarak kullanmaktadır.
Buna karşın, ısrarla altını çizmek gereken gerçek, mülteciliğin siyasete alet edilmemesi gereken insani bir mesele olduğudur. İltica, evrensel hukuk tarafından kabul edilmiş temel bir insan hakkıdır.
Bu nedenle gerek Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve gerekse başta AB olmak üzere tüm uluslararası kamuoyunu mültecilerin ihtiyaçlarını önceleyen bir insani yaklaşımı benimseyip uygulamaya davet ediyoruz.
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Sınırların kontrolsüz şekilde açılmasının sonuçları çok iyi değerlendirilmeli ve mültecilerin başta yaşam hakkı olmak üzere tüm temel hak
ve özgürlükleri korunmalıdır.
Muhtemel yeni göç dalgasında Yunan Hükümetinin tutumu ve adalardaki mevcut sıkışmışlık halinin çok ciddi sonuçları olacaktır. Bu bakımdan tüm bölge devletlerini uluslararası hukukun 1951 Cenevre Sözleşmesinde düzenlendiği uluslararası iş birliği ve sorumluluk paylaşımı
kurallarını dikkate alarak insanı temel alan bir çözümü benimsemeye
çağırıyoruz.

İZMİR HARMANDALI GERİ GÖNDERME MERKEZİ CORONA
PANDEMİSİ RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Ülkemizde ve tüm dünyada birçok kişiyi etkileyen Corona Pandemisi (Covid-19) toplum sağlığını ciddi bir şekilde tehdit etmeye devam
etmektedir. Bu süreçte ilimizde bulunan Harmandalı Göç İdaresinde tutulan mültecilerden çok sayıda şikayet baromuz üyesi avukatlara ulaşmıştır. Kurumda, Corona Pandemisi için gerekli önlemlerin alınmadığı,
idari gözetimde tutulan mültecilerin sadece ateşlerinin ölçüldüğü ve
rahatsızlanan kişilerin izole edilmediği, yeterli hijyen malzemelerinin
kurumdaki mültecilere verilmediği, odalarda 5 ile 15 kişi arasında değişen sayılarda kişilerin tutulduğuna ilişkin iddialar bulunmaktadır. Tüm
bu görüşmeler, İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu Üyesi avukatlar
tarafından raporlanmış olup söz konusu rapor baromuzca kamuoyu ile
paylaşılmıştır.
Bu raporlama süreci devam ederken baromuza ulaşan yeni şikayetlerle İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde 30 Mülteci ve 1
Güvenlik Görevlisi’nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilmiştir. 30
Mültecinin Geri Gönderme Merkezi’nin A2 katında izole edildiği ve avukatlarına telefon yolu ile ulaşmalarının engellendiği iddia edilmektedir.
Nitekim son 1 haftadır baromuz üyesi avukatlar bu merkezde tutulan
müvekkillerinin kendilerini aramadığını doğrulamışlardır.
Yaşanan bu vahim gelişmeler ışığında geri gönderme merkezinin
koşulları da dikkate alındığında hastalığın kurumda tutulan diğer mül917

tecilere ve kurum personeline bulaşma riski oldukça yüksektir. Bu durumun önlenmesi açısından İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nin
kontrollü şekilde kurum içinde karantina bölgesi oluşturularak boşaltılmasını, Covid-19 pozitif olan mültecilerin tedavilerinin ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü önlemin derhal alınmasını, kurumda
tutulan hasta mültecilerin avukatları ile iletişimlerinin engellenmemesini ve bu tablonun ortaya çıkmasında ihmali olan kurum personeli
hakkında adli ve idari soruşturmanın başlatılması gerektiği hususlarını
kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla

DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
20 HAZİRAN 2020
“Söyleyin dağlara rüzgara
Yurdundan sürgün çocuklara
Düşmesin kimse yılgınlığa
Geçit vardır yarınlara”
Bitmek bilmeyen savaşlar, iç karışıklıklar, politik ve askeri müdahaleler, cinsiyet ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık, dinsel, ırksal, mezhepsel çatışmalar her geçen gün milyonlarca insanın vatanlarını terke
ve kendilerine yeni yurtlar aramaya mecbur bırakıyor.
Birleşmiş Milletler Göç Örgütü’nün her yıl 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü öncesinde açıkladığı Küresel Eğilimler Raporu’na göre 2019
yılı sonu itibarıyla dünyada 80 milyona yakın insan evlerini terk etmek
zorunda bırakılmış durumda, bu tüm dünya nüfusunun yaklaşık %1’ine
denk geliyor.
Her geçen gün artan mülteci sayılarına karşın ülkeler mülteci kabul politikalarını gitgide zorlaştırmakta, bazı ülkeler ise sınır geçişlerini
mültecilere tamamen kapatmaktadır. Oysa İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 14. maddesi “Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır” demektedir.
Türkiye, yurtlarından edilmiş 3,9 milyon insanla dünyada en çok sayıda
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mülteciyi barındıran ülke. Ancak bu kişilerin başta iş, eğitim ve sağlık
olmak üzere temel ihtiyaçlarının evrensel ilkelere uygun biçimde çözülmesi gerekiyor. Bununla birlikte çoğu geçici koruma statüsü ile ülkemizde bulunan mültecilerin kendi hayatlarını güvenle kurabilecekleri,
çocuklarını büyütebilecekleri, geleceğe dair planlarını yapabilecekleri
şartlar oluşturulmadıkça mülteci sorununun önümüzdeki yıllarda derinleşerek büyümesi de ne yazık ki kaçınılmaz bir gerçek olarak önümüzde duruyor.
Gönüllü geri dönüş gibi toplumsal kaygıları düşürmeye yönelik söylemlerinse bugün itibari ile gerçeği yansıtmadığını, mültecilerin kendi
ülkelerine dönüş koşullarının belki de hiçbir zaman oluşmayacağını, bu
sorunun on yıllardır yaşayan başka pek çok ülkede üçüncü ve hatta dördüncü kuşak mültecilerin doğup hayatlarını kimliksiz olarak sürdürmek
zorunda bırakıldıklarını ve bu durumun içinden çıkılmaz yeni sorunlar
yarattığını yetkililere ve kamuoyuna hatırlatmak istiyoruz.
Yaşanılan krizin çözüm yolu ise, sorunun tüm paydaşlarının ortak
akılla üreteceği yöntemlerden geçmektedir. Gerçeklikten kaçmak yerine meselenin ciddiyetle ele alınıp ülkemiz mülteci politikasının orta ve
uzun vadeli olarak yeniden şekillendirilmesi gerekmektedir.
İzmir Barosu olarak 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde, uzun
zamandır çalışmaları süren bir kaynak kitabın basımının yapıldığını da
ayrıca duyurmak istiyoruz. İzmir Barosu yayınları arasından çıkan; belge örnekleri, mahkeme kararları ve mülteci hukukuna ilişkin mevzuatın
da derlendiği Mülteci Hukuku Rehberi’nin adli yardım alanında çalışan
meslektaşlarımız için faydalı olacağına inanıyoruz.
Sözlerimizi İzmir’de yaşayan mülteci şair Ahmed Jundi’nin sözleri
ile bitirelim: “Dünya bir bütündür ve her yerden birbirine bağlıdır. Hepimiz mutlu olunca güler, üzüldüğümüzde ağlarız. Acılarımız bir, mutluluklarımız bir. Her insanın evrensel olması lazım. Çünkü hepimiz ‘bir’iz”.
Tüm bu tablo içinde ülkemiz ve dünyanın her yerinde ana yurtlarını terk
etmek zorunda bırakılan ve yeni bir hayat kurmak için çabalayan mültecilere 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde bir kez daha dayanışma
duygularımızı gönderiyoruz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR
• Karar tasnifi, eğitim planlama, tutulma koşulları raporu olmak
üzere Komisyonumuz alt çalışma grupları, çalışmalarına sürekli olarak
devam etmektedir.
• Adli yardım göç ve iltica alanı listesinde bulunan meslektaşların
yer aldığı konuşma gruplarında, meslektaşların karşılaştığı sorunlara
ilişkin Komisyon üyelerimiz tarafından hukuki destek sağlanmakta,
mevzuat değişiklikleri, güncel kararlar ve çeşitli konularda bilgi paylaşımları yapılmaktadır.
• Yeni Corona Virüs pandemisi sebebiyle bir süre ara verilen eğitim
çalışmalarının, yeni dönemde Online olarak yapılması için çalışmalar yapılmaktadır.
• Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde yabancıların tutulma
koşullarına ilişkin rapor çalışması, günümüzdeki sorunlar çerçevesinde
güncellenmek üzere devam etmektedir.
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İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KOMİSYONU
İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT
İSTEMLERİNE İLİŞKİN HESAPLAMA ÇALIŞMASI
24.01.2019

Komisyon toplantılarımızda değinilen , iş kazasından kaynaklanan
tazminat istemlerine ilişkin bilgi aktarımı şeklinde yapılması kararı alınan çalışma , Av. Meriç Kaptan tarafından, belirli tarih aralıklarında düzenlenerek komisyona aktarıldı. Mesleğe katkı sunması adına oldukça
yararlı olan komisyon içi çalışmamız, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

“7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU VE ZORUNLU
ARABULUCULUK UYGULAMA SORUNLARI” KONFERANSI
11.02.2019
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Yürürlüğe girdiği tarihten bu yana hakkında çokça konuşulan ve komisyonumuzun gündeminde de sıklıkla yer alan Zorunlu Arabuluculuk
uygulaması, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi Başkanı
Hakim Ayşe Yeşim Akçelik başkanlığında ; Karşıyaka 2. İş Mahkemesi
Hakimi Uğur Erçetin ve komisyonumuz üyesi Av. Duygu Özman Işıkoğlu’
nun sunumlarıyla katıldıkları bir konferansla, İş Mahkemeleri Kanunu
ile birlikte değerlendirildi.
Özellikle ilgili yasaların uygulayıcılarıyla yapılan bu çalışma, komisyonumuzun da çalışmalarına yön vermiş ve meslektaşlarımızın yoğun
ilgisi, bu alanda daha fazla değerlendirme yapılması gerekliliğini ortaya
koymuştur.

«ÇALIŞMA HAYATINDA MOBBİNG» PANELİ
26.03.2019

Komisyon üyelerimiz Av. Hatice Aslan Atabay ve Av. Dicle Arar’ın
konuşmacı olarak yer aldığı panelde, birçok çalışanın maruz kaldığı ve
merak ettiği mobbing olgusu ele alındı. Katılımcılar arasında avukatlarla birlikte farklı sektörlerden çalışanlar da yer aldı. Panel, çeşitli sorunlar ve gündemdeki problemlere ilişkin olası çözümlerin tartışıldığı, yol
gösterici ve bilgilendirici bir çalışma oldu.
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“SOMA’NIN 5. YILINDA İŞ KAZALARININ HUKUKİ VE
CEZAİ BOYUTU” KONFERANSI
26.04.2019

Komisyon üyemiz Av. Dilek Güzel’in moderatörlüğünde, ülkemizde
maalesef sıklıkla yaşanan; birçok işçinin yaralanmasına, sakat kalmasına hatta ölümüne sebep olan iş kazaları ,Soma’da yaşanan acı olayın 5.
Yılı da anılarak farklı açılardan ele alındı. Konferansta Av. Sinan Sürücü
“ TCK m.83 Kapsamında Ceza Yargılamasına İlişkin Sorunlar ve Yargısal
Olanaklar” , Av.Meriç Kaptan ” İş Kazalarından Doğan Davalarda Hukuk
Yargılamasına İlişkin Sorunlar ve Yargıtay Uygulamaları” , TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel “ Soma’nın Işığında Idari
Denetime ve Kurumsal İşleyişe ilişkin Sorunlar ve Çözüm Olanakları”,
İş yeri hekimi Dr Hasan Ter “İş Kazası Sonrası Tıbbi Süreç ve İşçi Sağlığı
Alanı Öncülerinden Dr. Engin Tonguc” konu başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.
Soma’da yaşananlar ve sonrasındaki süreç, bir kez de madende yakınlarını kaybeden ve konferansa dinleyici olarak katılan aileler tarafından katılımcılara aktarıldı. Benzer olayların bir kez daha yaşanmaması
için öneriler ve düşünceler paylaşıldı.
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İZMİR 8. İŞ HUKUKU GÜNLERİ SEMPOZYUMU
10-11.05.2019

Sempozyum alt komisyonun yoğun çalışması ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin desteğiyle, bu yıl İzmir İş Hukuku Günleri’nin 8.si düzenlendi. Arabuluculuğa İlişkin Uygulama Sorunları , Arabuluculuk Anlaşma Tutanaklarının Etkisi ve İbra, Sulh, İkale ile Karşılaştırılması , Belirli
İş Sözleşmelerinin Yargıtay İ.B.K. Işığında Değerlendirilmesi, İş Kazalarında İşverenin Hukuki ve Mali Sorumlulukları , KHK ile Kadroya Alınan
Alt İşveren İşçilerinin Toplu İş Sözleşmesi Hakları , Fazla Çalışma Ücret
Alacağına İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi; konu başlıklarının ele alındığı, iki gün ve altı oturum süren sempozyumda; Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Başkanı Hakim Halil ÖZDEMİR, Av. Hülya Sapmaz
Can , Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Başkanı Hakim Mehmet Çamur , Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Üyesi Hakim Şahin Çil ,Prof. Dr. Melda Sur , Hakim
Bektaş Kar ,Yargıtay 21.Hukuk Dairesi Başkanı Hakim Mesut Balcı , Av.
Meriç Kaptan ,Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Aydın Başbuğ, Karşıyaka 2. İş Mahkemesi Hakimi Uğur
Erçetin, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Mustafa Alp , Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Hakim Seracettin
Göktaş değerli bilgilerini ve görüşlerini bizlerle paylaştılar.
Güncel konuların ele alınması sebebiyle yararlı ve başarılı geçen çalışmanın ardından, katılımcılara plaketleri takdim edildi.
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“ARABULUCULUK TUTANAKLARINDA İBRA VE İKALE
KAVRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ” PANELİ
03.10.2019

Arabuluculuk uygulamasında yer alan ve sıklıkla karşılaşılan ibra ve
ikale kavramları, meslektaşlarımızın yoğun katılım gösterdiği panelde,
komisyon üyemiz Av. Dicle Arar tarafından değerlendirildi. Panelde,
özellikle arabuluculuk tutanaklarının icrası aşamasında önem arz eden
ilgili kavramların anlamları ve ne şekilde ele alınmaları gerektiği, mevzuat ve içtihatlar ışığında incelendi.

7036 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER VE
UYGULAMA SORUNLARI PANELİ
17.10.2019
İş Hukuku mevzuatımızın önemli bir bölümünü kapsayan 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, getirdiği değişiklikler ve uygulama sorunlarıyla da komisyon gündemimizde sıklıkla yer almaktadır.
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İşe İade Davalarında Parasal Belirleme, İstinafta Kesinleşme , Arabulucu Tutanakları, Süreler ; başlıklarıyla incelenen konu, İzmir 8. İş
Mahkemesi Hakimi Halil Bozkurt ve komisyon üyemiz Av. Hatice Aslan
Atabay tarafından ele alındı.
Değişikliler ve sorunların tartışıldığı etkinlikte, meslektaşlarımızın
da değerli katkılarıyla, faydalı bilgi aktarımları yapıldı.

“İŞ YAŞAMINDA KADIN OLMAK’’ KONULU PANEL
28.11.2019

25.11.2019 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinlikleri
Kapsamında, İzmir Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından düzenlenen panelde; Av. Gözde Önal’ın moderatörlüğünde , Av. Şenay Çöte
ve komisyon üyemiz Av. Zöhre Dalkıran konuşmacı olarak yer aldı.
Panelde, kadınların her alanda olduğu gibi, iş yaşamında da zorluklar ve sorunlarla karşılaştıklarına dikkat çekilirken, İş Hukuku mevzuatında kadınlar lehine yapılan düzenlemeler hakkında bilgilendirme
yapıldı.
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TORBALI - “İŞÇİLİK ALACAKLARININ HESAP UNSURLARI”
KONULU PANEL
13.12.2019

İlçe eğitimleri kapsamında meslektaşlarımızın talepleri doğrultusunda belirlenen konu başlığını kapsayan panel, Av. Meriç Kaptan’ın
sunumuyla gerçekleştirildi. Özellikle hesaplamalarda oluşan güncel
sorunlar ve son değişiklikler , katılım sağlayan meslektaşlar tarafından
ilgiyle takip edildi.

TİRE - “7036 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN
DEĞİŞİKLİKLER- ARABULUCULUK SON TUTANAKLARININ
İBRA VE İKALE İLE KARŞILAŞTIRILMASI’’ KONFERANSI
06.01.2020
Komisyonumuz tarafından ilçe eğitimleri kapsamında düzenlenen
konferans ; Av. Dicle Arar ve Av. Zöhre Dalkıran ‘ın sunumuyla gerçek-
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leştirildi. Uygulamada çokça merak edilen konu başlıkları, Tire ve çevre
ilçelerden gelen meslektaşlara aktarıldı.

ALİAĞA- “7036 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN
DEĞİŞİKLİKLER- ARABULUCULUK SON TUTANAKLARININ
İBRA VE İKALE İLE KARŞILAŞTIRILMASI” KONFERANSI
27.02.2020

Komisyonumuz tarafından ilçe eğitimleri kapsamında düzenlenen
konferans, Aliağa ilçesinde de Av. Dicle Arar ve Av. Zöhre Dalkıran ‘ın
sunumuyla gerçekleştirildi. Aliağa Ticaret Odası’nda gerçekleşen konferansa, İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu sorumlu
yönetim kurulu üyesi Av. Cansu Bildirici de katıldı.

ONLINE KONFERANS: PANDEMİ SÜRECİNİN İŞ
HUKUKUNA YANSIMALARI
15.04.2020
Pandemi döneminde de İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonumuz eğitim çalışmalarına devam etti. Bu kapsamda ilk olarak komisyon
üyemiz İzmir Barosu üyesi meslektaşımız Av. Dilek Güzel’n moderatörlüğünde Kocaeli Barosu üyesi ve Çalışma ve Toplum Dergisi yayın
Yöneteni Av. Dr. Murat Özveri’nin katılımı ile “Pandemi Döneminin İş
Hukukuna Yansımaları” başlıklı bir canlı yayın gerçekleştirildi.
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ONLINE KONFERANS:
PANDEMİ SÜRECİNİN İŞ HUKUKUNA YANSIMALARI 2:
ESNEK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ
03.05.2020
Pandemi günlerinde düzenlene bir başka online konferansta ise
esnek çalışma yöntemleri ele alındı. Moderatörlüğünü komisyon sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Cansu Bildirici’nin yaptığı canlı yayına
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayça İzmirlioğlu katıldı.
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KENT VE ÇEVRE KOMİSYONU
Yamanlar, Suyu Lezzetli ve
Çöpsüz Bir Dağ Olarak Kalmalıdır!
Kamuoyunca bilindiği gibi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından,
çok önemli yeraltı su kaynakları bulunan, halen ekolojik dengenin tam
olarak bozulmadığı, tarımsal üretimin sürdüğü, önemli bir bitki örtüsü
barındıran Karşıyaka-Yamanlar’a, çöp (katı atık) tesisi yapılmak istenmektedir. Söz konusu tesis ile ilgili yer seçiminin yanlış olduğu, burada
yapılacak tesisin halk sağlığına ve çevreye zararlı olacağı düşüncesiyle, “Katı atık Bertaraf Tesisi” yer seçimi kararının iptali istemiyle açılan ve Baromuzun da müdahil olduğu davada, mahkemece 4 ayrı bilirkişi raporu alınmıştır. Bilim insanları tarafından verilen ilk 3 raporda;
1) “Çöplük yapılmak istenen alanın, geçirimli volkanik kayalardan oluşan kaya zemin üzerinde bulunduğu, bu volkanik kayaların
yer altı suyu deposu -çatlaklı kaya akiferi- özelliğinde olduğu, alandaki yer altı suyunun, yöre halkı tarafından içme, sulama ve genel
amaçlarla kullanıldığı”,
2) “Yeraltı suları yüzeye çok sığ derinliklerde, ya da bazen yüzeyde-kaynaklar şeklinde-, bazen de yüzeyden yukarıda -artezyen
şeklinde görülmekte olduğundan, taşkın tehlikesinin bulunduğu”,
3) “İlgili mevzuatta, taşkın riski taşıyan bölgeler ile yer altı suyunun içme, sulama ve kullanma suyu olarak kullanıldığı bölgelerde
-çöp- depolama tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine izin verilemeyeceğinin öngörüldüğü”,
4) “Çöplük yapılmak istenen alanın, jeolojik ve hidrojeolojik
özellikleri itibariyle çöp depolama tesislerinin kurulması ve işletilmesi için uygun bulunmadığı”,
5) “Mevcut ulaşım güzergahının, çöp kamyonları için uygun bir
rota olmadığı”,
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6) “Çevre mühendisliği açısından, çöplük yapılmak istenen alanın, önemli mühendislik kriterlerine uygun düşmediği”,
7) “Yer altı sularının kirlenmesi, çöplük tesisinin yaratacağı
gürültü, koku ve toz emisyonları nedeniyle, Karşıyaka’nın önemli
dinlenme alanlarından Karagöl’e bu amaçla giden kişilerde sağlık
açısından ve psikolojik açıdan olumsuz etkilenmeler olacağı, bölgede olası sel ve taşkın durumlarında bölgede yaşayanlarda enfektif
rahatsızlıklardan ciddi travmalara kadar, çok komplike sağlık sorunları görülebileceği, bölgedeki hakim rüzgar nedeniyle özellikle
Karşıyaka’nın koku, toz, duman ve gürültü bakımından olumsuz etkileneceği gerçeği ve bölgenin yeşil alan niteliği bir arada değerlendirildiğinde, halk sağlığı açısından Yamanlar’ın çöp tesisi için uygun yer olmadığı” tereddüte ve tartışmaya yer bırakmayacak biçimde
belirlenmişti.
Bu gelişmeden sonra, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, dava
tarihinden sonra düzenlenen bir “susuzlaştırma projesi”ne dayanılarak,
raporda yer alan sakıncaların giderildiği iddia edilmiş ise de, ek rapor
alınan ilk bilirkişi heyeti, “susuzlaştırma projesinin de sakıncaları gidermediğini” bildirmiştir.
Bunun üzerine, mahkeme tarafından yeni bir keşif ve bilirkişi
incelemesi yapılmıştır. Son keşiften sonra verilen bilirkişi raporunda, “su kaynakları”, “çevre”, “halk sağlığı” açısından önceki raporlarda yer alan sakıncalar aynen tespit edilmiş, ancak değerlendirme
kısmında “İzmir’in çöp tesisine gereksinimi var”, “Büyükşehir Belediyesi gerekli önlemleri alacaktır” gibi soyut, denetimden uzak ve
sübjektif gerekçelerle “uygunluk” görüşüne yer verilmiştir.
Bu davayı İzmir’in ihtiyaçları üzerine kilitlemek ve tartışmayı başka
mecraya çekmek kabul edilebilir ve anlaşılır değildir. İzmir’in yeni bir
çöp tesisine gereksinimi olduğu tartışmasızdır ve kimse de “İzmir’e yeni
bir çöp tesisi yapılmasın” dememektedir. Buradaki sorun, daha önce
Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından başka “uygun yerler” bulunduğu açıklanmış olmasına rağmen, su kaynakları, halk sağlığı, çevre
ve doğa açısından büyük riskler taşıyan Karşıyaka Yamanlar’a çöp
tesisi yapılmasında ısrar edilmesidir.
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Ayrıca, ekolojik denge, doğa, canlı yaşamı anlamında, birincil önem
taşıyan ve moda deyimle son derece “stratejik” bir öğe olan “su” ihtiyacına ve İzmir’in susuzluk konusundaki sorunlarına karşın, 21. yüzyılda İzmir’in en ünlü suyunun kaynağı “Yamanlar” için bir susuzlaştırma projesi üreterek, çöp tesisi için uygunluk aramak, “Yamanlar’a
çöp tesisi ısrarında” trajik bir noktaya gelindiğini göstermektedir.
Karşıyaka-Yamanlar’a yapılacak çöplük, İzmir’i, kentin gelişimini,
doğayı, yaşamı, gelecek nesilleri ilgilendiren çok önemli bir konudur. İzmir›in susuzlaştırmaya değil, temiz ve kullanılabilir nitelikteki su
kaynaklarının korunmasına ihtiyacı vardır. Bu bakımdan, Yamanlar
Dağı tarihsel bir öneme sahiptir, hem Yamanlar su kaynakları, hem
de diğer su kaynaklarımız bize değil, bizden sonraki nesillere ait,
kirletmeden aktarmak zorunda olduğumuz emanetlerdir.
Devam etmekte olan dava çerçevesinde, birçok bilim insanı projeye
dair “uygun değildir” yönündeki görüşünü açıklamışken, şimdi “susuzlaştırma projesi” gibi bir projeye dayanarak, sakıncalar tüm raporlarda
olduğu gibi aynen tekrarlandığı halde, epey mahcup biçimde “uygunluk” görüşü veren bir bilirkişi raporu ile Karşıyaka-Yamanlar’a çöplük
yapılmasına izin verilemez.
Çözüm; susuzlaştırma gibi su kaynaklarının kirletilmesi ve tahribinin yanı sıra, muazzam ek maliyetleri İzmir halkının sırtına yüklemek
ve kolaycılığa kaçan, günü kurtaran yöntemler tasarlamaktan değil; konuyla ilgili meslek odalarının da katılacağı bir toplantı düzenlenerek,
kentin çöp sorununu kente ve çevreye en az tahribatla ortadan kaldıracak projelerin üretilmesinden geçmektedir.
Altını çizerek yeniden vurguluyoruz ki, Karşıyaka Yamanlar, çöp
–katı atık- tesisi yapımı için uygun yer değildir. İzmir Büyük Şehir
Belediyesi Karşıyaka Yamanlar’a çöp tesisi yapılması ısrarından vazgeçilmelidir.
İzmir Barosu, kentine ve kentlisine olan sorumluluğu ile sorunun çözümünde inisiyatif almaya hazırdır.
Bu konuyu görmezlikten gelmeyeceğiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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İZMİR BAROSU JEOTERMALE KARŞI DİRENEN
KÖYLÜLERİN YANINDA

İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyeleri Av. Hüseyin Yıldız ve Av. Sinan
Balcılar, topraklarında jeotermal enerji santrali (JES) yapılmasına karşı
günlerdir direnen Aydın Kızılcaköylülere destek amacıyla bölgeye
gittiler.
Sabaha karşı jeotermal için ayrılan araziye jandarma nezaretinde
tel çit çekildiğini ifade eden İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu İlgili Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sinan Balcılar, yapılan işlemin hukuksuz
olduğunu, araziye tel örgü çekilmesinin JES çalışmasının bir parçası niteliğini taşıdığını ve köylülerin yaşam alanlarını koruma mücadelesinin
meşru olduğunu belirtti. Av. Sinan Balcılar “Jeotermale karşı direnen
teyzelerimize biber gazı sıkılmış. İzmir Barosu olarak Aydın Barosu ile
birlikte Kızılcaköy halkının yanındayız” dedi.
Köylüler ise JES şirketinin arazi etrafındaki tel örgüleri kaldırıp, alanı boşaltana kadar mücadelede kararlı olduklarını söylüyor.

KÖRFEZ GEÇİŞ PROJESİ’NE KARŞI SASALI’DAYIZ!
BASIN AÇIKLAMASI
İzmir Barosu, İnsan Hakları Haftası etkinlikleri kapsamında “Körfez
Geçiş Projesi›ne karşı Gediz Deltası’nda bulunan Kuş Cenneti’nde bir
basın açıklaması gerçekleştirdi. İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel,
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yönetim kurulu üyelerimiz ve meslektaşlarımızın katıldığı açıklamada,
Kuş Cenneti’nin ‘rant tehdidi’ altında olduğu ifade edilerek, Gediz Deltası ile ilgili açılan davalara müdahil olunacağı belirtildi.
Sasalı Kuş Cenneti’nde yapılan ve İzmir Barosu Yönetim Kurulu
üyesi Av. Deman Güler’in okuduğu basın açıklamasında, sağlıklı bir çevrede yaşam hakkının ayrı bir hak olarak tanımlanması gerektiği belirtilerek, “Bugün bu açıklamamızı burada Gediz Deltası Kuş Cennetinde
yapmamızın sebebi de budur. Sahip olduğu son derece değerli ekosistemi dünyanın sayılı sulak alanlarından olan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altında Gediz Deltası, bugün gerçek görevi kendisini
korumak olan iki bakanlığın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman
ve Su İşleri Bakanlığı’nın tehdidi altındadır. Gediz Deltası, bir taraftan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı İzmir Körfez Geçişi Projesi
ile parçalanma tehdidi altında iken, diğer taraftan Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, Gediz Deltası’nın koruma alanlarını düşüren kararı ile delta
sulak alanını sadece köprü geçişlerine değil, bir sulak alanda yapılması
akla ve hayale uygun düşmeyen her türlü rant ve inşa projesine açmanın adımlarını atmaktadır” açıklamasını yaptı.
Açıklamada, Gediz Deltası’nın, flamingolar başta olmak üzere çok
sayıda kuş türünün dünyadaki en önemli yaşama alanlarından biri olduğu hatırlatılarak, “Türkiye’deki 14 uluslararası öneme sahip Ramsar
Alanı’ndan biri olan Gediz Deltası, aynı zamanda Doğal Sit Alanı ola935

rak korunmaktadır. Türkiye’nin en büyük yüz ölçümüne sahip kıyı sulak
alanlarından biri olan ve 40 binden çok flamingonun yuvası olan İzmir’in
Gediz Deltası, UNESCO’nun Dünya Doğa Mirası ile ilgili dört kriterinin
tamamını sağlamaktadır. Bu gün bu iki korkunç girişim, neyse ki kentine sahip çıkan İzmirliler ve sivil toplum örgütleri tarafından yargıya
taşınmıştır. Biz de İzmir Barosu olarak, Avukatlık Kanunu’nun Barolara
yüklediği “hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunma, koruma
ve bu kavramlara işlerlik kazandırma” görevimize uygun olarak, bundan
sonraki süreçte öncelikle Gediz Deltası sulak alanını tehdit eden bu iki
girişime engel olmak için açılan iki davaya müdahil olacağımızı bildirmek isteriz” denildi.
Basın açıklaması sonrasında bir konuşma yapan Baro Başkanı Av.
Özkan Yücel ise “Yetkililer ölçümlerini para ve zaman üzerinden yapmaya kararlılar. Oysa para ve zamanla tahrip ettiğimiz ve geri alamayacağımız şeyler var. Çocuklarımız burada gördükleri kuşları bir daha göremeyebilirler. Buraları korumak bu alanları gelecek nesillere taşımak
aynı zamanda bizim görevimiz. Bu alanın korunması için her türlü çaba
içerisinde olacağız” dedi.
Av. Özkan Yücel konuşması sırasında İzmir Barosu olarak Türkiye’nin her yerinde çevreye verilen zararın önlenmesi ile mücadele geleneğinin oluşmasının mimarlarından biri olan İzmir Barosu’nun önceki
başkanlarından Av. Noyan Özkan için uluslararası bir çevre ödülü verileceğini, yine Türkiye’de insan haklarının korunması anlamında büyük
mücadeleler veren, aldığı AİHM kararları ile Türkiye’nin hukuk sisteminin yeniden şekillenmesini ve bazı mevzuatın değişmesini sağlamış
İzmir Barosu’nun başkanlarından Av. Güney Dinç anısına da bir makale
yarışması düzenleneceğini ifade etti. Av. Özkan Yücel, “İzmir Barosu
her zaman hukukun üstünlüğü için, çevre hakkı, insan hakları için mücadele etmiş bir barodur. Türkiye’nin tarihine yön vermiş bir barodur.
Biz değerlerimizi unutmayacağız. Onların anıları ile birlikte mücadele
etmeye devam edeceğiz” dedi.
Av. Deman Güler tarafından okunan basın açıklaması;
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ÇEVRE HAKKI
İNSANLIĞIN İLK HAKLARINDANDIR
Sayın Basın Mensupları;
Bildiğiniz üzere İzmir Barosu olarak bu haftayı, BM İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 70.yılı olması sebebiyle, insan
hakları haftası etkinlikleri ile kutlamaktayız.
İnsan haklarının tarihsel gelişimi içerisinde, çevre sorunlarının sanayileşme ve kentleşme sürecine bağlı olarak küresel bir boyut kazanması ve bu sorunların çözümünde ulusal düzeydeki çabaların yetersiz
kalması sonucunda, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının ayrı bir hak
olarak tanımlanıp yasal düzenlemeler içinde yer alması gerekmiştir.
Ne var ki geldiğimiz noktada, sermayenin küreselleşmesi sürecinin
ve doğayı rant elde etmenin bir aracı olarak gören anlayışın, doğal yaşamın korunması, insan haklarına saygı ve yoksulluğun engellenmesi
gibi çok ciddi ve temel sorunlar karşısında, kendi çıkarlarından başka
bir şey düşünmedikleri ortaya çıkmıştır.
Geçen yıllar içinde, çevre savunuculuğunun temel dayanağı olan
çevre mevzuatının revize edildiğine, kapsamının çevre aleyhinde sonuçlara yol açacak şekilde daraltılıp, esnetildiğine, çevre mevzuatında
yapılan değişiklikler sonucunda, hukuk ve adalet sisteminin doğanın
tahribi yolunda birer araç haline getirildiğine, çevre lehine verilmiş az
sayıdaki mahkeme kararlarının ise idareler tarafından uygulanmadığına
ve mahkeme kararlarının arkasından dolanmak suretiyle hukuksuzluğun kalıcı bir hale getirildiğine şahit olduk.
Gerçekten de bu topraklar, şimdiye dek görülmemiş bir biçimde
çevre talanıyla karşı karşıyadır. Anadolu’da neredeyse her dağ için maden ruhsatı verilmiş, termik santrallere nükleer santral projeleri eklenmiş, tarım alanlarımız, sulak alanlarımız, sit alanlarımız birbiri ardına
yok edilmeye başlanmıştır.

937

İzmir Barosu olarak, tüm dünyada doğal yaşam alanlarına yönelen küresel düzeydeki saldırılara karşı, yine küresel çapta yürütülen savunuculuk mücadelelerinin, insan ve doğa hakları mücadelesinin merkezine
oturduğunu ve sadece insanlar için değil; dağı, taşı, toprağı, bitkisi, kurdu kuşu, börtü böceği, balığıyla, tüm ekosistem için yaşamsal varoluş
mücadelesine dönüştüğü gerçeğinin farkındayız.
Bugün bu açıklamamızı burada Gediz Deltası Kuş Cennetinde yapmamızın sebebi de budur. Sahip olduğu son derece değerli ekosistemi
dünyanın sayılı sulak alanlarından olan ve uluslararası sözleşmelerle
koruma altında Gediz Deltası, bugün gerçek görevi kendisini korumak
olan iki bakanlığın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri
Bakanlığı’nın tehdidi altındadır.
Gediz Deltası, bir taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı İzmir Körfez Geçişi Projesi ile parçalanma tehdidi altında iken,
diğer taraftan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gediz Deltası’nın koruma
alanlarını düşüren kararı ile delta sulak alanını sadece köprü geçişlerine
değil, bir sulak alanda yapılması akla ve hayale uygun düşmeyen her
türlü rant ve inşa projesine açmanın adımlarını atmaktadır.
Oysa Gediz Deltası, flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuş
türünün dünyadaki en önemli yaşama alanlarından biridir. Türkiye’deki
14 uluslararası öneme sahip Ramsar Alanı’ndan biri olan Gediz Deltası,
aynı zamanda Doğal Sit Alanı olarak korunmaktadır. Türkiye’nin en büyük yüz ölçümüne sahip kıyı sulak alanlarından biri olan ve 40 binden
çok flamingonun yuvası olan İzmir’in Gediz Deltası, UNESCO’nun Dünya
Doğa Mirası ile ilgili dört kriterinin tamamını sağlamaktadır.
Bu gün bu iki korkunç girişim, neyse ki kentine sahip çıkan İzmirliler ve sivil toplum örgütleri tarafından yargıya taşınmıştır. Biz de İzmir
Barosu olarak, Avukatlık Kanunu’nun Barolara yüklediği “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunma, koruma ve bu kavramlara işlerlik
kazandırma” görevimize uygun olarak, bundan sonraki süreçte öncelikle Gediz Deltası sulak alanını tehdit eden bu iki girişime engel olmak
için açılan iki davaya müdahil olacağımızı bildirmek isteriz.
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Ancak yüklendiği sorumluluğun bilincinde olan İzmir Barosu’nun
desteği sadece bu iki dava ile sınırlı kalmayacaktır. Bundan böyle İzmir
Barosu olarak; doğayı, iklimi, ekosistemi ve İzmir’i etkileyen, emsal nitelikli kent ve çevre davalarına hukuken her türlü desteğimizi sunacağımızı, Türkiye’nin dört bir yanında, doğal ve kültürel değerlere yönelik
yağma ve talandan doğrudan etkilenen insanlarla ve ekoloji mücadeleleriyle dayanışma içerisinde olacağımızı deklare ediyor ve başta avukat
meslektaşlarımız olmak üzere, bu ülkeye ve halka karşı sorumluluğu
olan tüm meslek odası, kurum, dernek ve sivil toplum örgütlerini bu
dayanışmanın bir parçası olmaya davet ediyoruz.
Saygılarımızla

TÜRKİYE BAROLARI KENT VE
ÇEVRE KOMİSYONLARI BULUŞMASI SONUÇ BİLDİRGESİ
12-13 OCAK 2019

İzmir Barosu ev sahipliğinde 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde 25 barodan katılan kent ve çevre komisyonlarınca düzenlenen iki günlük çalıştayın sonuç bildirgesi
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Türkiye Baroları Kent ve Çevre Komisyonları Buluşması
Sonuç Bildirgesi
Küresel iklim değişikliğinin ve gıda krizinin, bütün dünyada yaşamı
tehdit ettiği bir dönem yaşıyoruz. Su, hava, toprak ve tüm yaşam alanları kirletiliyor, kentler ve doğal alanlar ile kültürel varlıklar sermayenin
kar hırsına kurban ediliyor. Diğer yandan Anayasa’nın 17. ve 56. maddeleri ile taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerdeki sağlıklı ve dengeli
bir çevrede yaşam hakkının güvencelerini yok sayan uygulamalar ,yoğunlaşarak devam ediyor.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile “Hukukun üstünlüğü ve insan haklarını savunmak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” yasal görevi
yüklenen Baroların, yerleşik içtihatlarla kazandığı kent ve çevre davalarındaki taraf ehliyeti dar yorumlarla ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.
Yurttaşların dava açma hakkını ikametgah ya da mülkiyet koşuluna bağlayan mahkeme kararları ve yüksek yargılama giderleri ile bu alandaki
hak arama özgürlüğü fiilen ortadan kaldırılıyor.
Bu olumsuz koşulları değerlendirmek ve sorunları aşmak için 25
barodan katılan kent ve çevre komisyonlarının iki günlük çalıştayı sonunda;
• Türkiye Baroları Kent ve Çevre Hukuku Komisyonları ve bu alanda
çalışan hukukçular arasında dayanışma esasına dayalı bir yardımlaşma
ağı oluşturulması,
• Türkiye Baroları Kent ve Çevre Hukuku Komisyonları ortak çalışmasıyla kent ve çevre hukuku alanında çalışacak hukukçuların staj ve meslek
içi eğitimlerinin sağlanmasına yönelik eğitim modülleri ve yayınların hazırlanarak eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi,
• Kent ve çevre hukuku alanında bilimsel tartışmalara yön verecek
çalışmaların hukuk alanında etkin olabilmesi adına yüzyüzelik esasına
dayalı düzenli toplantıların ve çalıştayların düzenlenmesi, bir sonraki toplantının Nisan ayı içerisinde Antalya’da yapılması,
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• Kent ve çevre hukukçularının yararlanacağı bir veri tabanının oluşturulması,
• Mahkemeye erişim hakkını zorlaştıran ve hak arama hürriyetini
ortadan kaldıran uygulamalara yönelik acil tedbirlerin alınması, harç ve
yargılama giderleri yükünün azaltılmasına yönelik çözüm ve önerilerde
bulunulması,
• Mücadelenin öznesi olan kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşları
ile işbirliğinin artırılmasına yönelik olanakların geliştirilmesi
• Sağlıklı yaşam hakkını tehdit eden etmenleri ortaya koyucu bilimsel
çalışmaları yürütenlerin hedef haline getirilmesi karşısında dayanışmanın
örülmesi, üniversitelerin ve ilgili kamu kurumlarının topluma riskler ve giderici önlemler konusunda bilgi verme sorumluluğunu yerine getirmelerini sağlayıcı çalışmalar yapılması
acil ihtiyaçları belirmiştir.
Biz aşağıda imzası olan Baroların Kent ve Çevre Komisyonları ve
temsilcileri, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının korunmasını, yaşamın
savunulması olarak görüyoruz. Bunun için Türkiye’deki tüm baroların
ve bu alanda çalışan hukukçuların katılımını sağlayacak bir yapı çerçevesinde, dayanışma içinde birlikte hareket etmekte kararlıyız.
Adana Barosu
Ankara Barosu
Artvin Barosu
Aydın Barosu
Antalya Barosu
Burdur Barosu
Bursa Barosu
Denizli Barosu
Düzce Barosu

Edirne Barosu
Hatay Barosu
İzmir Barosu
Kırklareli Barosu
Kocaeli Barosu
Konya Barosu
Kütahya Barosu
Manisa Barosu
Mersin Barosu

Muğla Barosu
Sakarya Barosu
Siirt Barosu
Tekirdağ Barosu
Trabzon Barosu
Yalova Barosu
Zonguldak Barosu
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İZDEMİR ENERJİ SANTRALİ-II HAKKINDA VERİLEN
ÇED OLUMLU RAPORUNUN BİR KEZ DAHA İPTALİNİ
İSTİYORUZ

“İZDEMİR ENERJİ SANTRALİ - II “ için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu”
kararının, 3. defa öncelikle yürütülmesinin durdurulmasına ve yargılamanın sonunda da ÇED olumlu kararının iptaline karar verilmesi için aralarında İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, EGEÇEP, TMMOB,
Menemen’de bulunan çeşitli meslek örgütleri ve yurttaşların katılımıyla ; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dava açıldı.
Davanın açılmasının ardından yapılan basın açıklamasını İzmir
Barosu adına Başkan Yardımcımız Av. Özgür Yılmazer okudu.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:
BASINA VE KAMUOYUNA
Sağlıklı bir Çevrede Yaşama Hakkı Anayasamız ile Türkiye’nin taraf
olduğu ve iç hukuk kuralı haline gelen uluslararası sözleşmelerle garantiye alınmış bir insan hakkıdır. Fakat son yıllarda hükümetler açısından
insan ve yaşam hakkından once, sermaye ve rant odaklı vahşi kapitaliz942

min üretim ilişkileri içerisinde hiçbir yasa ve kural tanımaksızın halkın
en temel haklarından biri olan Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama hakkı ihlal
edilmekte, buna ilişkin verilen mahkeme kararları dahi uygulanmamaktadır.
Biz, İzmir Barosu olarak bir araya geldiğimiz sivil toplum kuruluşları ve İzmir, Foça, Aliağa ve Menemen halkı ile birlikte İzmir ve çevresinde yarattığı ve yaratacağı hava kirliliği ve çevre felaketini önlemek
için İZMİR ALİAĞA ve FOÇA ilçesi HOROZGEDİĞİ MAHALLESİ mevkiinde
bulunan İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tarafından yapılması
planlanan İZDEMİR ENERJİ SANTRALİ-II projesi ile ilgili olarak BİR KEZ
DAHA Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve yargılama sonunda iptaline karar verilmesi istemi ile dava
açmak zorunda kaldık.
Bu dava konusu projeye verilen 17.06.2010 tarihli Çevresel Etki
Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı İzmir 2.İdare Mahkemesi’nin
16.12.2016 tarihli 2015/1758 Esas, 2016/1593 Karar sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
Ancak Anayasa’nın 138.maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28.maddesi gereğince, mahkeme kararının uygulanması
beklenir iken, mahkeme kararının tebliğinden itibaren 30 günlük süre
dolmadan 22 Mart 2017 tarihinde, 2009/7 sayılı Genelgeye dayanılarak
aynı projeye ilişkin yeniden ÇED olumlu kararı verilmiş ve bu işlemin
iptali için açılan dava sonunda İzmir 5.İdare Mahkemesi’nin 26.10.2018
tarih ve 2017/1072 Esas 2018/1382 Karar sayılı kararı ile işlemin 2.KERE
İPTALİNE karar verilmiştir.
Bu sefer de mahkeme kararı henüz taraflara tebliğ edilmeden,
davalı bakanlıkça aynı projeyle ilgili yeniden ÇED süreci başlatılmış,
İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün internet sitesinde
03.12.2018 tarihli duyuru ile 07.12.2018 tarihinde İDK toplantısı yapılacağı belirtilmiş ve bunun üzerine davacılardan EGEÇEP tarafından,
davalı Bakanlığa 08.12.2018 tarihinde yapılan başvuru ile İzmir 5.İdare
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Mahkemesi’nin 26.10.2018 tarih ve 2017/1072 Esas 2018/1382 Karar
sayılı kararının gecikmesiz ve eksiksiz uygulanması, TERMİK SANTRALIN FAALİYETİNİN derhal DURDURULMASI, mahkemenin iptal kararına
rağmen, aynı projeye ilişkin olarak 2009/7 sayılı Genelge ile başlatılan
ÇED sürecinin sonlandırılması“ talebinde bulunulmuştur.
Sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkından, hukukun üstünlüğünden yana olan İzmir Barosu daha önceki süreçlerde olduğu gibi;
bu davada da davacı sıfatı ile İzmir Tabip Odası, TMMOB, Menemen
Ticaret Odası, Menemen Ziraat Odası, Menemen Sanatkarlar ve Esnaf
Odası, Menemen Esnaflar Odası, Menemen Şoförler ve Otomobilciler
odası, S.S. Menemen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi,
Egeçep (Ege Çevre ve Kültür Platformu) Derneği ve davacı Baro, Oda
ve Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin, Menemen ve Aliağa’da ikamet eden kişilerin de bulunduğu 92 vatandaş ile birlikte İzdemir Enerji
Elektrik Üretim A.Ş. tarafından, İzmir İli Aliağa ilçesi Horozgediği mahallesinde kurulmak istenen “İZDEMİR ENERJİ SANTRALİ - II “ için Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi
(ÇED) olumlu” kararının, 3. defa öncelikle yürütülmesinin durdurulmasına ve yargılamanın sonunda da Çed Olumlu kararının iptaline karar
verilmesi istemi ile bir araya gelmiştir.
İzmir Barosu şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da insanların
ve diğer tüm canlıların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının savunucusu
olmaya devam edecek, çevre mücadelesini ve mücadele edenlerini yalnız bırakmayacaktır.

ELEKTRİK FABRİKASI SATIŞ İHALESİ İPTAL EDİLSİN
İzmir’in Konak ilçesi Alsancak Mahallesi’nde bulunan Tarihi
Elektrik Fabrikası’nın, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satılmak için ihaleye çıkarılması üzerine
İzmir’e Sahip Çık Platformu tarafından, fabrika önünde açıklama
yapıldı. Basın açıklamasını İzmir Barosu Saymanı ve Kent ve Çevre
Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hüseyin Yıldız okudu.
944

ELEKTRİK FABRİKASI SATIŞ İHALESİ İPTAL EDİLSİN
İzmir Elektrik Fabrikası, Alsancak Garı’nın yakınında, limanın arkasında, Havagazı Fabrikasının yanında olup 1928 yılında kurulmuş olan,
İzmir’in elektrik ihtiyacını karşılayan önemli bir tesis idi. Tesis, İzmir Belediyesi’nden ETİ Bank’a, daha sonra da Türk Elektrik Kurumu’na geçti
ve 1989 yılında da kapatıldı.
Tesis binası, 10.720 m² olup malik olarak önce TEK, TEAŞ ve GEDİZ
A.Ş. ve nihayet TTA Gayrimenkul A.Ş.’ye devredildiğini, öte yandan
da 26 Şubat 1998 tarihinde korunması gerekli taşınmaz kültür tabiat
varlığı olarak tescil edildiğini görüyoruz.
Söz konusu yerin özelleştirme idaresi tarafından 23 Ocak 2018 tarihinde bağlı kuruluş ihale ilanı adı altında, adeta gizlenir gibi ihaleye çıkarıldığını öğrenerek, İzmir Elektrik Fabrikası yerine kurulacak kötücül
yapıyı engellemek üzere , halka sorarak yerine modern sanat ve çocuk
merkezi kurdurma çabası doğrultusunda bir araya geldik. İzmir’e Sahip
Çık Platformu, Baro, TMMOB, EGEÇEP, Ayva Vakfı ve çeşitli demokratik kitle örgütleri halkla, kadınlarla ve çocuklarla beraber bu kamu
arazisini yem etmeme kararı alırken; bu çerçevede TMMOB’ye bağlı
Mimarlar Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası da
uzmanlıkları gereği soruna dair çalışmalarda bulundu.
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Bu yolda;
İzmir’in Konak meydanına Galeria Alışveriş merkezinin yaptırtılmaması, birinci kordonun doldurularak otoban haline getirilmesini engelleyerek insanların yeşil kamusal alana kavuşmasını sağlayan mücadelelerin verdiği ilham ve İzmir’i birçok metropol arasında daha yaşanabilir
kılan kentlilik bilinci ile;
Burada çok kötücül faaliyetler yerine yeniden işlevlendirmeye
inanarak, UNESCO yaratıcı şehirler ağına girme ihtimaline binaen kimlik
korumaya önem veren, tarihsel yapının restore edilip korunarak; çocuk oyun alanları ile birlikte modern sanatlar müzesi gibi nitelikli
bir yapı hayali ile bakanlıklar, valilik, “İzmir’in sosyal ve kültürel yaşantısına kazandıralım” diyen büyükşehir belediyesi ve benzer görüşteki
organizasyonlarla diyalog/çatışma içerisinde, T.C. mahkemelerinden
döndüremezsek de süreci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar
taşıyacağımızı ; daha da ötesinde ihaleyi alan firmaya baskı ile, buranın
ancak böyle bir anlayış doğrultusunda ele alınabileceğini, aksi halde
akıl almaz hukuksal engellemeler ve sivil itaatsizlikler yapacağımızı kamuoyuna iletmiş idik.
Biz bu özelleştirme kararı aleyhine Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na İzmir 3. İdare Mahkemesinde 2018/377 esas sayılı dosya
ile iptal davası açmış idik. Mahkemenin görevsizlik kararı vermesi üzerine, dava şu anda Danıştay 13. İdare Dairesi Başkanlığı’nda, 2018/2028
esasta sürmektedir.
Fakat yerel seçimler öncesi muhtemelen devletin ve adresi belli
şirketlerin uyuşması olasılığı ile 10 Ocak 2019 Perşembe tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan bilgiye göre, ilgili parsel 1 milyon TL geçici
teminat ile 16 Nisan 2019 tarihinde ihaleye çıkmıştır.
Bu işlem aleyhine de 60 gün içerisinde yapmak gerektiği şekilde,
yine Danıştay’da bir dava açıp davanın devam etmekte olan dava ile birleştirilerek görülmesini istemiş bulunmaktayız.
Bu davaya her gün İzmirli hemşerilerimiz tarafından da müdahil
olma başvuruları yapılmaktadır.
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Yerel seçim yaklaşırken, ihalenin iptal olmaması halinde şehrimizin
belediye başkan adaylarının; alan ile ilgili olarak ihale evrakını ele geçirerek ihaleye katılma, ihaleye sokulmazlar ya da şirketler aracılığı ile
ihaleye katılma imkânları olmazsa, Mali Kontrol Yasası’na göre kamusal
faaliyet için bedelsiz alma yolunu düşündüklerini umuyor, düşünmüyorlarsa da düşünmeleri gerektiğini hatırlatıyor, halk olarak arkalarında olduğumuzu ve ayrıca Kamulaştırma Yasası’na göre de alan için
tespit komisyonu kurma ve bedel belirleyip üst komisyondan geçirme
ve teklif ve bedelde anlaşamama halinde İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde sorunun çözülmesi gibi yöntemleri önerdiğimizi iletiyoruz.
Ancak öncelikle ihalenin iptali konusunda çabalarımızı sonuna dek
sürdüreceğimizi ve bu talebimizin öncelikli olduğunu kamuoyuna saygı
ile duyuruyoruz.

İZMİR’E SAHİP ÇIK PLATFORMU
Hasankeyf İçin

“Bu katliamda payı olanlara sesleniyorum: 12.000 yıllık bir mirası
rant uğruna katlediyorsunuz. İnsanlığın yüz karasısınız. Çocuklarınıza
bırakacağınız tek miras ‹utanç› olacak»
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Batman’ın tarihi Hasankeyf ilçesinin, Ilısu Barajı projesi kapsamında su altında kalmasına tepki göstermek amacıyla aralarında Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel’in de bulunduğu yirmi ilin baro başkanı, Hasankeyf’te bir araya geldi.
Ömrü ancak elli yıl olacak olan Ilısu Barajı’na kurban edilmek istenen ve UNESCO’nun Dünya Kültür Miras Listesi’nin kriterlerinin onda
dokuzunu taşıyan dünyadaki tek yer olma özelliğine sahip Hasankeyf’e
ilişkin yapılan açıklama sırasında söz alan Baro Başkanımız Av. Özkan
Yücel, “Bu katliamda payı olanlara sesleniyorum: 12.000 yıllık bir mirası
rant uğruna katlediyorsunuz. İnsanlığın yüz karasısınız. Çocuklarınıza
bırakacağınız tek miras ‘utanç’ olacak” dedi.

DOĞA TALANINA KARŞI BÜYÜK SU VE VİCDAN NÖBETİ
KAZDAĞLARI’NDA TUTULDU
Kaz Dağları’nda Kanadalı bir şirketin altın ve gümüş madenciliği
yapmak üzere gerçekleştirdiği çevre katliamına karşı tepkiler hızla büyüyor. Çevrecilerin başlattığı “Su ve Vicdan Nöbeti” her geçen gün büyürken, Kirazlı Balaban’da on binlerce yurttaşın katıldığı “Büyük Su ve
Vicdan Nöbeti” eylemi düzenlendi.

Eyleme İzmir Barosu’nun yanı sıra, Antalya, Bursa, Yalova, Aydın,
Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Yalova, Kocaeli, Çanakkale, Düzce ve Edirne Barolarının başkan ve yönetim kurulu üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, sanatçılar, STK’ler, köylüler, üniversite
öğrencileri ve bilim insanları katıldı.
Eyleme katılan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “Hasankeyf’ten Kaz dağlarına tarihi, toprağı, kurdu kuşu yaprağı korumak için
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nöbetteyiz. Dili olmayanların, konuşamayanların sesi, nefesi, rantçılara karşı kendisini savunamayanların kalesi olmaya çalışıyoruz. Bir kez
daha bu talanının, kıyımın, bu soygunun sorumlularına sesleniyoruz. Bir
parça oksijene ihtiyaç duyduğunuzda altının hiçbir işe yaramadığını anlayacaksınız. Ama o zaman iş işten çoktan geçmiş olacak. Eğer yüreğiniz yerinde duruyorsa, kulak verin sözlerimize: Bu aldanma değil, saflık
değil, yanılgı değil, düpedüz ihanettir. Ve eğer sürgit böyle gideceğini,
hesap vermeyeceğinizi sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Elbette bu talanın
hesabını yargı önünde vereceksiniz. Ama daha da önemlisi; oğullarınız
ve kızlarınız sizi lanetle hatırlayacak ve toprak, günü geldiğinde bedenlerinizi kabul etmeyecek” dedi.

İZMİR BAROSU’NDAN KANADA BAŞBAKANI VE
KANADA BAROLARINA KAZ DAĞLARI MEKTUBU!

İzmir Barosu, Kaz Dağları’nda Kanadalı madencilik şirketi Alamos
tarafından sürdürülen ve kamuoyu tarafından büyük tepki ile karşılanan altıncılık faaliyetine karşı birlikte mücadele etmek için Kanadalı
barolar ve hukuk örgütleri ile başta Kanada Başbakanı Justin Trudeau
olmak üzere, siyasi parti temsilciliklerine birer mektup gönderdi.
Ortak Mücadele Çağrısı Yapıldı
Kanada Barosu, Ontario Barosu, Quebec Barosu, Toronto Avukatlar Örgütü, Ottawa Barosu, Montreal Barosu, Kanada Çevre Hakları
Örgütü, İnsan Hakları İçin Kanadalı Avukatlar Örgütü ile başta Kana949

da Başbakanı Justin Trudeau olmak üzere mecliste temsil edilen siyasi
parti ve temsilcilerine yollanan mektupta Kaz Dağları’nda yaşanan çevre katliamına karşı hem Kanada’da hem de Türkiye’de ortak bir hukuk
mücadelesi yapma çağrısı yapıldı.
İşbirliği, Bölge Halkının Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkını
Korumamızı Sağlayacaktır
Çağrı mektubunda, “Sizi, Alamos Altıncılık A.Ş tarafından Kaz Dağları’nda insan yaşamına, hayvan ve bitkilerin hayatına ve bölgemizin
sonraki nesillerinin geleceğine karşı sürdürülmekte olan madencilik
faaliyetlerine karşı birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Çok güçlü şekilde
inanıyoruz ki, sizinle birlikte Kanada ve Türkiye’de başlatmayı hedeflediğimiz hukuki ve toplumsal mücadele, bölge insanının sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını korumamıza yardım edecek ve bu işbirliği aynı zamanda Kanada ve Türk halkları arasında sonsuza dek sürecek kopmaz
bir bağ kurmamızı sağlayacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Yöre halkı tarafından başlatılan “Su ve Vicdan Nöbeti”ne de destek
veren İzmir Barosu, Kanadalı barolar ve hukuk örgütleri ile ortak çalışmalar yürüterek sağlıklı çevrede yaşama hakkının korunması için her iki
ülkede hukuki girişimlerde bulunmayı hedefliyor.

İZMİR’DE YANAN 5 BİN HEKTAR ORMANIN YENİDEN
CANLANDIRILMASI İÇİN DÜZENLENEN İZMİR
BULUŞMASI’NA KATILDIK
İzmir’de yanan 5 bin hektar ormanın yeniden canlandırılması için
düzenlenen İzmir Buluşması’nda bir konuşma yapan Baro Başkanımız
Av.Özkan Yücel, “Bu alanları kasten ya da ihmalle yakanlar için sorulması gereken bir hesap varsa, emin olun iki elimiz sonuna kadar yakalarında olacak” dedi.
Geçtiğimiz günlerde İzmir’de gerçekleşen ve beş bin hektarlık orman alanının yok olmasına sebep olan yangının ardından, hem felaketi
yerinde görmek, hem de gerekli kararları birlikte almak için Menderes
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Efemçukuru’nda yanan alanda düzenlenen İzmir Buluşması’na binlerce İzmirli akın etti. Burada söz alan Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel,
“Emin olun ki İzmir küllerinden yeniden doğarken; İzmir Barosu bütün
fertleriyle, bütün varlığıyla o iradenin yanında olmayı sürdürecektir.
Bir sözümüz daha olsun size; bu alanları kasten ya da ihmalen yakanlar,
yani İzmir’i yeniden doğma ihtiyacına getirenler için varsa sorulması gereken bir hesap, emin olun iki elimiz sonuna kadar yakalarında olacak,
ne gerekiyorsa yapmaya da kararlıyız” dedi.

TÜRKİYE BAROLARI KENT VE
ÇEVRE HUKUKÇULARI AĞI’NIN 4. ÇALIŞTAYI
ŞANLIURFA BAROSU EV SAHİPLİĞİNDE YAPILDI
28-29 Eylül 2019 tarihlerinde yapılan çalıştaya birçok baronun kent
ve çevre komisyonu üyeleri, çevre hukuku ile ilgilenen avukatlar ve akademisyenler katıldı.
Açılış konuşmalarını Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah Öncel
ile Şanlıurfa Barosu önceki başkanlarından Av. Müslüm Akalın’ın yaptığı
çalıştayda; Urfa’nın kent dokusu, tarihi değerleri ile kültürel ve çevre
mirasına değinildi.
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İzmir Barosu avukatlarından Hilal Küey’in kolaylaştırıcı olduğu ve
“Urfa’da Kır ve Kent Çelişkisinin Politik Ekolojisi” konulu oturumda ;Şehir ve Bölge Planlama Uzmanı Ceren Gamze Yaşar, Şanlıurfa’nın yerleşim ve planlama sorununun tarihi değerlere etkisi ile, verimli ovaların
yerleşime açılmasının tarımsal ve ekolojik hayata yönelik sorunlarını
irdeledi.
Doç. Dr. Gül Köksal’ın “Kentsel Değerler ve Yeni Değer Üretimi” konulu sunumuyla devam eden çalıştayın ikinci kısmında ise Bursa Barosu
Avukatlarından Ali Arabacı ve Sakarya Barosu avukatlarından Elif Yar’ın
kolaylaştırıcılığında Kent ve Çevre Avukatları Forumu gerçekleştirildi.
Forum kısmında özellikle Şanlıurfa’da yaşanan kentsel sorunlara
çözüm önerileri getirilerek, küresel iklim krizi ile kent ve çevre mücadelesinde adaletin müşterekleştirilmesi ve ekolojinin korunmasında
işbirliği konularında öneriler sunuldu.
Çalıştayın ikinci günü; atölye çalışmaları ile desteklenen oturumlarda halk sağlığının korunmasında topluluk davaları, kamusal veriye ulaşma yolları ile kentsel değerlerin sürekliliği konularında çalışma grupları
oluşturuldu. Çalıştayın ikinci günü İzmir Barosu avukatlarından Birkan
Sonkaya’nın gerçekleştirdiği “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde
İdarenin Değişen Yapısı Çerçevesinde Çevre ve Ekolojinin Korunması”
konulu sunumu büyük ilgi gördü.
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VALİLİĞİN TEPKİ ÇEKEN JEOTERMAL İHALELERİNE
KARŞI BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın, İzmir’in 16 ilçe sınırları içinde yer alan 30 alanı jeotermal arama için ve
3 alanı ise jeotermal işletilmesi için ihaleye çıkarmasına karşı çıkan
ve aralarında İzmir Barosu’nun da bulunduğu İzmir JES Karşıtı Platform, çevreciler ve bölge halkı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Konak’ta gerçekleştirilen açıklama şöyle:
BASINA VE KAMUOYUNA
İzmir Valiliği tarafından, 14 Kasım tarihinde, İzmir’in 16 ilçesindeki
33 saha için yapılacak olan “Jeotermal kaynak sahası arama ve işletme
haklarının açık teklif usulü ile kiraya verilmesine ilişkin” ilan, bizleri endişelendirmiştir.
İzmir Ticaret Gazetesinin 30.10.2019 tarihli sayısında yayınlanan, “Jeotermal kaynak sahası arama ve işletme haklarının 2886
sayılı Kanun uyarınca açık teklif usulü ile kiraya verilmesine ilişkin” ilanda, İzmir ilinin, Kınık, Bergama, Kemalpaşa, Menemen, Dikili,
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Tire, Torbalı, Urla, Kiraz, Ödemiş, Bayındır, Gaziemir, Seferihisar, Karaburun, Çeşme ve Aliağa ilçelerinde , “arama sahası olarak ihale edilerek
ruhsatlandırılacak sahalar” ve “işletme sahası olarak ihale edilerek
ruhsatlandırılacak Aliağa-Güzelhisar sahası, Çeşme İlçesi Çiftlik, Ovacık, Demirtaş sahaları“ olmak üzere toplam 33 adet yaklaşık 95.330
hektarlık sahanın kiraya verileceği ve ihalelerin 14.11.2019 tarihinde
yapılacağı belirtilmiştir.
İlanda belirtilen alanlar, Ege Bölgesi’nin verimli tarım alanlarının
bulunduğu veya etki alanında kalacak sahalardır. İzmir’in otuz ilçesinin
yirmi sekizinden daha büyük olan ve İzmir İlinin yüz ölçümünün yüzde
sekizine denk gelen bir alanı kaplayan jeotermal arama ve işletme alanlarının ihaleye çıkarılması, bölgede yaşayanlar ve üreticiler arasında
büyük bir panik ve endişeye yol açmıştır. Söz konusu arama ve işletme
faaliyetinin, Ege Bölgesi’nin geleneksel tarım ürünleri olarak bilinen
ve büyük oranda ihraç edilen incir, üzüm, zeytin ve kestane gibi birçok
ürünün geleceğini tehlikeye atacağı açıkça ortadadır. Bu alanlarda bulunan zeytinliklerin, coğrafi etikete konu olmuş, Hurma Zeytin, Enginar
ve Nergiz çiçeği gibi tarımsal ürünlerin yanısıra, koyun ve keçi sütüne
dayalı süt ürünlerinin üretildiği bölgeler de olumsuz etkilenecektir. Bu
sebeple;
• Jeotermal enerji ile elde edilebilecek sondaj yatırım planı ve ısı
derecesinin belirsiz ve bilimsel dayanaktan uzak olduğu,
• Sondaj derinliğinin belirsiz ve maliyet hesabının da rasyonel olmadığı,
• Arama-sondaj çalışmaları esnasında sıyrılacak bitkisel toprak miktarının belirsizliği gibi pek çok konuda tarıma ve çevreye etkileri yönünden, İzmir Valiliğince, İzmir halkına somut bir taahhütte bulunulmadığı,
• Her türlü alan kullanımının; başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığının,
1/100.000 Ölçekli İzmir Manisa illerini kapsayan Çevre Düzeni Planına,
devamında İzmir İlini kapsayan her alt ölçekteki plan kararlarına ve plan
mevzuatına uygun çalışma yapılmadan ve planlara işlenmeden arama
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ve işletme sahaların ihale edilmesinin, mer’i mevzuata ve bilime aykırı
olduğu,
• Mera, zeytin yönünden özel tarım alanı, Özel Çevre Koruma Alanı,
orman alanı, sulak alanlar olması nedeniyle; ilgili çeşitli kurumlardan
(2872, 5216 , 2560 ve 3194 sayılı Kanunlar uyarınca İzmir Büyükşehir
Belediyesi, İZSU, DSİ, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları, 4081 sayılı Kanun
uyarınca Çiftçi Mallarını Koruma Meclislerinden, Milli Emlak Müdürlüklerinden gerekli izinlerin alınmadığı ve hatta bu alanların bulunduğu
sahaların ayrı tutulmadığı,
• Bu alanlarda mülkiyet araştırması yapılarak, çoğunluğunu hazine
arazilerinin oluşturduğu arazilerin 4706 sayılı Kanun uyarınca sondaj-arama amacıyla kiralayacak olan yatırımcıların, bu arazilerin 31.12.2019
tarihinden evvel %50 bedelle satın alma maksatlı kiralanma amacı olup
olmadığının değerlendirilmemesi, özel mülkiyete konu yerlerdeki çiftçi
ve arazi sahiplerinin zararlarını karşılayacak bir teminat ve tazminat bedeli öngörülerek bu teminatların ihale bedeline yansıtılmadığı,
• Bu alanlarda jeotermal sıvının çıkartılması ve enerji üretim amaçlı
kullanılması durumunda yöredeki bitki örtüsüne, canlılara ve tarım sektörüne önemli çevresel etkisinin olacağı, gürültü ve kükürt dioksit kaynaklı koku kirliliği oluşacağı, turizmin olumsuz etkileneceğinin dikkate
alınmadığı görülmüştür,
• Özellikle Çeşme Ovacık’ta İzmir 5.İdare Mahkemesinin 2018/845
E. 2019/676 K.sayılı 28.05.2019 tarihli jeotermal enerji yatırımı ile ilgili
“ÇED Gerekli Değildir kararının iptaline ilişkin yargı kararı ve dayanak
bilirkişi raporu” nazara alınmadan yeniden bu yerlerin ihale edildiği,
Anayasa’nın 125,138.maddeleri ile İYUK’un 27-28.maddeleri uyarınca yargı kararına uygun işlem tesis edilmesi gerekirken yeniden ihaleye çıkılması; hukuki ve cezai sorumluluk gerektirmektedir.
• Toplumda, bu ihalelerin bir kısmının asıl amacının, turizm bölgeleri başta olmak üzere değerli arazilere (çok ucuza) sahip olunması olabileceği kaygısı vardır.
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Başta Aydın, Denizli, Alaşehir, Salihli olmak üzere, pek çok yörede
jeotermal işletmeler nedeniyle yaşanan çevre sorunları ortadayken,
İzmir Valiliği’nin bu ihaleleri açmasını hayretle karşılıyoruz. Kendilerini
duyarlı olmaya, ihaleleri iptale çağırıyoruz.
Tire–Ödemiş-Kınık-Kiraz ilçelerine komşu olan Aydın ve Manisa illerinde de aynı şekilde, Aydın Çevre ve Doğa Derneği tarafından açılan
davalara ilişkin jeotermal enerji santrali yatırım amaçlı mahkemelerce
verilmiş iptal kararlarının dikkate alınmaksızın zeytincilik, tarım ve hayvancılık faaliyeti sürdürülen bu bölgelerde Jeotermal kaynak sahası
arama ve işletme amaçlı yatırım planlanmasının ;Anayasa ve uluslararası mevzuatla korunan yaşam hakkı, mülkiyet hakkı, çevre haklarının
ihlali niteliğindeki bu idari tasarrufun hukuk devleti ilkesine ve kamu
yararına aykırı olması nedenlerinden ötürü, 14.11.2019 tarihinde yapılacak BU İHALENİN İPTALİNİ İSTİYORUZ. İzmir halkını, çiftçilerimizi, duyarlı STK ve DKÖ’lerimizi, turizmcilerimizi ve tüm duyarlı
kesimleri, İzmir’in büyük bölümünde telafisi olanaksız zararlar doğuracağı açıkça bilinen jeotermallere karşı çıkmaya ve bu ihalelerin
iptalini istemeye çağırıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni ve ilçe
Belediyelerini de bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz.
Bu nedenlerle mevzuata, T.C. Anayasa’sına, Uluslararası İnsan
Hakları ve Çevre Mevzuatına ve bu sahalar ile ilgili daha önce verilmiş iptal kararlarına aykırılık taşıyan 14.11.2019 tarihinde yapılacak
ihalelerin iptaline karar verilmesini, aksi halde çevre ve insan sağlığı
açısından telafisi imkansız zararlara sebebiyet verileceğinden, dava ve
şikayet v.b. hukuki yollara başvuruda bulunacağımızı duyuruyor ve biz
aşağıda imzası olan kurumlar, İzmir halkını bu konuda duyarlı olmaya,
yaşanılası bir İzmir için mücadele etmeye çağırıyoruz.
13.11.2019
EGEÇEP, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Ziraat Müh. Odası, Kimya Müh. Odası, İDT (İzmir Düşünce Topluluğu), Çeşme Kent
Konseyi Ekoloji Platformu, Eğlen Hoca Mahallesi Muhtarı, İZÇEP,
ÜZÜM-SEN, İzmir Yaşam Alanları, Karaburun Kent Konseyi, Öde956

miş Kent Konseyi, Konak Kent Konseyi, AYÇEP, Tire Çiftçileri, Tüm
Köy Sen, CHP İl Tarım Komisyonu, Ege 78’liler Derneği, Foça Forum.
Köy-Koop.

UYGUN VE YETERLİ KOŞULLARA SAHİP OLMAYAN
BİR BİNADA EĞİTİM YAPTIĞINI SÖYLEMEK, EĞİTİM
YAPMAMAKLA EŞDEĞERDİR

İzmir Barosu; Yönetim Kurulu üyeleri aracılığıyla, bir süredir İzmir
kamuoyunun gündeminde olan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi’nin, mevcut binasından Tınaztepe’deki kampüs alanında bulunan ve güzel sanatlar eğitimi için yeterli fiziki koşulları taşımayan bir
binaya taşınmak istenmesine karşı iptal talebiyle dava açtı.
Davanın açılmasından önce yapılan açıklamada İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin şu an bulunduğu binadan deprem riski nedeniyle alınmış raporlar
gerekçe gösterilerek Tınaztepe’ye taşınma işleminin iptali için dava
açacaklarını ifade etti. Uygun ve yeterli koşullara sahip olmayan bir binada eğitim yapabilmek ya da eğitim yaptığını söylemenin, eğitim yapmamakla eşdeğer olduğunu söyleyen Av. Özkan Yücel, “Şu an burada
bulunan ve bu dava dilekçesinin altında davacı olarak isimleri bulunan
Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları şunu söylüyorlar: Mesele konforlu binalar, lüks binalar değil; mesele eğitim meselesi. O yüzden hangi binaya
taşındığınızın bir önemi yok. Ama taşındığınız binanın verilecek eğitimin
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koşullarına uygun olması kaçınılmaz. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin taşınmak istendiği Tınaztepe kampüsündeki alanların hiçbir biçimde Güzel
Sanatlar öğrencilerine gereken eğitimi verme koşullarını sağlamadığını; hem bölüm başkanları tarafından verilmiş raporlar, hem uzmanlarla
yaptığımız görüşmeler, hem de dava dilekçesinde ortaya koyduğumuz
koşullar gösteriyor. İzmir kenti Güzel Sanatlar öğrencilerine ve öğretim üyelerine ev sahipliği yapacak bir bina bulma konusunda yetersiz
değildir. Yeter ki üniversiteler bu konuda niyetli olsun, bu konuda adım
atmaya hazır olsunlar” dedi. Bu kez adaleti öğrenciler ve öğretim üyeleri için istediklerini ifade eden Av. Özkan Yücel, “Burada bulunan tüm
arkadaşlarımızla beraber şunu bir kez daha ifade etmek istiyoruz: Bizim
derdimiz binalarla değil, uygun koşullarda, amacına uygun bir eğitimi
sürdürebilmekle ilgili. Bütün yetkilileri ve elbette mahkeme heyetini
bu talebimize yanıt vermeye, bu talebimiz doğrultusunda işlem yapmaya çağırıyoruz. Biraz sonra dava dilekçemizi sunacağız ve mahkemeden
bu yönde öncelikli bir karar vermesini isteyeceğiz. Çünkü süreç bir kez
başladıktan sonar, süreci geriye çevirmek neredeyse imkansız” dedi.
Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki beş öğretim üyesinin fakültedeki görevlerinden alınmalarına da tepki gösteren İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan
Yücel, “Beş öğretim üyesi arkadaşımız Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki
görevlerinden alındılar. Başka gerekçeler ihdas etmeye çalışsalar da biz
biliyoruz ki yapmak istedikleri hukuksuz işe, eğitim hakkına karşı girişilen bu kirli savaşa müdahale etmeye çalıştıkları için; bu bir cezalandırma yöntemidir. Üniversite yönetimine seslenmek istiyoruz, bu kararlar
da derhal geri alınmalıdır” dedi. İzmir Barosu’nun nerede bir haksızlık,
hukuka aykırılık varsa, nerede bir hak ihlali varsa orada olmayı sürdüreceğini ifade eden Av. Özkan Yücel “İzmir Barosu yönetimi olarak biz
hem öğrenci arkadaşlarımıza, hem öğretim üyesi arkadaşlarımıza, dahası eğitim hakkının kendisine sahip çıkmak için buradayız” dedi.
Açıklamaya Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenci ve öğretim üyeleri ile
Tabip Odası, TMMOB, Eğitim-Sen temsilcileri katıldı.
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MESELE BİNA DEĞİL, EĞİTİM
Özgür ve bağımsız fikirlerin üretilip geliştirildiği, insan yaşamını tehlikeye düşürmeyecek mekanların yaratılması ve korunması
konularında İzmir Barosu olarak GSF öğrenci ve öğretim üyelerine
hukuki destek vermeye hazır olduğumuzu bildirir; Rektörlüğün, öğrenci ve öğretim üyelerinin görüşlerini dikkate alarak, sanat ve bilim için doğru olan işlemleri yapmasını temenni ederiz.
Mesele Bina Değil, Eğitim!
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, Güzel Sanatlar Fakültesi binasını, Tınaztepe Kampüsünde rektörlük binası olarak planlanan ve ve bu
amaçla inşa edilen binaya taşıma kararı almıştır.
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından ,öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerini devam ettirdikleri mevcut binanın depreme dayanaksız olduğu gerekçesi ile taşınacağı hususunda, öğretim üyeleri
ve öğrencilere bilgilendirme yapılmıştır. Bilgilendirmeye, herhangi bir
taşınma kararı ve deprem riskine ilişkin yapılan çalışmalara dair bilgi
ve belgeler eklenmemiştir. Bu husus, sürecin şeffaf olarak yürütülmediğini ve üniversitenin paydaşları öğretim üyeleri ile öğrencilerden gizli
şekilde işlemlerin yapıldığını ortaya koymaktadır.
Yetiştirdiği sanatçılarla ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesine çıkması için katkıda bulunan bir okulun; çalışmalar için yeterli düzeyde salon, atölye, stüdyosu olmayan bir binaya taşınması; eğitim ve öğretim
açısında kabul edilemeyecek bir karardır. Öğrenci ve akademisyenlerin
açıklamalarından da yeni binada sanat çalışması yürütülmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.
Rektörlüğün, bir oldu bittiyle, üniversitenin paydaşları ve çalışanlarına söz hakkı vermeden işlem yürütmesi kabul edilebilir değildir.
Ülkemizin güzide eğitim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kültür ve sanat çalışmalarının sadece üni959

versiteyi ilgilendiren bir husus olmadığı, şehrimize ve ülkemize ait bir
değer yaratıldığı unutulmamalıdır.
Özgür ve bağımsız fikirlerin üretilip geliştirildiği, insan yaşamını
tehlikeye düşürmeyecek mekanların yaratılması ve korunması konularında İzmir Barosu olarak GSF öğrenci ve öğretim üyelerine hukuki destek vermeye hazır olduğumuzu bildirir, Rektörlüğün, öğrenci ve öğretim üyelerinin görüşlerini dikkate alarak sanat ve bilim için doğru olan
işlemleri yapmasını temenni ederiz.

ÇEŞME VE URLA ACELE KAMULAŞTIRMA KARARININ
İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Türkiye İnsan Hakları
Vakfı (TİHV), İMECE-DER, HDP ve Yeşil Sol Parti Çeşme ve Urla; acele
kamulaştırma kararının iptali için dava açtı.
Davanın açılmasının ardından yapılan basın açıklamasında söz alan
İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Sinan Balcılar; kurumlar olarak
İzmir’deki Yarımada’nın ranta açılmasına karşı olduklarını ifade ederek,
“Turizm teşvik bölgesinin genişletilmesi söz konusu olmuştu yakın zamanda. Onunla birlikte 24 Ocak’taki acele kamulaştırma kararının geri
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alınmasına dair bir karar da verilmişti. Bunların ikisine ilişkin de bir dava
çalışmamız olacak” dedi. Acele kamulaştırma kararının sadece turizm
teşvik bölgelerine ilişkin olmadığını ifade eden Av. Sinan Balcılar, devamında tarımsal organize sanayi bölgeleri, HES’lerle ilgili de benzer
acele kamulaştırma kararlarının alınarak, mülkiyet hakkının ve çevre
hakkının ihlal edileceğini düşündüklerini dile getirdi.
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın ise, “Acele kamulaştırma ile vatandaşlarımızın uzun zamandır sit
alanı olan malına devlet tarafından el konulmuştur. Bu hukuksuzdur.
Ama bu sadece vatandaşlara ait bir sorun değil. Bu sorun aynı zamanda
İzmir’in sorunu. Bu ,yarımada üzerindeki rant projelerinin başlangıcı”
dedi.
TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Mübeccel İlhan da, “Reklamları yapılan projelerin o bölgedeki zaten sorun olan suyun daha da yoksunlaştırılarak halk sağlığına zarar vereceğini biliyoruz. Halk sağlığı bizim
önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.
Tüm İzmirlileri davaya sahip çıkmaya davet eden EGEÇEP Avukatı
Arif Ali Cangı da, “Yarım adaya yönelik ciddi yağmalama planları var. Bu,
onun bir başlangıcı. Bu sebeple bu dava önemlidir. Diğer yandan, oluşan
toplumsal tepki son derece önemli. Bunu sürdürmek gerekiyor. Çünkü
kamuoyu gündeminden düştükten, sorun dava dosyalarına sıkışıp kaldıktan sonra o sorunu çözebilmek çok zorlaşıyor. Umarım bu duyarlılık
devam eder ve başarırız ”derken açıklamaya katılan bir diğer isim olan
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise, “Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu’na teşekkür ediyorum. Bu önemli bir konu, sıradan değil. Burada
bir akıl tutulması var. Bedeli ne olursa olsun biz demokratik tepkimizi
ve hakkımızı kullanacağız. Bundan sonra da tepkimizi yürüyüşler ve mitinglerle ortaya koymalıyız” açıklamasında bulundu.
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ÇEŞME YARIMADASI’NIN RANTA AÇILMASINA KARŞI
DAVA AÇILDI
İzmir Barosu, Tabip Odası, TMMOB, Egeçep ve 107 vatandaş; 12 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Çeşme-Urla bölgesinde 12 hektarlık alanın turizm ve kültür gelişme bölgesi ilan edilmesine
ilişkin kararın iptali için dava açtı.
Hukuka Aykırılık Kararlarına Rağmen, Yapılıyor
Davanın açılmasının ardından yapılan basın açıklamasında Av.
Ömer Erlat; 2005 yılında da benzer bir durum yaşandığını ve o tarihte Danıştay’da açılan davada “Bu kadar geniş alanlarda kamuya kapalı
bölgeleme yapılması hukuka ve kamu yararına aykırıdır” denilerek iptal
kararı verildiğini hatırlatarak, “Şimdi aynı hukuka aykırı işlem daha geniş alanda, 12 bin hektarlık alanda tekrar yaşanacak. “ dedi. 12 bin hektarlık turizm bölgesi dışında Çeşme Yarımadası’nda 11 turizm merkezi
de ilan edildiğini ifade eden Av. Ömer Erlat, bu alanlarla birlikte neredeyse Çeşme Yarımadası’nın tamamının irtifak haklarının verileceğini
962

söyledi.” Çeşme Yarımadası’nın Çeşme ve Alaçatı merkezleri dışında kalan kısımları haricinde, 20 milyon metrekare deniz alanı da dahil olmak
üzere neredeyse tamamının kamuya kapatılacağına dikkat çeken Av.
Ömer Erlat “Daha önce Danıştay kararları ile verilmiş hukuka aykırılık
kararlarına rağmen ısrarla hukuka uygun karar vermeyen idare, burada
idari bir karar tesis etti. Biz de iptal davası açtık. Umut ediyorum hukuk gerçekleşir ve bu karar da iptal edilir. Kamu yararı bunu gerektirir.
Bence İzmir’in en başta büyükşehir belediye başkanı olmak üzere, idarecileri de bu gerçeği bilmek durumundalar. İzmir’in kamu yararı bunu
gerektirir” dedi.
Yarımada Kapatılıyor
Av. Arif Ali Cangı ise “Bu alanlar yatırımcının kontrolünde olacak.
Yatırımcı kendi özel güvenliğini koyacak, çitlerini çekecek. Dolayısıyla
buna aslında turizm adı altında, turizm işgali diyebiliriz. Sadece davacı
kurumların değil, İzmirlilerin tamamının bu karara karşı çıkması gerekiyor. Yarımadada turizm yapılacaksa,bunun mutlaka ve mutlaka yarımadanın sosyo-ekonomik yapısına uygun şekilde yapılması gerekir” dedi.
Bu Bir Rant Projesidir
İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Sinan Balcılar yaptığı açıklamada, on gün önce acele kamulaştırma kararının iptali için dava açıldığını hatırlatarak “Bugün de turizm bölgesinin sınırlarının genişletilmesine karşı dava açtık. Bu iki dava birbirleri ile birleşik durumdadır. Bu
tamamen bir rant projesidir. Nasıl Kanal İstanbul ile İstanbul birilerine
peşkeş çekiliyorsa; Karaburun, Urla ve Çeşme dahil, yarımadanın yarısının özellikle turizmcilere satılması ve halka kapatılması söz konusu
olacaktır. Burada bir hak ihlali vardır. Bu davanın sonuna kadar takipçisi
olacağız. Benzer tahsis kararlarının alınması gündeme gelecek. Bunların da takipçisi olup hepsinin iptali için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.
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İZMİR BAROSU HAYVAN HAKLARI FAALİYET RAPORU
2018 Dönemi
• Toplam 2 adet başvuru yapılmıştır ve yapılan başvurularla ilgili
başvurucularla görüşülmüş, yapmış oldukları Savcılık şikayetlerine müdahil olunmuştur.
• Soyak Siesta Blue 4. Bölge yönetimine, sokak hayvanlarının beslenmesinin engellenmesi ile ilgili uyarı yazısı gönderilmiştir.
2019 Dönemi
• Toplam 22 adet başvuru yapılmıştır ve yanıtlanmıştır.
• İzmir İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantılarına katılım sağlanmıştır.
• Menderes, Seferihisar, Güzelbahçe, Çiğli, Karşıyaka, Seyrek hayvan barınaklarına ihlal ve şikayetlerin artması nedeni ile ziyaret yapılmıştır. Yapılan ziyaretlerde veteriner hekimler ile ihlaller hakkında konuşulmuştur.
• Hakkında birden çok ihlal başvurusu alınan Konak Belediye Başkanlığına; sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımların yapılarak alındığı yere
bırakılması ile ilgili olarak uyarı yazısı gönderilmiştir.

964

• Hakkında ihlal başvurusu alınan Dikili Belediye Başkanlığına; sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması,
aşılanması, gerekli tıbbi bakımların yapılarak alındığı yere bırakılması
ile ilgili olarak uyarı yazısı gönderilmiştir.
• Gerek gelen ihbarlar üzerine gerekse bizzat komisyonca tespit
edilen hayvan hakkı ihlallerine ilişkin 7 şahıs hakkında suç duyurusunda
bulunulmuştur.
• 02.11.2019 tarihinde 21 ilden baro temsilcileri ile hayvan hakları
alanında çalışmalar yürüten akademi, kurum ve dernek üyelerinin de
katılımı ile Tüm Hayvan Hakları Yasa Çalıştay’ı düzenlenmiştir. Çalıştay
sonuç bildirgesi hazırlanarak TBMM’ye sunulmuştur.
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• Sine Baro uygulaması kapsamında; hayvan hakları haftasında film
gösterimi yapılarak hayvan deneyleri hakkında film üzerinden tartışma
yapılarak izleyicileri bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
• Hayvan hakkı ihlali gerçekleştirildiği tespit edilen 8 site yönetimine ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’na
uyarı yazısı gönderilmiştir.
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• Adliyelerin çevresine 4 adet kedi, 4 adet köpek mamamatiği yerleştirilmiş, bu mamamatiklerin devamlı olarak mama ile doldurulması
sağlanmıştır.
• Genç Avukatlar Meclisi ile birlikte çalışılarak yapmış oldukları etkinlik sonrası toplanan yardımlarla sokak hayvanları için mama ve ilaç
yardımı sağlanmıştır.

• Farklı illerde yaşanılan hayvan hakkı ihlalleri tespit edilerek 3
adet suç duyurusu hakkında ilgili ilin baro birimiyle iletişime geçilerek
bilgi edinilmiştir.
• İzmir Fayton Atlarının akıbeti hakkında Ankara Büyükşehir Belediyesi ve olayı yakından takip eden Deneye Hayır Derneğinden bilgilendirme talep edilerek atların güvende oldukları tespit edilmiştir.

2020 Dönemi
• 19 adet başvuru yapılmıştır. Başvurucularla iletişime geçilip, olayların akıbetleri öğrenilmiş ve müdahil olunması gerekilen dosyalara
müdahillik talebi gönderilmiştir.
• Konak Belediye Veterinerlik İşleri ziyaret edilerek eksik hususlar
ve barınak koşulları tespit edilmiştir.
• Kozan Hayvan Barınağı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.
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BAROLARDAN TBMM’NE
“HAYVAN HAKLARI YASASI” ÇAĞRISI
“Doğuştan gelen haklara sahip, hissedebilen, duyguları olan canlılar” olan hayvanlar için her yasama döneminde çıkarılacağı söylenen
Hayvan Hakları Kanunu’na ve ilgili mevzuata ilişkin en önemli taleplerimizi kamuoyuna duyuruyor, herkesi bu taleplere sahip çıkmaya davet
ediyoruz.
Hayvanların eşya kapsamından çıkarılması, hayvanlar üzerindeki
sömürü, zulüm ve şiddete son verilmesi için meclis bir an önce görevini
yerine getirmelidir.
1. HAYVANLARIN YAŞAM HAKKI ANAYASA’DA DÜZENLENMELİDİR.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda hayvanlar “doğuştan gelen
haklara sahip, hissedebilen, duyguları olan bireyler” olarak tanımlanmalıdır. “Doğal hayatı ve hayvanları korumak” devletin yükümlülüğü
olarak düzenlenmeli ve 56. madde bu kapsamda genişletilmelidir.
2. HAYVAN HAKKI İHLALLERİ, TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINA ALINARAK YAPTIRIMA TABİ TUTULMALIDIR.
•Mevzuatta türcülüğe sebep olan her türlü tanım ve ayrıma ve bu
kapsamda sahipli -sahipsiz hayvan, deney hayvanı, ev ve süs hayvanı
gibi ayrımlara son verilmelidir.
• İnsanlara karşı işlenen ve TCK’da tanımlanan kötü muamele, işkence, yaralama, cinsel istismar, cinsel saldırı ve öldürme suçları hayvanlar için de tanımlanmalı; ayrıca dövüştürme, güreştirme, bir hayvan
neslini yok etme suçları da hayvanlar için özel hükümler olarak yasaya
eklenmelidir.
• Acımasız ve zalimce işlenmesi, hamile, engelli, yaşlı ya da yavru
hayvana karşı işlenmesi ve görevi gereği hayvanlara bakmak ve korumakla yükümlü kişiler tarafından işlenmesi durumları dikkate alınarak;
suçun nitelikli halleri düzenlenmelidir.
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•Hayvana yönelik şiddet fiillerinin taksirli halleri de ceza kapsamına alınmalıdır.
• Cezaların alt sınırı belirlenirken, denetimli serbestlik ve infaz
hükümleri göz önünde bulundurularak, toplum vicdanını rahatlatacak
cezalar öngörülmelidir. Verilecek cezaların, adli para cezasına çevrilmemesi, ertelenmemesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve
seçenek yaptırımlara çevirme hükümlerinin uygulanmaması hususunda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Cezaların alt sınırı en az 3 yıldan
başlatılarak failler hakkında takdiri indirim uygulanmamalıdır.
• Hayvan hakkı ihlallerinde görevi kötüye kullanma suçu bakımından fail hakkında soruşturma izni aranmamalı, cumhuriyet savcıları resen yetkili kılınmalı, savcılıklarda hayvan hakkı ihlalleri soruşturma büroları kurulmalıdır.
•Hayvanlara kötü muamele ve işkence eden, cinsel istismar ve cinsel saldırıda bulunan; hayvanları kasten yaralayan ve öldüren şahıslar
hakkında psikolojik/psikiyatrik tedavi alınması şeklinde adli kontrol
tedbiri uygulanmalı ve bu şahısların tedavi görmesi sağlanmalıdır.
• Motorlu taşıtlarla hayvana çarpan kişilerin, taksir durumları değerlendirilerek ehliyetlerine geçici süreli el koyulmalıdır.
• Çarpmış olduğu hayvanı ölüme terk edenler hakkında, ceza yasasında düzenlenecek olan hayvan öldürme fiilinin ihmali davranışla
gerçekleştirilmiş olduğu kabul edilerek; verilecek ceza, oluşan netice
kapsamına göre belirlenmelidir.
3. 5199 SAYILI KANUN’UN 6. MADDESİ DEĞİŞTİRİLMEMELİ
KAMU KURUMLARININ KANUNDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ
YERİNE GETİRMELERİ SAĞLANMALIDIR.
• Belediyelerin gerçekleştirdiği hayvan hakkı ihlallerinin caydırıcı
yaptırımlara tabi tutulması ve belediyelerin bakımevlerinin devamlı
olarak denetlenmesi sağlanmalıdır.
5199 Sayılı Kanun’un 6. Maddesi değiştirilmemeli ve bu madde başta olmak üzere, kanun ve yönetmelikten kaynaklı görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediyelere caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı;
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belediyelere bu ihlali gerçekleştiren, görevi gereği hayvana bakmak ve
hayvanı korumakla yükümlü olan şahıslara rücu hakkı tanınmalıdır.
Her belediyenin tedavi ve kısırlaştırma merkezleri kurması, bakımevlerindeki şartlarını iyileştirmesi, 7/24 ambulans, veteriner hekim,
tekniker ve teknik donanım bulundurması gerekmektedir.
Bakımevlerindeki hayvanların bakım ve tedavileri için yaptırımlardan elde edilen gelirlerden bir fon oluşturulmalıdır.
Bakımevlerinde 7/24 kamera kaydı alınarak çevrimiçi canlı izlenme
sağlanmalı, gönüllülerin bakımevine girişlerinin engellenmemesi konusunda uyarılar yapılmalı ve şeffaflık sağlanmalıdır.
• Belediyelerin bakımevi kurmamalarına sebebiyet veren ve hayvanların ölümüne yol açan mobil kısırlaştırma yasaklanmalıdır. Her belediye bünyesinde tedavi ve kısırlaştırma merkezleri kurulmalıdır.
4. HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİ İSTİSNA OLMAKSIZIN YASAKLANMALIDIR.
Havai fişek gösterileri, gürültü kirliliğinin yanı sıra, kimyasal ve zehirli gazların havaya karışmasıyla birlikte canlıların sağlığını ve yaşam
alanlarını olumsuz etkilemekte, özellikle kuşlar olmak üzere birçok
canlının ölümüne neden olmaktadır. Bu nedenle; havai fişek gösterileri
kesin olarak yasaklanmalı, bu yasağı ihlal edenler hakkında yaptırım uygulanmalıdır.
5. CANLI HAYVAN TİCARETİ YAŞAM HAKKI İHLALİDİR.
Pet-shop, üretim çiftlikleri ve canlı hayvan ticareti tamamen yasaklanmalıdır. Hayvanların barınaklardan yuvalandırılmaları teşvik edilmeli
ve yuvalandırma yapılacak kişilere kanunla düzenlenecek yuvalandırma
prosedürü uygulanmalıdır.
Yuvalandırma yapılacak kişilerin hayvan sağlığı ve bakımı konusunda eğitimden geçmesi sağlanmalı, hayvanları terk edenler hakkında
caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır.
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6. HİÇBİR KÖPEK IRKI DOĞUŞTAN SALDIRGAN DEĞİLDİR.
Yasaklı ırklar kavramı kanundan çıkarılmalı, mizaç testi gibi bilimsel
araştırmalar yapılarak hayvanların rehabilitasyonu sağlanmalı, yalnızca
yasaklı/tehlikeli ırk olduğu söylenerek hiçbir tehlike arz etmediği halde
el konulan köpeklerin ailelerine geri verilmesi sağlanmalıdır. Köpekleri
ömür boyu kafeslere hapsetmek yerine, onları saldırgan hale getiren
şahıslar hakkında yaptırımlar uygulanmalıdır.
7. AVCILIK BİR SPOR TÜRÜ DEĞİL, CİNAYETTİR.
Avcılık ve av turizmi tamamen yasaklanmalı ve bu konudaki yasalar
mevzuatımızdan çıkarılmalıdır.
8. HAYVANLARIN ESARETİ, EĞLENCE KONUSU DEĞİLDİR.
Hayvanat bahçeleri, yunus parkları, sirkler gibi hayvanların esaret
altında tutulduğu, sömürüldüğü yerler yasaklanmalı; mevcutlar, iyileştirme merkezine dönüştürülerek bu tesislerdeki hayvanlar ömürleri boyunca koruma altına alınmalıdır.
9. HAYVANLARIN TÜYLERİNDEN, POSTLARINDAN ELDE EDİLEN KÜRK, YASTIK VE BENZERİ ÜRETİMLER YAŞAM HAKKI VE VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ İHLALİ OLUP KANUNLA YASAKLANMALIDIR.
Kazların tüyleri, bazı hayvanların kürkleri, ipek, deri, benzeri ürünler için hayvanların vücut bütünlüğünü bozan veya yaşamlarına son verenler hakkında cezai yaptırım uygulanmalı ve bu zulümler tamamen
yasaklanmalıdır.
10. HAYVAN DENEYLERİ, MEŞRULAŞTIRILMAYA ÇALIŞILAN
BİR İŞKENCEDİR.
Günümüz teknolojisinde hayvanlar üzerinde deney yapılması zorunluluk arz etmediğinden, konuyla ilgili yasal mevzuat gözden geçirilerek deneysel araştırmalar sürdüren merkezlerin alternatif yöntemlere geçmeleri sağlanmalıdır.
Etik eğitim hakkı mevzuat ile düzenlenerek; özellikle üniversitelerin veterinerlik fakültesi gibi eğitim merkezlerinde, öğrencilerin ders971

lerde birer ders malzemesi gibi canlı hayvanları kesmeye zorlanmamaları, derslerde canlı hayvanların kullanılmaması, her alanda bilimsel
alternatif yöntemlerin uygulanması sağlanmalıdır.
11. ATLI FAYTONLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE, ZULÜM VE SÖMÜRÜ İÇEREN TAŞIMACILIK FAALİYETLERİNE SON VERİLMELİDİR.
12. HAYVAN HACZİNİ MÜMKÜN KILAN YASALAR YENİDEN DÜZENLENMELİDİR.
Hissedebilen canlı varlıklar olan hayvanların, haczi kabil mal kapsamında kabul edilmesinin önemli sorunlara ve yaşam hakkı ihlallerine
yol açtığı gözetilerek yeni düzenleme yapılmalıdır.
13. YÖNETİM PLANLARINDA VE KİRA SÖZLEŞMELERİNDE YER
ALAN “EVCİL HAYVAN BESLENEMEZ” MADDELERİ GEÇERSİZ KILINMALIDIR.
14. ŞEHİR PLANLAMA PROJELERİ GİBİ PROJELERİN HAZIRLANMASINDA, HAYVANLAR DA DÜŞÜNÜLEREK HAREKET EDİLMELİDİR.
Projelerin hazırlık aşamasında bölgede yaşayan hayvan popülasyonu yetkili kişilerce incelenerek, yapılacak projenin canlılara zarar vermeyecek şekilde planlanmasının gerekliliği ilgili yasada düzenlenmeli,
bu hükme uymadan gerçekleştirilen projelerin sahipleri hakkında gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır.
15. YAYINLAR VE EĞİTİMLER ARACILIĞIYLA VATANDAŞIN
HAYVAN HAKLARI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLMESİ SAĞLANMALIDIR.
Uzmanlar tarafından okullarda hayvan hakları dersleri verilmeli,
5199 sayılı Yasa’nın 20. maddesinde düzenlenen eğitici yayın kuralının
uygulanması sağlanmalı, kurala uymayan kanallara yaptırım uygulanarak buradan elde edilecek gelirlerin belediyelerin hayvanların bakımına
ilişkin bütçelerine aktarılması sağlanmalıdır.
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16- TARIM FAALİYETLERİNDE HAYVANLAR YARARINA YAPILACAK DÜZENLEMELER
Tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü bölgelerde ekin ve mahsullerin
korunmasında bölgede bulunan toprak yapısına, hayvanların içme sularına, beslenme alanlarına ve ekosisteme zarar veren tarımsal metotların yasaklanması, sebep veren zirai ilaç ve haşeratla zehirle mücadele
yerine hayvanların yaşam hakları gözetici doğal yöntemlerin geliştirilebilmesi konusunda ilgili kurumlarda daimi araştırmalar yapılması, projelerin çiftçiler bilinçlendirilerek hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.
17- ŞEHİR İÇİNDE BARINMA VE BESLENME ALANLARININ HAYVAN TÜR VE POPÜLASYONUNA UYGUN ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ
Tüm il ve ilçelerde hayvan türleri için açlık, susuzluk ya da sıcak soğuk iklim şartları gibi yaşamlarını tehdit eden nedenlerden dolayı yerel
yönetimlere yerleşim yeri içindeki hayvan türleri ve popülasyonları dikkate alınarak ihtiyacı karşılayacak yeterlilikte korunaklı su ve beslenme
noktaları konulması zorunlu tutulması ve sürekli takiplerinin yapılması
konusunda hayvan gönüllüleriyle işbirliği sağlanmalıdır.
18- ACİL SAĞLIK İHTİYAÇLARI İÇİN ULUSAL BİR ÇAĞRI HATTI
VE İHBAR UYGULAMALARI OLUŞTURULMASI
Sahipsiz hayvanların acil sağlık ihtiyaçları, olması en muhtemel trafik kazaları konusunda hayvanların acil tedavi ihtiyaçları için yerel idarelerce yurt genelinde oluşturulacak ve herkesçe bilinen -üç haneli- ortak
bir acil çağrı numarası oluşturulmalıdır.
19- HAYVAN POLİSLERİNE HIZLI ERİŞİM SAĞLAMA VE TANITMA
Hayvan polisine hızlıca ulaşma, olay yerine intikalini sağlamaya yardımcı olabilme amacıyla ihbarda bulunabilecek sanal uygulama veya
aynı şekilde herkesçe bilinen bir ortak çağrı numarası oluşturulmalıdır.
19- ŞEHİRİÇİ VE ŞEHİRLARARASI TRAFİK KOŞULLARININ HAYVANLARIN CAN GÜVENLİĞİ GÖZETİLEREK REVİZE EDİLMESİ VE
EKOLOJİK KÖPRÜLER KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPILMASI
Şehiriçi ve şehirlerarası yolarda özellikle araba çarpması sonucu
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hayvan ölümlerinin önlenebilmesi için yollara hayvan geçiş güzergahları sağlanması, ekolojik köprüler kurulması, hayvanların güvenli şekilde
geçiş hakkını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.
20- KAMU SPOTLARI YAYINLANMASI
Hayvan sevgisinin toplumda yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılması, yaşam hakkına, yaşam alanına, bedensel bütünlüğüne saygı
duyulması gereğinin öneminin kavranmasını sağlamak ve bu konuda
bilinci artırmak amacıyla ülke çapında kamu spotları yayınlanması konusunda düzenlemeler yapılmalıdır.

HAYVAN HAKLARI YASASI HEMEN
Hayvan hakları yasasıyla ilgili birçok STK ve hayvanseverin de üzerinde mutabık olduğu taleplerimizi Meclis’e iletmemize karşın yapılan
son açıklamalar nedeniyle hayvanlar aleyhine düzenlemeler içeren,
taleplerin dikkate alınmadığı bir yasa teklifinin hazırlanmış olduğundan endişe ediyoruz. Hayvana tecavüzü suç saymayan, caydırıcı cezalar
içermeyen, şikayet şartı öngören, hayvan satısını yasaklamayan, yunus
parklarını kapatmayan, evde hayvan sayısını sınırlayan özetle hayvanlar aleyhine düzenlemeler içerecek ve onların hak ihlaline uğramasına
sebebiyet verecek bir yasa istemiyoruz. Herkesi taleplerimizi içerir dilekçemizi Cimer kanalıyla, İstek sekmesinden sonra (İletişim Başkanlığı
seçeneğinin kaldırılmış olması sebebiyle) Tarım Orman Bakanlığı ve/
veya Adalet Bakanlığı’nı seçerek göndermeye davet ediyoruz.

HAYVANLARIN YAŞAMLARINI ALAY MALZEMESİ YAPAN
“TÜRCÜ” ZİHNİYETİ KINIYORUZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 01.06.2021 tarihinde katıldığı televizyon
programında hayvan hakları yasası çıkacak mı sorusuna verdiği yanıtla, hayvan haklarına bakış açısını net bir şekilde ortaya koymuş, şiddeti
normalleştirerek, duygulara sahip canlı bir bedeni nesneleştirmiştir.
Belirtmek isteriz ki her gün yaşanan yüzlerce hayvan hakkı ihlali bu
bakış açısının ürünüdür.
Bu bağlamda yıllardır beklenen hayvan hakları yasasını çıkarmayan,
söylemleriyle hayvanlar konusunda toplumsal algıyı olumsuz yönde de974

ğiştiren başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm siyasetçiler bu
zulümden sorumludur.
Hayvanlar, hediyelerinize konu edeceğiniz, üzerlerinde tahakküm
kurabileceğiniz nesneler değil; hepsi doğuştan var olan haklara sahip
canlılardır.
Yaşam hakkına sahip canlılar olan hayvanları değersizleştirmeye
çalışan bu tutum karşısında bizler yaşamın tarafında olunması ve bir an
önce etkili bir hayvan hakları yasasının çıkması gerektiği çağrımızı yineliyor, hayvanların yaşamlarını alay malzemesi yapan “türcü” zihniyeti
kınadığımızı kamuoyuna bildiriyoruz.
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“HAYVAN HAKLARI VE HUKUK”
CANLI YAYINDA DEĞERLENDİRİLDİ.

İzmir Barosu tarafından düzenlenen programa katılan İzmir Barosu
Hayvan Hakları Komisyonu üyeleri Av. Şefika Yıldırım Sert, Av. Melike
Özdemir Ballı ve Av. Tuğçe Berber ; hayvan hakkı mücadelesini, 5199
Sayılı Yasa’nın neden işlevsel olmadığını, hayvan hakkı ihlali ile karşılaşıldığında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini ve süren yasa çalışmalarının
sonunda bizi nasıl bir yasanın beklediği konuştular.
Hayvanların doğuştan gelen haklara sahip, hissedebilen, duyguları
olan bireyler olduğunu ifade eden Av. Tuğçe Berber ; günümüzde bu
düşünceleri kabul etmenin zor olduğunu, bununla birlikte yeni bir etik
yaklaşımla hukuk sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
Hayvan hakları mücadelesinin, kadın hakları, işçi hakları ya da LGBTİ+
bireyler ve hakları ihlal edilen, sömürülen köle olarak kullanılan, ayrımcılığa maruz kalan herkesle bir arada yürümesi gereken bir mücadele
olduğunu söyleyen Av. Melike Özdemir Ballı ise bir zamanlar insan köleliğinin de yasal olduğunu, kadınların vatandaş olarak bile görülmediğini
ifade ederek “Bu zihniyet değil, mücadele edenler kazandı, biz de kazanacağız. Bu mücadelede bir arada olmamız ve bunun hak mücadelesi
olduğunun farkına varmamız gerekiyor” dedi.
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İZMİR BAROSU HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU
ÜYELERİ TBMM’DE GÖRÜŞÜLEN HAYVAN HAKLARI YASA
TEKLİFİ TOPLANTISINDA GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞTI

Hayvan Hakları Yasa Teklifi hakkında bilgi almak ve görüş sunmak
üzere 11.03.2021 tarihinde saat 14.30’da TBMM’de gerçekleştirilen
toplantıya Türkiye’nin pek çok farklı şehrinden gelen 50’ye yakın hayvan hakları savunucusu ile birlikte meslektaşlarımızdan Av. Şefika Yıldırım Sert, Av. Tuğçe Berber, Av. Melike Özdemir İzmir Barosu Hayvan
Hakları Komisyonu ‘nu temsilen katıldı.
Toplantıda, yasa teklifinin toplantıya davet edilen katılımcılarla
paylaşılması beklenirken yalnızca sorulara cevap verilip öneri ve eleştirilerin alınacağı belirtildi. Teklifin paylaşılmaması, bazı soruların detay
olduğu ileri sürülerek cevapsız bırakılması ve verilen kaçamak cevaplar
sebebiyle teklifin tam olarak hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda katılımcıları şüpheye düşürmüş sorulara verilen cevaplardan yeni yasanın
neler getireceğine dair meslektaşlarımızca yapılan çıkarımlar ve eleştiriler bildirilmiştir
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İZMIR BAROSU LGBTİ+ HAKLARI KOMİSYONU
2018-2020 DÖNEMİ FAALİYETLERİ
Türkiye’deki barolar açısından ilk olan LGBTİ+ Hakları Komisyonu,
2018 yılından bu yana meslektaşlarımıza yönelik olarak LGBTİ+ hakları, alanda yaşanan hak ihlalleri, cinsel yönelim ayrımcılığına ve cinsiyet
kimliği temelli ayrımcılığa dair meseleler hakkında atölyeler, toplantılar, seminerler, paneller düzenlemiştir. Bununla birlikte İzmir’deki ve
ülkedeki LGBTİ+’ların yaşadığı hak ihlallerine karşı baromuzun aktif
tutum sergilemesine, hukuki başvuruların ve yönlendirmelerin yapılmasına, meslektaşlar ve kamuoyu nezdinde farkındalığın arttırılmasına
önayak olmuştur. Geçen 2 yıl içerisinde Ankara, Diyarbakır ve İstanbul
Barolarında da LGBTİ+ hakları alanında komisyonlar veya merkezler
kurulmuş, anılan barolardaki meslektaşlarımızla iş birliği ve dayanışma
içerisinde olunmuştur.
20 Ekim 2018 günü yapılan İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu’nda
meslektaşlarımız tarafından verilen önerge neticesinde İzmir Barosu
Yönetim Kurulu, “LGBTİ+’ların hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi için aktif tutum almak, bu konuda meslektaşları bilgilendirmek,
nefret suçlarına karşı mücadele etmek, kamuoyunda görünürlük sağlamak, alanda mücadele eden sivil toplum örgütleri ile iletişim halinde olmak, denetim işlevini yerine getirmek ve yasal süreçleri takip etmekle”
görevlendirilmiştir.
LGBTİ+ hakları alanında çalışan ve çalışmak isteyen meslektaşlarımızın olduğu komisyonda, komisyon üyeleri arasındaki bilgi düzeyini
eşitlemek adına LGBTİ+ alanına dair kavramları, mevzuatı ve içtihatları
irdeleyen çok sayıda toplantı yapılmıştır. Bu toplantılarda; LGBTİ+ temel kavramlar, cinsiyet uyum süreci, LGBTİ+ mahpuslar, TCK md. 122,
225 ve 227’nin uygulaması, işyerinde ayrımcılık, mülteci LGBTİ+’lar, askerlik süreci gibi konularda ayrı ayrı oturumlarda bilgi paylaşımı yapılmıştır.
LGBTİ+ hakları alanındaki yargı kararlarını takip eden komisyon,
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin B.B./Birleşik Krallık ve Alekseyev
ve diğerleri/Rusya davalarının Av. Elif Karlıdağ tarafından yapılan çevirilerini yayınlamıştır.
20 Kasım 2018 tarihinde Nefret Suçu Mağduru Transları Anma
Günü nedeniyle yapılan açıklamada komisyonun faaliyetlerine başladığı duyuruldu. Aynı zamanda transların yaşadığı hak ihlallerine dikkat
çekilerek çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi için çağrıda bulunuldu.
8 Aralık 2018 tarihinde Prof. Dr. Melek Göregenli ile Cinsel Yönelim,
Cinsiyet Kimliği ve Ayrımcılık konusunda söyleşi düzenlendi.
21-22 Aralık 2018 tarihinde Kaos GL Derneği iş birliğiyle Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılık Konulu Bireysel Başvurularda (AYM/AİHM) Avukatların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Eğitimi
düzenlendi.
10 Ocak 2019 tarihinde kolluk görevlisi olan müşterisi tarafından
kendi evinde öldürülen seks işçisi trans kadın Hande Buse Şeker’in cinayetine ilişkin açıklama yapıldı. Türkiye’nin Avrupa’daki en çok nefret
cinayeti işlenen ülke olduğuna dikkat çekilerek soruşturmanın takip
edileceği duyuruldu. Açıklamada “avukatlık görevimizi nefret cinayetlerinin son bulması adına yapmaya devam edeceğiz” denildi.
10 Mayıs 2019 tarihinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde yıllardır
düzenlenen Onur Yürüyüşü’ne yapılan orantısız müdahale eleştirilerek
gözaltına alınan öğrenci ve akademisyenlerin serbest bırakılması istendi.
17 Mayıs 2019 tarihinde Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü nedeniyle İzmir Adliyesi’nde basın açıklaması yapıldı.
Gün kapsamında meslektaşlarımıza, üzerinde hak temelli sloganların
yer aldığı ve gökkuşağı rengindeki kokartların cübbelerin yakasına takılarak duruşmalara girilmesi çağrısında bulunuldu.
22 Mayıs 2019 tarihinde Kaos GL Derneği iş birliği ve Av. Kerem
Dikmen’in katılımıyla LGBTİ+ 101 temel kavramlar eğitimi düzenlendi.
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İzmir Valiliği tarafından 7. İzmir Onur Haftası’ndaki açık ve kapalı alanlarda yapılması planlanan tüm etkinliklerin yasaklanması üzerine 19
Haziran 2019’da yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açıldı. Açılan
davada onur yürüyüşü hariç, diğer tüm etkinlikler hakkındaki yürütmeyi durdurma istemi kabul edildi.
20 Haziran 2019 tarihinde yasaklanan onur haftası etkinliklerinin
bir kısmının sahiplenilmesi ile İzmir’dekİ LGBTİ+ hak örgütleriyle dayanışma gösterildi. Baromuz bünyesinde Mülteci LGBTİ+’lar ve İntersekslerin Hak Mücadelesi konularında 2 ayrı panel yapıldı.
22 Haziran 2019 tarihinde İzmir Valiliği tarafından yasaklanan 7. İzmir Onur Yürüyüşü sırasında meydana gelebilecek ihlaller için hukuki
destek telefon hattı oluşturuldu. Eylem alanında gözlemci olarak görevlendirilen meslektaşlarımız hazır bulundu. Kolluk kuvvetlerinin müdahalesi neticesinde haksız yere gözaltı işlemi uygulanan yurttaşların
gözaltı takibi yapıldı.
16 Ekim 2019 tarihinde komisyonun kuruluşunun 1. yılı nedeniyle
Özgür Kürsü’de yapılan basın açıklamasında, komisyonun 1 yıllık faaliyetleri kamuoyu ve meslektaşlarımızla paylaşıldı.
10 Mayıs 2019 tarihinde ODTÜ Onur Yürüyüşü’ne katılanlara açılan
ceza davasında Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi ve yargılanan
yurttaşlarımız ile dayanışma içerisinde olduğumuz kamuoyuna ve meslektaşlarımıza duyuruldu.
19 Kasım 2019 tarihinde Nefret Suçu Mağduru Transları Anma
Günü etkinlikleri kapsamında, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde
yapılan basın açıklamasının ardından baroya yürünerek; yurttaşlara,
transların yaşadıkları hak ihlallerine ve hukuki mücadeleye ilişkin bilgilendirme broşürleri, kolluk kuvvetlerinin tüm engelleme girişimlerine
rağmen dağıtıldı. Sonrasında yapılan konferansta Pembe Hayat LGBTİ+
Dayanışma Derneği’nden Cihangir Öz’ün, komisyonumuz üyeleri Av.
Sena Yazıbağlı’nın ve Stj. Av. Evrim Demirtaş’ın katılımlarıyla transların
adalet sisteminden beklentileri, kabahatler kanunundan doğan ihlaller,
trans avukatların mesleki yaşamları tartışıldı.
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7-8 Aralık 2019 tarihlerinde Kaos GL Derneği iş birliğiyle Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılık Konulu Bireysel Başvurularda (AYM/AİHM) Avukatların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Eğitimi
ikinci kez düzenlendi.
13 Ocak 2019 tarihinde komisyonumuz tarafından takip edilen 7.
İzmir Onur Yürüyüşü’ne katılan 3 çocuğa açılan ceza davasının ilk duruşmasında, Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel ve Çocuk Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Av. Merve Çapraz gözlemci olmuştur. Yapılan
yazılı açıklamada ise Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde de güvence altına
alınan örgütlenme özgürlüğünün, çocukları katılım hakkının dikkate
alınarak uyulması gerektiği ve çocuklar üzerindeki mesnetsiz suç isnadının sonlandırılması talep edilmiştir.
25 Ocak 2019’da Yeni Akit Gazetesi’nin nefret söylemi içerikli ve
hedef gösteren haberi nedeniyle tekzip gönderilmiş ve ifade özgürlüğü kapsamında korunamayacak ifadelerin olduğu habere erişimin engellenmesi talep edilmiştir.
10 Mart 2019 tarihinde Kaos GL Derneği iş birliği ve Av. Kerem Dikmen’in katılımıyla LGBTİ+ 101 temel kavramlar eğitimi düzenlendi.
25 Nisan 2020 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Cuma
hutbesinde LGBTİ+’lara, HIV’le yaşayanlar ile resmi evlilik niteliği taşımayan ilişki pratiklerine yönelik sarf ettiği ve tarafımızca nefret söylemi olarak nitelendirilen sözlere ilişkin olarak “nefrete inat yaşasın
hayat” diyerek tepkimizi ifade ettik. Açıklamamızın ardından bizimle
aynı yönde tepkiler veren, eşitliği savunan Ankara ve Diyarbakır Barosu
yönetimleri hakkında başlatılan ceza soruşturmasına karşı meslektaşlarımızla dayanışma gösterdik.
17 Mayıs 2020 tarihinde Av. Kerem Dikmen’in ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Koray Başar’ın katılımıyla Ayrımcılık ve
LGBTİ+ Hakları konusunda baromuzun Youtube kanalında yapılan canlı
yayın konferansı düzenlenmiştir.
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17 Haziran 2020 tarihinde Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi, Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu, İstanbul Barosu İnsan
Hakları Merkezi LGBTİ+ Hakları Alt Çalışma Grubu ve 8. İzmir Onur Haftası komitesinin katılımıyla barolar ve LGBTİ+ hakları baromuzun Youtube kanalında düzenlenen canlı yayında konuşuldu.
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SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU
İlgili Yönetim Kurulu Üyeleri
- Av. Burcu Ece Güler
- Av. Afhan Topel

ETKİNLİKLER
“İLK YARDIM” KONULU SUNUM YAPILDI
25.03.2019
Sağlık Hukuku Komisyonu tarafından düzenlenen İlk Yardım Eğitimi, 25.03.2019 tarihinde gerçekleştirildi. Dr. Rüştü Okan Erol’un ilk
yardım eğitiminin temellerini ve ilk yardım eğitimi almanın önemini aktardığı sunumda; ayrıca model üzerinde uygulamalı olarak dinleyiciler
de kalp masajı yapma fırsatı buldular. Sunuma, komisyon üyeleriyle birlikte çok sayıda avukat ve stajyer avukat katılmıştır. Eğitimin sonunda;
Sağlık Hukuku Komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Burcu Ece GÜLER tarafından teşekkür edilerek çiçek ve teşekkür belgesi
takdim edildi.

TEORİ VE UYGULAMA İLE SAĞLIK HUKUKU
KONFERANSI YAPILDI
15.04.2019
İzmir Barosu tarafından “Teori ve Uygulama İle Sağlık Hukuku” başlıklı bir konferans düzenlendi. Konferansın açılışında konuşan İzmir Ba983

rosu Sağlık Hukuku Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Burcu Ece Güler, bir dava türü olarak malpraktis davalarına hazırlık olarak
bir eğitim planladıklarını ifade ederek; başlangıçta bu alana ilgi duyan
meslektaşlarımız için daha çok temel kavramlar üzerinden planlanan
bu eğitim sonrasında daha spesifik konularla eğitimlere devam edileceğini söyledi.

Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel ise İzmir Barosu’nun emek yoğun
çalışan bir baro olduğunu ifade ederek “Komisyonlarda çalışan arkadaşlarımızın çalışmaları bize her zaman güç veriyor, enerjimizi arttırıyor, değişik alanlarda çok farklı faaliyetlerin altına imza atmamızı sağlıyor.” dedi. İzmir Barosu tarafından sürekli devam eden çalışmalarla
meslektaşlarımızın daha donanımlı olmasını sağlamaya çalıştıklarını
ifade eden Av. Özkan Yücel “Çünkü temelde hedeflemeye çalıştığımız
ya da bildiğimiz bir şey var: Bilgi güçtür ve biz güçlü olmak zorundayız.
Bulunduğumuz her alanda, yaptığımız her işte olabildiği kadar güçlü olmak hem usul anlamında hem içerik anlamında esasa ilişkin konularda
muhataplarımızdan daha fazlasını bilmek durumundayız. O yüzden de
bu çalışmaları arttırarak sürdüreceğiz.” dedi.
Oturum başkanlığını İzmir Barosu Sağlık Hukuku komisyonu Üyesi Av. Berkiye Gizem Ergin’in yaptığı konferansta “hasta hakları” başlıklı sunumu Dr. Öğr. Üyesi İlknur Serdar gerçekleştirirken; İzmir Tabip
Odası Hukuk Müşaviri Av. Mithat Kara ise “Malpraktis ve Aydınlatılmış
Onam” başlıklı sunumu yaptı.
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SAĞLIK HUKUKU SEMİNERLERİNİN İLKİ DÜZENLENDİ
14.02.2020
İzmir Barosu’nun Sağlık Hukuku alanında düzenleyeceği dört ayrı
seminerin ilki 14 Şubat 2020 günü gerçekleştirildi.
Yapılan ilk seminerde İzmir Gaziemir Devlet Hastanesi’nden aynı
zamanda hukukçu da olan Dr. Yakup Gökhan Doğramacı “Sağlık Hakkı-Hasta Hakları Kavramı”, İzmir Barosu Üyesi Av. Dr. Sevinç Arslan Hızal
“Tıbbi Uygulamanın Hukuka Uygunluk Nedenleri” ve Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş
“Malpraktis- Komplikasyon Ayrımı” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.

Seminerin açılışında konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, son zamanlarda İzmir Barosu tarafından yapılan tüm çalışmalarda
salonların dolduğunu ifade ederek “Bu da bize büyük keyif veriyor. Her
zaman söyledik; İzmir Barosu’nun gücü, aslında meslektaşlarının katılımdan, meslektaşların desteğinden geçiyor. Komisyonlarımız üretiyor,
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biz onların ürettiklerini burada servis etmekle yetiniyoruz. Bize katkı
sağlayacak, sunum sırasında bize destek verecek hocalarımıza, meslektaşlarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.
Dünya genelindeki Covid-19 salgını nedeniyle 4 ayrı tarihte
gerçekleşmesi planlanan eğitimlerin yalnızca ilki gerçekleştirilmiş,
diğerleri iptal edilmek durumunda kalınmıştır. Eğitimlerinin tamamını içeren etkinlik afişi aşağıda yer almaktadır.
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SPOR HUKUKU KOMİSYONU
SPORCU SÖZLEŞMELERİ, TRANSFERLER VE
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ PANELİ YAPILDI

İzmir Barosu tarafından 20 Aralık 2019 günü “Sporcu Sözleşmeleri,
Transferler ve Uyuşmazlıkların Çözümü” konulu bir panel düzenlendi.
Oturum başkanlığını İzmir Barosu üyesi Av. Berk İpek’in yaptığı panele İstanbul Barosu Av. Aysu Melis Bağlan, TFF (Eski) Başkan Vekili Av.
Kemal Kapulluoğlu, CAS Hakemi Av. Muhammed Emin Özkurt konuşmacı olarak katıldılar.
Panelin açılışında konuşan İzmir Barosu Saymanı Av. Hüseyin Yıldız spor hukukunun çok hızlı gelişen bir hukuk dalı olarak günümüzde
varlığını sürdürmekte olduğunu ifade ederek “gerek sporcu sözleşmelerinin hazırlanması gerekse spor hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar
farklı bir usule tabii olarak çözümlenmektedir. Bu nedenle eğitim gerektiren bir alandır. İzmir Barosu olarak böyle bir ihtiyacı tespit ederek
bu konferansı düzenleme gereği hissettik” dedi.
Canlı Yayın: Pandeminin Spor Hukukuna Etkileri
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TÜKETİCİ HUKUKU KOMİSYONU

T.C.
İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
TÜKETİCİ HUKUKU KOMİSYONU RAPORU
21.09.2020
Konu: İzmir Barosu Tüketici Hukuku Komisyonu 2 yıllık (08.11.2018
- 21.09.2020)
çalışma raporu
A. KISA TANTIM
1. İlk toplantısını 16.04.2015’de gerçekleştiren komisyonun genel
amacı ve faaliyetleri 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 Tüketici Hukuku eğitimleri verilmesi,
- Tüketici Hakem Heyetleri kararlarının takip edilerek tartışılması,
hukuka uygun 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 açılması, müdahil olunması,
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- 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.
İlgili Yönetim Kurulu Üyeleri
		
		

- Av. Burcu Ece GÜLER
- Av. Hüseyin YILDIZ
İlgili Dönemde Toplantılara Katılan Üyeler

-

Av.
Av.
Av.
Av.
Av.
Av.
Av.
Av.
Av.
Av.

Salih Emrah ERTAN
Sefer KESKİN
Sadık KIZILDOĞAN
Oğuz GÖKYILDIZ
Kahraman ÇINAR
Irmak DEĞERLİ
Emre ÖZDİKİCİERLER
Dilay KAYMAK
Senem DEMİREL
Sabri Can ONUR

-

Av.
Av.
Av.
Av.
Av.
Av.
Av.
Av.
Av.
Av.

Osman Can ŞENYER
Nil YÜKSELEN
Umut Bahar MUTLUSU
Huriye CEVHERLİ
Seçil TERCAN HASKAN,
Duygu ÖZMAN IŞIKOĞLU
Mehmet Kaan YÜCEL,
Gonca ARKOÇ
Emre BAŞ
Seçkil ÇELİK

B. FAALİYETLER
KEFALET HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI
SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ
22.02.2019
“Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Baro Başkanı Av. Özkan
YÜCEL, “akademisyen dostlarımızdan ne zaman yardım istesek onlar
hiçbir zaman yardımlarını esirgemediler. Bu bizi İzmir Barosu olarak çok
memnun ediyor. Bundan sonra da meslek içi eğitim seminerleri, konferanslar, sempozyumlar artarak devam edecek” şeklinde eğitim ve seminer çalışmalarına verilen önemi belirtti.
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Sempozyum, İzmir Barosu Tüketici Hukuku Komiyonu, Dokuz Eylül
Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.
Moderatörlüğünü Av. Salih Emrah ERTAN’ın yaptığı sempozyumda
Prof. Dr. Burak ÖZEN, Doç. Dr. Serkan AYAN, Arş. Gör. Banu ATLI konuşmacı olarak yer aldılar.
“Kefalette şekil şartları”, “eş rızası”, “tüketici işlemlerinde kefalet”,
“genel kredi sözleşmelerinde kefalet”, “kefiller arası rücu ilişkisi”, “kefil
ve rehin ilişkisi” gibi güncel tartışma konularının işlendiği sempozyum
yoğun ilgi gördü, meslektaşların sorularıyla planlanandan uzun sürerek
bu konudaki ihtiyaca yönelik yararlı bir sempozyum gerçekleştirildiği
görüldü.
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MENEMEN İLÇESİNDE TÜKETİCİ HUKUKUNUN BAŞLICA
SORUNLARI BAŞLIKLI EĞİTİM ÇALIŞMASI DÜZENLENDİ
13.11.2019

Av. Sefer KESKİN’in moderatörlüğünde gerçekleşen konferansa
konuşmacı olarak katılan Av. Sadık KIZILDOĞAN “Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev ve Yetkileri, Başvuru Usulleri”, Av. Oğuz GÖKYILDIZ
“Ayıplı Mal ve Hizmetlerde Sorumluluk” ve Av. Kahraman ÇINAR ise “Tüketici Kredi ve Kredi Kartları” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.
Diğer eğitim ve seminerlerde olduğu gibi çalışmaya, Tüketici örgütleri, Tüketici Hakem Heyetleri raportör ve üyeleri davet edildiler.
Açılışta konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL, ilçelerde
yapılan eğitim çalışmalarını çok önemsediklerini söyleyerek bu çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
Konferans sonunda İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Burcu
Ece GÜLER tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi sunuldu.
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BERGAMA İLÇESİNDE TÜKETİCİ HUKUKUNUN BAŞLICA
SORUNLARI BAŞLIKLI
EĞİTİM ÇALIŞMASI
DÜZENLENDİ
27.11.2019
İzmir Barosu Tüketici Hukuku
Komisyonu tarafından ilçelerde
başladığımız “Tüketici Hukukunun Başlıca Sorunları” konulu
konferans dizileri Bergama’da devam etti.
Bergama Sağlık Müdürlüğü
Konferans Salonu’nda düzenlenen çalışmanın moderatörlüğünü
Av. Sefer KESKİN yaptı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Av.
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Sadık KIZILDOĞAN “Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev ve Yetkileri,
Başvuru Usulleri”, Av. Oğuz GÖKYILDIZ “Ayıplı Mal ve Hizmetlerde Sorumluluk” ve Av. Kahraman ÇINAR ise “Tüketici Kredi ve Kredi Kartları”
başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.

ALİAĞA İLÇESİNDE TÜKETİCİ HUKUKUNUN BAŞLICA
SORUNLARI BAŞLIKLI EĞİTİM ÇALIŞMASI DÜZENLENDİ
10.01.2020
İzmir Barosu Tüketici Hukuku Komisyonu tarafından ilçelerde verilen “Tüketici Hukukunun Başlıca Sorunları” başlıklı eğitim semineri
Aliağa’da da gerçekleştirildi.
Aliağa Ticaret Odası’nda verilen konferansta Av. Sefer KESKİN
“Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev ve Yetkileri, Başvuru Usulleri”, Av.
Oğuz GÖKYILDIZ “Ayıplı Mal ve Hizmetlerde Sorumluluk” ve Av. Salih
Emrah ERTAN ise “Tüketici Kredi ve Kredi Kartları” başlıklı sunumları
gerçekleştirdiler.
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Aliağa ve çevre ilçelerden meslektaşlarımızın katıldığı seminerde
konuşan Baro Başkanı Av. Özkan YÜCEL bilgi güçtür diyerek çıktıkları
yolda merkezin yanı sıra ilçelerde de çok sayıda eğitim çalışması düzenlediklerini ve düzenlemeye devam edeceklerini vurguladı.

MENDERES İLÇESİNDE
TÜKETİCİ HUKUKUNUN
BAŞLICA SORUNLARI
BAŞLIKLI EĞİTİM
ÇALIŞMASI DÜZENLENDİ
29.01.2020
İzmir Barosu Tüketici Hukuku Komisyonu tarafından ilçelerde verilen “Tüketici Hukukunun
Başlıca Sorunları” başlıklı eğitim
semineri Menderes’te de gerçekleştirildi.
Menderes Belediyesi Kültür
Sanat ve Gençlik Merkezinde düzenlenen, açılış konuşmasını Baro
Başkanı Av. Özkan YÜCEL ve sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Burcu
Ece GÜLER’in yaptığı konferansta Av. Sefer KESKİN “Tüketici Hakem
Heyetlerinin Görev ve Yetkileri, Başvuru Usulleri”, Av. Oğuz GÖKYILDIZ
“Ayıplı Mal ve Hizmetlerde Sorumluluk” ve Av. Salih Emrah ERTAN ise
“Tüketici Kredi ve Kredi Kartları” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.
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İlçelerde verilen eğitimlerde Baro Başkanı Özkan YÜCEL, sorumlu
Yönetim Kurulu üyesi Burcu Ece GÜLER, ilçede faaliyette bulunan Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe temsilcisi meslektaşlarımız yanımızda olarak
desteklerini esirgememişlerdir.
Diğer ilçelerde de eğitimler verilecek iken covid-19 salgını nedeniyle ilçe eğitimlerine devam edilememiştir.

02.04.2020 TARİHLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ
TOPLANTILARININ ERTELENMESİ HAKKINDA YAZI
TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR
Ülkemizde ve Dünyada Korona Virüs (Covid-19) salgını tüm insanların hayatlarını tehdit etmekle bu kapsamda bir çok yasal ve idari düzenleme ile tedbirler alınmıştır.
Hakimler Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğinin 13.03.2020 tarihinde yayımlanan “Corona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler” konulu
yazısıyla tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi
sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi
önerisinde bulunmuştur.
Cumhurbaşkanının 22.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan
“İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı:
2279)” ile tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına karar verilmiştir.
26.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7226 Sayılı Kanun
Geçici 1. Maddesi ile Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet,
itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler
ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın do996

ğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm sürelerin 13.03.2020
tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar durması düzenlenmiştir.
Bu düzenlemelerde Tüketici Hakem Heyetleri hakkında bir tedbire
yer verilmemiş, bazı Hakem Heyetleri tedirginlik içinde toplantı gerçekleştirmek durumunda kalmış, bazı Hakem Heyetlerinde üyeler ve başkan arasında toplantı gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesi hususunda
tartışmalar yaşanmıştır.
Yaşanan bu sorun hakkında Tüketici Hukuku Komisyonu olarak
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne yazı hazırlanarak Baro Yönetimine sunulmuştur. Sayın İzmir
Barosu Başkanlığınca da derhal yazının gönderimi sağlanmıştır.
Başvuruya mukabil 10.04.2020 tarihli Resmi Gazetede Tüketici Hakem Heyetleri toplantılarının yapılması ve cevap süreleri 13.03.2020
tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

09.04.2020 TARİHLİ EPDK YAZISI
EPDK tarafından elektrik ve doğalgaz sayaçlarının salgın döneminde geçici olarak 3 ay süreyle okunmaması ve son iki yılın ilgili ayına ait
ortalaması esas alınarak fatura oluşturulacağına dair karar alındığı kamuoyunun gündemine gelmesi üzerine tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için EPDK›ya çağrıda bulunulmuştur.
Birçok ev ve işyerinde tüketim olmadığı halde sayaç okunmaksızın
ortalama alınarak fatura düzenlenmesinin mağduriyete yol açacağı ifade edilen yazıda, beyan usulüne geçilebileceği, online ödeme sistemlerine sayaç verisi giriş menüsü eklenmek suretiyle vatandaşın gireceği
veri üzerinden tahakkuk yapılmasının daha uygun bir çözüm olacağı belirtilmiştir.
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YAYIN KURULU ÇALIŞMA RAPORU 2018-2020
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Av. Gamze KARAOĞLU
YAYIN KURULU
Av. Aydın SUNELCAN
Av. Ayşe EYLEM ERKIPÇAK
Av. Cemal N. ERDEM
Av. Gülşah ÇAĞDAŞ
Av. İmge KAÇMAZ
Av. Ozan BALIM
Av. Özcan ÇİNE
Av. Senem UYGUN KILIÇ
Av. Sinem TOP
Av. Suna KARABULUT

İZMİR BAROSU DERGİSİ
Yayın periyodu 4 ayda bir olan İzmir Barosu Dergisi, 2 yıllık çalışma
süresi boyunca bu periyoda uygun olarak 2020 yılı Eylül ayına dek toplam 7 sayı olarak yayınlanmıştır. Dönemin son sayısı olacak olan 2020/3
için de mevcut makaleler hakem incelemesi ve değerlendirmede olup
yayın tarihi itibariyle dergi basıma hazır olacaktır.
Kurulan bir alt komisyon ile beraber yapılan çalışma sonrasında
dergimizin 2019/3 sayısı, hukuk devleti ve insan hakları alanında sayısız
çalışması ve emeği olan merhum İzmir Barosu Başkanı Av. Güney Dinç’e
Armağan olarak yayınlanmıştır. Bu çalışma için yurt genelinde her hukuk fakültesine ve KHK ile ihraç edilip edilmediği ayrımı yapılmaksızın
tüm akademisyenlere makale talepli bir yazı hazırlanmış ve tek tek her
biri ile iletişim kurulmuştur. Büyük bir özveri ve çaba sonucu hazırlanan bu özel sayının Armağan Komitesi’nde; Av. Anıl Güler, Av. Cemal
Necdet Erdem, Av. Özcan Çine, Av. Serkan Cengiz, Av. K. Agah Adak yer
almıştır.
Dönemimiz itibariyle, 127 kişiden oluşan Dergi Danışma Kurulu bireysel ilişkiler ve “Av. Güney Dinç’e Armağan” özel sayısı için gönderilen
davet mektupları ile beraber 173’e yükseltilmiş olup bu şekilde Dergi’nin bilinirliği ve tanınırlığı da artırılmıştır.
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Eski dönemlerde basılan Dergiler de dahil edilmek üzere 2019 yılında yapılan düzenleme ile her Dergi tek tek makale bazında taranmış
ve İzmir Barosu internet sitesine yüklenmiş böylelikle site üzerinden
yalnızca makaleye ulaşılabilme imkanı sağlanmıştır.
Dönem içerisinde değişen Ulakbim standartları güncel olarak takip
edilerek içerikte düzenlemeler yapılmıştır.
2018-2020 döneminde İzmir Barosu Yayın Kurulunun hazırlamış olduğu İzmir Barosu Dergisi’nde yer alan makale ve hakemli makalelere
aşağıda yer verilmiştir.
MAYIS SAYISI, 2018/2
Hakemli Makaleler
Av. Dr. Uğur Bulut
Islah Yoluyla Talep Sonucunun
Daraltıl(ama)ması
Av. Merve Yiğit
Suça Teşebbüsün Objektif Unsuru Olarak İcra
Hareketlerine Başlama ve Uygulama Sorunları
Doç. Dr. Vural Seven
Mahkemeye – Tahkime Başvurmadan Önce
Sigorta Şirketine Başvurma Zorunluluğu
Dr. Meltem Ertuğrul
İş Hukukunda Değişiklik Feshi
Makaleler
Dr. Öğr. Ü. Serhan Dinç
Ticaret Hukukunun Düzenlenmesinde Benimsenen Sistemler ve
Sistemlerin Etkilediği Kanuni Düzenlemeler
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EYLÜL SAYISI, 2018/3
Hakemli Makaleler
Dr. Öğr. Ü. Ayça İzmirlioğlu
Türk çalışma Mevzuatı Bakımından
Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma
Statüsü Sahibi Yabancı Çocuk İşçilerin
Durumuna Genel Bir Bakış
Dr. Gökhan Dönmez
Türk Hukukunda Yeni Seçilen Meclsisin
Yetkilerini Ne Zaman Kullanmaya
Başlayacağı Sorunu
Dr. Öğr. Ü. Serdar Narin
1921 Anayasası’nın Genel Özellikleri
Bağlamında Yer Yönünden Yerinden
Yönetimler ve Siyasal Özerkliğin Reddi
Av. Berfin Uyma Bulut
Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararlarına Karşı Yargılamanın
Yenilenmesi
Doç. Dr. Hacı Kara
Türk Hukukunda İrtibat Bürosu ve Özellikleri
Makaleler
Arş. Gör. Kadir Can Özel
Kadın Haklarında Dönüşümün Simgelerinden Biri Olarak
N.T. Olayı ve “madde 438”
Prof. Dr. Muhammet Özekes
Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin
Yeni Takip Yolu (7155 Sayılı Kanun’un Düzenlenmesi)
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OCAK SAYISI, 2019/1
Hakemli Makaleler
Baki Sakallı
6306 Sayılı Kanun’a Göre İdarenin Yaptığı
Taşınmaz Satış İşleminin İdari Yargı Denetimi
Dr. Öğr. Ü. Şafak E. Topuzkanamış		
1982 Anayasasında ve Türk Anayasa
Mahkemesi Kararlarında “Kadın”
Dr. Öğr. Ü. Nihat S. Alp
İşverenin İş Sözleşmesinin veya İş İlişksinin
Koşulları Hakkında Bilgi Verme Yükümlülüğüne
Dair 1991 tarihli ve 91/533/AET Sayılı Avrupa Birliği
Direktifi ve Bu Direktifin Türk İş Hukukuna Etkisi
Dr. Öğr. Ü. Sevgi Kayak
Roma Hukukunda Komşuluk İlişkilerinden Doğan Sorumluluğun Unsurları
Dr. Öğr. Ü. Sinan S. Akkurt
AİHM Delfi As v. Estonya Kararı Işığında İnternet Haber Portallarının,
Sitelerindeki Haber Linkleri Altına Yapılan Okuyucu Yorumlarından
Kaynaklanan Hukuki Sorumlulukları ve 5651 Sayılı Kanun Uyarınca
Türkiye’deki Durum: Genel Bir Bakış
Dr. Gülşah Yılmaz
Taşıma Hukukunda, Gönderilenin Yükteki Ziya ve Hasarı Bildirim
Külfetinin Taşıma Sigortasında Sigortacının Halefiyetine Etkisi
Makaleler
Prof. Dr. Zafer Gören
Anayasa Mahkemesi ve Yasama Arasındaki Karşılıklı Etkileşim
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MAYIS SAYISI, 2019/2
Hakemli Makaleler
Dr. Öğr. Ü. Songül Atak
Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi’nin
Karar ve Genel Yorumları
Arş. Gör. Cansu Atıcı
Rekabetin Sınırlandırılması Sebebiyle
Özel Hukuk Alanında Çıkan Uyuşmazlıklarda
Rekabet Kurulu Kararlarının Bekletici Sorun
Yapılması
Arş. Gör. Yakup Çokkaş
Dönüşen Yapısı İtibariyle Devlet Denetleme Kurulu
Sara Hasanova
Azerbaycan’da Anayasa Yapım Süreci
Doç. Dr. A. Kürşat Ersöz, Arş. Gör. Seher Serttaş
Devlet Memurlarının İsnat ve İftiralara Karşı Korunması
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EYLÜL SAYISI, 2019/3
Hakemli Makaleler
Prof. Dr. Meral Sungurtekin
nsan Hakkı Olarak Eğitim Hakkı ve Ülkemizde
Kız Çocuklarının Durumu
Dr. Metin Baykan,
Arş. Gör. Lokman Yeniay
Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru
Bağlamında Spor Tahkim Kurullarının
Kararları
Doç. Dr. Zeynep Şişli
İnsan Hakları Bağlamında Çalışan Sağlığı Açısından Devletin
Yükümlülükleri Telafi mi, Koruma mı?
Av. Erdi Yetkin
Vınter ve Diğerleri v. Birleşik Krallık Davasından
Günümüze İndirilemez Müebbet Hapis Cezası ve Umut Hakkı
Arş. Gör. Dr. Betül
Hayrullahoğlu Tahsil Yetkisinin Kullanımının
Haciz İşlemi Bakımından Değerlendirilmesi
Hakan Serdar Çöpoğlu
Malvarlığı Değeri Elde Etmeye Elverişli Olmayan Suçlar Bakımından
Başvurulan Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara El Koyma Tedbirinin
Mülkiyet Hakkı Bağlamında Değerlendirilmesi
Av. Sinan Sürücü, Dr. Vadym Zhamilov
Beden Muayenesi, İşkence Suçu ve İkisinin Kesiştiği Alan:
Zorla Yapılacak Beden Muayenesi
Makaleler
Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi
İnsanca Yaşayabilmenin Nesnel ve Öznel Koşulları Üzerine
1003

Prof. Dr. Zafer Gören
Erkler Ayrılığı İlkesi ve 2017 Anayasa Değişikliği ile Benimsenen
Hükümet Sistemi
Prof. Dr. Harun Tepe
Adalet, Sosyal Adaletsizlik ve İnsan Hakları:
Adalet ve İnsan Hakları İlişkisi Üzerine
Prof. Dr. Oğuz Sancakdar
AİHM’in Gayrimenkul Mülkiyeti ve İmar Hukuku Uyuşmazlıklarına
Yaklaşımından Kesitler ve Karar Örnekleri
Hande Sevindik
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Koruma Sistemleri
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OCAK SAYISI, 2020/1
Hakemli Makaleler
Av. Can Yavuz
Sosyal Medya Ebeveynliği ve
Çocukların Unutulma Hakkı
Dr. Öğr. Ü. Onur Sarı
Yapay Zekanın Türk Fikri Mülkiyet Hukukuna
Göre Korunması
Av. Aysun Atıcı
1980 Tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair
Lahey Sözleşmesi ve Türkiye’de ki Uygulaması
Dr. Öğr. Ü. Coşkun Koç
Ceza Hukuku Bağlamında Tasarlamanın Niteliği Sorunu
Makaleler
Av. Aydın Işık
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 23. Madde Kapsamında Seks İşçileri’nin
Türkiye’deki Durumunun Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Muhammet Özekes
Zorunlu Alabuluculukta Geçici Hukuki Korumaların Durumu

1005

MAYIS SAYISI, 2020/2
Hakemli Makaleler
Av. Zeynep Sümeyra Deveci
İş Hukukunda İşverenin Eşit Davranma Borcu
ve Özellikle İş Sözleşmesinin Feshi Açısından
Önemi
Dr. Öğr. Ü. Soner Hamza Çetin
Mit’in Görev ve Faaliyetine İlişkin Bilgi ve
Belge Üzerinde Suç İşlemesi ile Mit
Mensuplarının Kimliklerinin İfşa Edilmesi ve
Kimlikleri Üzerinde İşlenen Sahtecilik Suçu
(2937 Say. Kanun M. 27/1 ve 2)
Dr. Öğr. Ü. M. Emre Tulay
Seri Muhakeme Usulü (Cmk M. 250)
Dr. Öğr. Ü. Meltem Öztürk
Analık Halinin Kıdem Tazminatı Bakımından Değerlendirilmesi
Dr. Murat Can Pehlivanoğlu
Kitle Fonlaması Platformunun Bilgi Formundan Sorumluluğu
Makaleler
Av. Dr. Vedat Laçiner
İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve
Güvenlik Önlemlerinin Hukuksal Çerçevesi
Av. Hıdır Kırkıcı
İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk ve Arabuluculuk
Tutanakları
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EYLÜL SAYISI, 2020/3
Hakemli Makaleler
Doç. Dr. Tuba BİRİNCİ UZUN
Mirastan Feragat Sözleşmesinin
Mirasçılık Belgesinde Gösterilmesi
Av. Arb. F. Tülây PARLAK
Türk Medeni Kanunu’nun 166’ıncı
Maddesinin 2’inci Fıkrasına İlişkin Sorunlar
Dr. Öğr. Ü. Özge ERBEK ODABAŞI
Borç İlişkisinden Doğan Yan Yükümlerin
Edim Yükümleriyle Karşılaştırılması
Dr. Öğr. Ü. Recep KAHRAMAN
Gönüllü Vazgeçmenin Subjektif Unsurunun İçsel ve
Dışsal Kararlara Göre Değerlendirilmesi
Av. Mehmet ÖGET
Kişisel Sağlık Verilerinin Korunmasında
Özel Sağlık Kuruluşlarının Sorumluluğu

Makaleler
Av. Didem GÜREM
7251 Sayılı Kanun İle Getirilen Değişiklikler İle Birlikte
Usul Hukukunda İhtiyati Tedbir
Av. Ece ÇETİN
Cezanın Amaçları İyi Bir Cezada Bulunması Gerekli Nitelikler
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İZMİR BAROSU BÜLTENİ
2018-2020 Döneminde, yayın periyodunun yaklaşık 8 ay gerisinde kalmış İzmir Barosu Bülteni’nin mevcut son haberleri toparlanarak
29.10.2018 tarihinde 208 sayılı baskısı çıkarıldı. Bu tarihten sonra üç aylık periyoda bağlı kalınarak yayınlanan üç adet bültenle meslektaşların
baro faaliyetlerine ilgisi arttırıldı.
Mevcut periyotta yayınlanan üç adet bültenden sonra yapılan değişiklik ile bülten her ay hazırlanmaya ve ay sonunda basılmaya başlanarak meslektaşların komisyon ve merkezlerin çalışmaları ile güncel haberlere ulaşması sağlandı. Her ay basılan bültenin dizaynı değiştirilerek
daha kolay okunur hale getirildi ve ilgi çekici kılındı.
Covid-19 sebebiyle ilan edilen pandemi şartlarında fiziksel olarak
basılmayan İzmir Barosu Bülteni online olarak ve üç aylık dönem için
hazırlanmaya devam etti.
2018-2020 dönemi içerisinde yayınlanan 12 adet sayısı ile Yayın
Kurulunun çalışmalarından oluşan İzmir Barosu Bülteni içerisinde komisyonların eğitim ve etkinlikleri, duyuru ve basın açıklamaları, meslektaşlarca yapılan karikatür ve çizimler, serbest yazılar ve haberler yer
almaktadır.
EKİM - KASIM - ARALIK 2018

İSSN 1305 - 7561

Yıl: 28

BAŞKANDAN

Izmir Barosu

Sayı: 209

Ekim - Kasım - Aralık 2018

izmir Barosu

bülten

İzmir Barosu adına
imtiyaz sahibi:
İzmir Barosu Başkanı
Av. Özkan Yücel
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Av. Gamze Adıgüzel
Yayın Kurulu:
Ali Bulut, Alper Uyar, Anıl Güler,
Aydın Sunelcan, Buket Yalçın Bozyel,
Cemal Nedret Erdem, Doğukan Algan,
Fatih Karamercan, Gamze Adıgüzel,
Hakan Dimdik, Hakan Eriş, Mehrigül
Keleş, Muhüttin Üstündağ, Ozan
Balım, Senem Uygun Kılıç, Sinem Hacıeminoğlu, Sinem Top, Uğur Bulut,
Fotoğraﬂar:
Semih Kuru - Aylin Vatan

“BiRLiKTE BAŞARACAĞIZ”

YÖNETİM YERİ

1456 Sokak No: 14 - 35220
ALSANCAK / İZMİR
Tel: 0232 463 00 14
Faks: 0232 463 66 74
yayin.kurul@gmail.com
www.izmirbarosu.org.tr

iZMiR BAROSU’NDA
YENi DÖNEM

İZMİR BAROSU: CUMHURiYET
BAYRAMI 20 KiŞiYLE DEĞiL
8437 KiŞiYLE KUTLANIR

GRAFİK - BASKI

Seta Dijital
Ofset ve Dijital Baskı Sistemleri
Tuna Mah. 5601 Sok. No: 10
Kat: 1 Çamdibi / Bornova / İzmir
Tel: 0232 457 43 43 (pbx)
e-mail: setadijital@setadijital.com
Baskı Tarihi:

03 CUMHURİYET DEVRİMLERİNE
SAHİP ÇIKIYORUZ
06 İZMİR BAROSU’NUN 110.
KURULUŞ YILDÖNÜMÜ VE OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI
15 STAJ EĞİTİM MERKEZİ
26 “İZMİR’İ İNSAN HAKLARININ
BAŞKENTİ YAPACAĞIZ”
36 HUKUK BİR TEDİP SOPASI GİBİ
KULLANILIYOR MU?
39 ÇOCUKLARIN SINIRI YOK
44 ADALET NÖBETİ
82. HAFTA

2
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İzmir Barosu Bülteni

Hedefimiz her an
ulaşılabilir bir baro demiştik...

OCAK - ŞUBAT - MART 2019

BASKI
YABANERİ MATBAACILIK
AMBALAJ - YAYINCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Bornova Cad. No: 9/6 B Öztim İş Merkezi
35070 IŞIKKENT / İZMİR
Tel: 0232 472 07 77 (Pbx)
e-mail: yabaneri@yabaneri.com.tr
BASKI TARİHİ
06.05.2019

HABERLER

NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2019

ISSN 1305 - 7561

Yıl: 29

İÇİNDEKİLER

Sayı: 211

İzmir Barosu adına
imtiyaz sahibi:
İzmir Barosu Başkanı
Av. Özkan Yücel
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Av. Gamze Adıgüzel
Yayın Kurulu:
Av. Ali Bulut
Av. Anıl Güler
Av. Aydın Sunelcan
Av. Cemal Erdem
Av. Doğukan Algan
Av. Fatih Karamercan
Av. Ozan Balım
Av. Senem Uygun Kılıç
Av. Sinem Top
Av. Uğur Bulut
Fotoğraflar:
Semih Kuru - Aylin Vatan

YÖNETİM YERİ

1456 Sokak No: 14 - 35220
ALSANCAK / İZMİR
Tel: 0232 463 00 14
Faks: 0232 463 66 74
yayin.kurul@gmail.com
www.izmirbarosu.org.tr

Hep bir ağızdan türkü söyleyip
hep beraber sulardan çekmek ağı,
demiri oya gibi işleyip hep beraber,
hep beraber sürebilmek toprağı,
ballı incirleri hep beraber yiyebilmek,
yârin yanağından gayrı her şeyde
her yerde
hep beraber!
diyebilmek için

BASKI

YABANERİ MATBAACILIK
AMBALAJ - YAYINCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Bornova Cad. No: 9/6 B Öztim İş Merkezi
35070 IŞIKKENT / İZMİR
Tel: 0232 472 07 77 (Pbx)
e-mail: yabaneri@yabaneri.com.tr

BASKI TARİHİ
19.08.2019

İzmir Barosu Bülteni

1

2

03 Başkandan
04 İzmir İnsan Haklarının Başkenti Vizyon Belgesi
07 Çocuk Hakları Çalıştayı
08 İzmir Barosu - ÇYDD El Ele
09 Çalışma Hayatında MOBBİNG
12 Uçurtma Şenliği
13 Bayramınız Kutlu Olsun Çocuklar
14 Çocuklar Anlatıyor
15 Çocuğun Katılım Hakkı Çalıştayı
17 Soma Katliamında Tanıklığımız Bakidir!
18 Soma’nın 5. Yılında İş Kazalarının Hukuki ve Cezai Boyutu
19 Bizlerin Ellerindedir Gelen Işıklı Günler!
22 Bir Genel Kurulun Ardından
27 Define Avcıları - 2
28 İş Hukuku Günleri
30 12 Eylül Karanlığında Bir Direniş Işığı: Aydınlar Dilekçesi
31 Harmandalı’da Meslektaşlara Yönelik Kötü Muamele ve Hak İhlalleri
34 Can Dostlarımız İçin
36 # Gezi 5 Yaşında
37 Hiçbir Şey Olmasa Bile Bir Şey Oldu: Demokrasi Kazandı
44 Cinsel Suçlarda Rıza Kavramı - Mağdur Hakları
45 Transfobiye ve Homofobiye Karşı Sesimizi Yükseltiyoruz
46 Avukatlar Haftası Etkinlikleri
50 Geleneksel Plaket Töreni ve Avukatlar Günü Yemeği
54 Bilişim Hukuku Semineri
58 Stajyer Avukatlar Kokteyli ve Lots Konseri
59 Türkiyede Hukuk Devleti ve Yargının Dönüşümü Paneli
60 Engelli Bireylerin Adalete Erişimi Çalıştayı
61 Cezaevinden Mektuplar
63 Av. Noyan Özkan’ı Andık
64 Av. Noyan Özkan Koleksiyonu
65 Arabuluculuk Konferansları
67 Teori ve Uygulama İle Sağlık Hukuku Konferansı
68 Değişik İş Konseri
69 Ulusal Egemenlik ve Köy Enstitüleri Aydınlanması
70 Genç Avukatlar Meclisi Olağan Genel Kurulu
70 İlkyardım Bilgilendirme Eğitimi
71 Kadına Yönelik Şiddete Son
72 Cmk Eğitimleri
73 Kurgusal Duruşmalar
74 Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması
75 Aramıza Yeni Katılanlar
80 Basında Baro
83 Yitirdiklerimiz

İzmir Barosu Bülteni
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TEMMUZ - AĞUSTOS 2019

EYLÜL 2019

İzmir Barosu, erkler ayrılığı ilkesini hiçe sayarak Külliye’de yapılacak Adli Yıl açılış törenine
katılmayacağını açıkladı ve törene katılma kararı veren TBB’ye “Bizi temsil etmiyorsunuz” dedi
BİZ GİTMİYORUZ, SİZ DE GİTMEYİN

MEŞRULUĞUNUZU YİTİRDİNİZ!

YARGITAY Başkanlığı’nca Beştepe’de yapılacak olan yeni adli yıl açılış töreni için gönderilen davet yazısına Baromuzun cevabı: “Siyasi
kararlarla, mesleki faaliyetlerini
gerekçe göstererek yüzlerce mensubunu tutsak ettiğiniz onurlu bir mesleğin temsilcileri olarak, yaptığınız
nazik daveti geri çevirmek zorunda
olduğumuzu bildiriyoruz. Bize kalırsa, siz de o salona gitmeyin.”

52 Baro tarafından benzer gerekçelerle törene katılım sağlanmayacağının
açıklanmasından sonra, Beştepe’de
yapılacak törene katılacağını açıklayan TBB’ye ise, Baromuzca: “Adli
yıl açılışına katılma kararı alarak
nezdimizde meşruluğunuzu yitirmiş
olduğunuzdan düzenlenecek törende İzmir Barosu’nu temsil etmediğiniz hususu bilgilerinize sunulur”
şeklinde tepki gösterilmiştir. 2’DE

ISSN 1305 - 7561 YIL: 29

SAYI: 212

Uluslararası İfade Özgürlüğü
ve Medya Çalıştayı

Ek Bina Değil, Tek Bina

IZMIR Barosu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, Susma Platformu’nun katkılarıyla düzenlenen ve iki gün süren Uluslararası İfade Özgürlüğü ve Medya Çalıştayı,
İzmir Barosu’nda yapılan atölye çalışmaları ardından sona erdi. 17’DE

ISSN 1305 - 7561 YIL: 29

TEMMUZ - AĞUSTOS 2019

SAYI: 213

“EK BİNA DEĞİL, TEK BİNA” imza kampanyası Karşıyaka ve Bayraklı Adliyelerinde açılan
imza masalarıyla sürüyor. 9’DA

EYLÜL 2019

9
L
EYLÜ

Kaz Dağları’nda Kanadalı bir şirketin altın ve gümüş madenciliği yapmak
üzere gerçekleştirdiği çevre katliamına karşı tepkiler hızla büyüyor

Doğum günün
kutlu olsun İzmir
IZMIR Barosu pankartı altında
Basmane Karakolu önünde buluşan
meslektaşlarımız, kortejle birlikte
Cumhuriyet Meydanı’na kadar
yürüdüler. 2’DE

Yeni Adli Yıl dolayısıyla İzmir Adliyesi’nde önce meslektaşlarımızın
eserlerinden oluşan bir resim ve heykel sergisi düzenlendi, hemen
ardından ise Adliye Baro Biriminde bir kokteyl gerçekleştirildi

TBB OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURULA ÇAĞRI
RANT
YANGINLARI

TÜRKIYE Barolar Birliği Başkanı, 52
baronun yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı ilkelerini gözeterek aldığı
kararları yok sayarak, Avukatlık Kanunu madde 110/1’de yer alan ve baroları
ilgilendiren konularda barolarla görüşerek çoğunluğun düşünce ve görüşünü belirtmek zorunda olduğuna ilişkin
görevini yerine getirmemiş, bu suretle
kanuna aykırı davranmıştır. 12’DE

26

EK BİNA DEĞİL
TEK BİNA
24
İLÇE
ZİYARETLERİ
ADALET
NÖBETİ
SİNEBARO
BAŞLADI
ÖZGÜR
KÜRSÜ

İzmir Barosu’ndan
Türkiye’de bir ilk

7

ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI
4

12

16

İZMİR Barosu, Kaz Dağları’nda
Kanadalı madencilik şirketi Alamos tarafından sürdürülen ve
kamuoyu tarafından büyük tepki
ile karşılanan altıncılık faaliyetine karşı birlikte mücadele etmek
için Kanadalı barolar ve hukuk
örgütleri ile başta Kanada Başbakanı Justin Trudeau olmak üzere
siyasi parti temsilciliklerine
birer mektup gönderdi. 18’DE

IZMIR Barosu Yönetim Kurulu, kadın çalışanlarına her ayın belirledikleri bir günü menstrüasyon (regl) izni verme kararı aldı. 10’DA

EKİM 2019

Sergiyi Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel ve meslektaşlarımızın yanı sıra, İzmir
Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve İzmir Adli Yargı Komisyon Başkanı İbrahim Korkmaz da ziyaret ederek, eserler konusunda meslektaşlarımızdan bilgi aldılar.

ALSANCAK SPOR KULÜBÜ:
ÖZVERİ VE DOSTLUK
6

KASIM 2019

İSTİSMAR HER KOŞULDA SUÇTUR Barış, Haktır!
TBMM gündeminde bulunan
2. Yargı paketinde “Çocuğun
istismarcısıyla evlenmesi
durumunda, cezanın ertelenmesi”ne ilişkin bir düzenlemenin de yer alacağı bilgisi, kamuoyuna yansımıştır.

‘HER GEÇEN GÜN GÜÇLENIYORUZ’

ADLIYE Baro Biriminde düzenlenen
kokteylde konuşan İzmir Barosu Başkanı
Av. Özkan Yücel, yeni adli yılda da avukatların yaşadıkları sorunların bir önceki yıldan daha az olmadığını, hatta katlanarak arttığını söyleyerek “Mesleğe yeni
başlayan arkadaşlarımızın yaşadığı çok
fazla sorun var. Hepsini biliyoruz, hepsine müdahale etmeye, hepsini değiştirmek için çaba harcamaya devam edeceğiz. Ama şu kadarını söylemekte yarar
var ki, her geçen gün kendimizi biraz
daha güçlü hissediyoruz” dedi. 4’TE

İzmir Barosu tarihi boyunca BARIŞ’ı
öncelemiş, savaşlara karşı çıkmıştır.

BELLİ aralıklarla gündeme
getirilen, taraf olduğumuz
uluslararası sözleşmelere aykırı olan bu düzenlemenin yasalaşması halinde,
çocuk evlilikleri meşrulaştırılmış olacaktır. 7’DE

SAVAŞA karşı
çıkmanın tarihsel bir sorumluluk olduğu
düşüncesiyle,
dün olduğu gibi
bugün de diyoruz
ki; “Savaş insan
onurunun, temel
hak ve özgürlüklerin yok edilmesi, yıkım,
açlık, sefalet
demektir.” 4’TE

Adalet Nöbetçileri Diyarbakır’da
HER ay bir ilde düzenlenen Adalet Nöbeti, Tahir Elçi’nin dördüncü ölüm
yıldönümü dolayısıyla, bu ay Diyarbakır’da Tahir Elçi İnsan Hakları Kürsüsü etkinliğinin 204. haftası ile birleştirilerek yapıldı. 22’DE

ATA’MIZIN ANISINA SAYGIYLA
İZMİR Barosu olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, düzenlenen törenlerle bir kez daha saygıyla andık. 2’DE

ADLİYE REHBERİ
CEBİMİZDE

ISSN 1305 - 7561 YIL: 29

SAYI: 214

EKİM 2019

ISSN 1305 - 7561 YIL: 29

COŞKULUYUZ
Cumhuriyetimizin 96. yılını çok sayıda
meslektaşımızın katılımıyla gerçekleşen
ve 3 gün süren etkinliklerle kutladık.
ALANLARDAYIZ
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YA KANUNU UYGULAYIN
YA DA İSTİFA EDİN!
TBB’nin Yasanın Açık Hükmüne Rağmen Verdiği Hukuksuz Kararın,
Barolar Tarafından Kabul Edilmesi Asla Söz Konusu Olamaz

Çocuklarla
Yan Yana
Yürümeye
Devam
Edeceğiz

Sayın Birlik Başkanı, hodri meydan diyerek 2021 olağan genel kurulunu adres olarak
göstermiştir. Türkiye’nin hukuka saygısız
bu tavra, 2021 Mayısına kadar tahammülü yoktur. 20’DE

İmam Hatip’e Dönüştürülmek
İstenen Okulun Velilerine Destek
Yitirdiklerimizi Anarken

KASIM 2019

TBB kişilerin değil, baroların ve avukatlarındır. Bu nedenle; Türkiye Barolar
Birliği’nin başkanı tarafından korunmayan
saygınlığı, barolarımız tarafından korunacaktir. Barolarımızın bu duyarlılığı, Türkiye Barolar Birliği’nin yeniden hukuk devleti, demokrasi, insan hakları ile avukatların
menfaatleri ortak paydasında birlik olmasını
sağlamakla kalmayacak, ait olduğu etkinlik
noktasına yeniden taşınmasını sağlayacaktır.

ÇOK sayıda meslektaşımızın katıldığı coşkulu anmada konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, İzmir Barosu olarak
Cumhuriyet Bayramı’nı sadece söz söyleyerek değil, Cumhuriyet değerlerine sahip
çıkmak üzere alanlara çıkarak, mücadele
ederek kutladıklarını ifade ederek, “yakın
zamanda gericileştirilmeye çalışılan eğitim
karşısında Milli İrade Ortaokulu’nu imam
hatip yapamazsınız, burası laik milli eğitimin bir kalesidir diye karşı çıktık. Aynı
nedenle Cumhuriyet Bayramı kutlamalarımızı da Milli İrade Ortaokulu’ndan başlattık ve öğrencilerle beraber Cumhuriyet Bayramı’nı kutladık” dedi. 12-13’TE

ANKARA Garı Katliamının 4. Yılında, katliamda yaşamını yitirenler için Alsancak
Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından bir anma etkinliği gerçekleştirildi. 4’TE

SAYI: 215

İZMİR’İN Bayraklı ilçesinde bulunan Milli İrade
Ortaokulu’nun bir bölümünün imam hatibe dönüştürülmesine karşı çıkan
ve okullarına sahip çıkan
öğrenci velileri konuyla
ilgili olarak okul önünde
toplanarak bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. 8’DE

13

İzmir Barosu ve İzmir Büyükşehir
Belediyesi Ortak Hizmet Protokolü
25 Kasım Kadına Yönelik
Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele Günü’nde, İzmir
Barosu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında şiddet mağduru kadınlara yönelik güçlendirme
ve farkındalık çalışması yapılmasını sağlayacak
“Ortak Hizmet Protokolü’nü imzalandı. 12’DE

Konferans:
Katılma
Alacağı Hakkı

İZMİR Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
etkinlikleri kapsamında, “Katılma Alacağı Hakkı” başlıklı bir konferans düzenlendi. 10’DA

ARALIK 2019

OCAK 2020
Çocukların Cinsel İstismarının
Yasalarla Meşrulaştırılmasına
İzin Vermeyeceğiz!

ADANMIŞ BİR YAŞAM: AV. GÜNEY DİNÇ
12

ADLİYE REHBERİ
CEBİMİZDE

4

“Bizim çocuklarımız
yaşıyor ve binlerce
çoğaldılar”

ISSN 1305 - 7561 YIL: 29

SAYI: 217

OCAK 2020

11

ADLİYE REHBERİ
CEBİMİZDE

ISSN 1305 - 7561 YIL: 29

SAYI: 216

ARALIK 2019

İZMİR BAROSU 11 YILDIR SÜRDÜRDÜĞÜ DEMOKRASİ VE HUKUK DEVLETİ MÜCADELESİNİ,
BUGÜN İZMİR iNSAN HAKLARININ BAŞKENTİ VİZYONUYLA TAÇLANDIRMIŞ DURUMDADIR.
...TÜRKIYE’DE,
işte bu genel tablonun içinde insan
hak ve özgürlükleri
bağlamında kendisine en arka sıralarda
yer bulmuş durumda. Dünyada en çok
gazetecinin, en çok
avukatın, en çok parlamenterin cezaevinde olduğu ülkeyiz.
Hukuk devleti endeksinde onlarca Afrika ve Asya ülkesinin
bile gerisine düşmüş
durumdayız... 14’TE

İzmir Barosu ve Bayraklı Belediyesi arasında
yapılan protokolle, Baromuz, yıllardır
özlemini çektiği sosyal tesise kavuşuyor.

İnsan Hakları
Karikatürleri Sergisi

Asıl armağanımız
mücadalemizdir

13

Duruşma Salonları Kişisel
Egoların Tatmin Edildiği
Hobi Alanları Değildir!
2

13

İkinci Ceza
Hukuku Günleri
Arabuluculuk
Sınavı Mağduriyeti

16

8

“Kadınları Değil, Kadın
Cinayetlerini Durdurun”

5

Halka Haklarını Anlatıyoruz
İZMİR Barosu insan hakları haftasında bir yandan çeşitli
etkinlikler düzenlerken, bir yandan da İzmir sokaklarında
halka haklarını anlatan eylemlere imza atıyor. 13’TE

Menemen’de
Kubilay Anıtı’ndayız
Özdemir ve Balcı
Duruşmalarındaydık

3

7

ŞUBAT 2020

‘Demokrasi Nöbeti’ ne

İz Bırakanlar Ödülü

İZ Gazete’nin İzmir’in toplumsal değerleri için güncel bir hafıza oluşturmak
ve İzmir değerleri denilebilecek vasıfların altının tekrar tekrar çizilmesine vesile
olmak için kurulduğu yıldan
bu yana verdiği “İz Bırakanlar” ödülleri kapsamında, bu
yıl YSK’nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından tüm Türkiye’ye örnek bir demokrasi
mücadelesi olarak başlattığı
Demokrasi Nöbeti ile İzmir
Barosu da ödüle hak kazandı. 3’TE

PROTOKOL imza töreninde, Baro
Başkanımız Av. Özkan Yücel, İzmir
Barosu’nun uzun yıllardır kendi işlettiği bir sosyal tesis ihtiyacı içerisinde
olduğunu belirterek, bu dönem söz
konusu ihtiyacı gidermiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Av.
Özkan Yücel, Baro Bahçe’nin hem meslektaşlarımıza hem de yurttaşlarımıza
açık şekilde özel bir işletme kültürü
ile çalıştırılacağını belirterek, buradan yararlanmak isteyen meslektaşlarımıza özel ve uygun fiyatlarla hizmet verileceğini ifade etti.
Törende hazır bulunan İzmir Baro-

İZMİR
BAROSU
TAKPAS
SORGU
SİSTEMİ
HİZMETE
GİRMİŞTİR

su Yönetim Kurulu Üyesi Av. Deman
Güler ise “Uzun süredir devam eden
çalışmalarımızı nihayete erdirmekten son derece mutluyuz. Projemizi
gündeme getirdiğimiz günden beri
Baromuza verdiği destek için, Bayraklı Belediyesi Başkanı Sayın Serdal Sandal’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
İzmir adliyelerine çok yakın bir mesafede bulunan Baro Bahçe, tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından
meslektaşlarımızın ve yurttaşlarımızın
hizmetine açılacak.

KAT MÜLKİYETİ
HUKUKU SEMİNERİ
DEPREM
YARDIMI

10

3

ADALET NÖBETÇİLERİ
ANTALYA ADLİYESİ’NDE

6

KÜLTÜR SANAT
ETKİNLİKLERİ

8

MART - NİSAN 2020
YARGI “ÇIPLAK”
Yargıya el uzatarak adaletin içini boşaltanları,

Yıllarını boş yere cezaevinde geçiren ve masumiyeti daha bu sabah
mahkeme kararıyla tespit edilen Osman Kavala’ya özgürlüğü düşletip aynı gün
tekrar gözaltına alma kararı vererek işkence yapanları,
Tarih, Hukuk, İnsanlık affetmeyecek.
İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI

ADLİYE REHBERİ
CEBİMİZDE

ISSN 1305 - 7561 YIL: 29

SAYI: 218

ISSN 1305 - 7561 YIL: 29

SURIYE’DE dün çok
sayıda askerimizi şehit
verdiğimiz çatışmanın
hemen ardından hükümet yetkilileri “artık mültecileri tutabilecek durumda olmadıklarını, yeni göç
dalgasının kara ve deniz
yoluyla Avrupa’ya geçmesine engel olunmayacağını” açıklamışlardır.

Buna karşın, ısrarla altını çizmek
gereken gerçek, mülteciliğin siyasete alet
edilmemesi gereken insani bir mesele
olduğudur. İltica, evrensel hukuk tarafından kabul edilmiş temel bir insan
hakkıdır.
Bu nedenle, gerek Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve gerekse başta AB
olmak üzere tüm uluslararası kamuoyunu mültecilerin ihtiyaçlarını önceleyen bir insani yaklaşımı benimseyip
uygulamaya davet ediyoruz.

Baro Başkanları İzmir’de Buluştu
YAPILAN toplantı sonucunda yayımlanan sonuç bildirgesini
imzalayan baro başkanları, avukatların meslek hayatında yaşadığı ve
sürekli hale gelmeye başlayan her
türlü keyfi uygulamaya karşı birlikte hareket etmeye söz verdi. 4’TE

MART - NİSAN 2020

İZMİR BAROSU
DAYANIŞMASI

ŞUBAT 2020

Bu açıklamalardan
görülmektedir ki iktidar,
mülteci sorununu yaşanan
çatışmalı ortamda siyasal
bir koz olarak kullanmaktadır.

SAYI: 219

Sınırların kontrolsüz şekilde açılmasının sonuçları çok iyi değerlendirilmeli ve mültecilerin başta yaşam hakkı
olmak üzere tüm temel hak ve özgürlükleri korunmalıdır.
Muhtemel yeni göç dalgasında Yunan
Hükümetinin tutumu ve adalardaki mevcut sıkışmışlık halinin çok ciddi sonuçları olacaktır. Bu bakımdan tüm bölge
devletlerini uluslararası hukukun 1951
Cenevre Sözleşmesinde düzenlendiği
uluslararası işbirliği ve sorumluluk paylaşımı kurallarını dikkate alarak insanı temel alan bir çözümü benimsemeye çağırıyoruz.

CEREN DAMAR
DAVASINDA KARAR

YALNIZ
DEĞİLSİN

5

9. İŞ HUKUKU GÜNLERİ
DÜZENLENDİ
9
ŞAMPİYON
İZMİR BAROSU

7
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MAYIS - HAZİRAN - TEMMUZ 2020 AĞUSTOS - EYLÜL 2020

ISSN 1305 - 7561 YIL: 29

SAYI: 220 MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ 2020

EKİM - KASIM 2020
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ARALIK 2020 - OCAK - ŞUBAT 2021

MART - NİSAN 2021

İZMİR BAROSU ÖZEL BÜLTENLER
İZMİR BAROSU BÜLTEN
25 KASIM 2018 ÖZEL SAYISI
12.02.2019

ISSN: 1305-7561
YIL: 28 ÖZEL SAYI - KASIM 2018
Sahibi
İzmir Barosu Adına Başkan
Av.Özkan YÜCEL
Yazı İşleri Müdürü
Av.Gamze ADIGÜZEL
Genel Yayın Yönetmeni
Av.Perihan ÇAĞRIŞIM KAYADELEN
Yayına Hazırlayan
Av.Devrim CENGİZ AYGÜN

1

Sunuş
Av.Perihan ÇAĞRIŞIM KAYADELEN
İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları
Merkezi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

3

Basın Açıklaması
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

6

Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tepkisini Estetik Düzlemde
Ortaya Koyan Sanatçı: Ludmila Christeseva
Prof. Dr. Merih BENDER - Prof. Dr. Konca YUMLU

11

Psikoloji Biliminde Cinsiyetçi Yanlılıklar ve
Eşitlikçi Bir Gelenek Olarak Feminist Psikoloji
Doç. Dr. İnci BOYACIOĞLU - Dr. Olga S. HÜNLER

22

İp ile Urgan (Adem İle Havva)
Av. Funda KARALTI

23

Kadın
Av. Rahile HORZUM

26

Töre Kızı
Ayşe KULİN

27

Kendi Adını Dahi Kullanamamak
Av. Figen ÖZLER MERDER

29

Nadia Murad “Son Kız” Olma Umudu
Av. Hülya GÜLTEKİN

31

Spor’un Toplumsal Cinsiyet Halleri
Prof. Dr. Canan KOCA ARITAN

38

İdeolojiler Çatışması Kadın ve Siyaset II. Bölüm
Doç. Dr. Rabia Bahar ÜSTE

47

Türk Hukukundaki Kürtaj Düzenlemesinin
Uluslararası Hukuk Karşısındaki Durumu
Av. Pelin TEMEL

51

Psikolojik Taciz
Av. Gülce MUTOĞLU KILAVUZ

63

Sen Kadınsın Koşamazsın
Av. Figen ÖZLER MERDER

Basıma Hazırlık - Baskı
Yabaneri Matbaacılık
Ambalaj Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti.
Bornova Cd. Öztim İş Merkezi No:9/6 B
35070 Işıkkent - İZMİR
Tel: 0232 472 07 77 (Pbx)

66

Duygusal Emek ve Estetik Emeğin
Kadın Üzerinden Değerlendirilmesi
Sedat ATAK

75

İlk Bülten’den Bugüne, Kadın Hakları Komisyonundan,
Kadın Hakları Merkezine Uzanan Tarihsel Yolculuğumuz...
Av. Şenay TAVUZ

Baskı Tarihi

79

Genelevde “KADIN” Olmak
Dr. Habibe GÜNEŞ

12.02.2019
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İZMİR BAROSU ÇOCUK HAKLARI BÜLTENİ
20 KASIM 2018 ÖZEL SAYISI
14.02.2019

ISSN: 1305-7561
YIL: 28 ÖZEL SAYI - KASIM 2018
Sahibi
İzmir Barosu Adına Başkan
Av.Özkan YÜCEL
Yazı İşleri Müdürü
Av.Gamze ADIGÜZEL
Genel Yayın Yönetmeni
Av.Cansu SEÇGİN
Yayına Hazırlayan
Av.Devrim CENGİZ AYGÜN

Basıma Hazırlık - Baskı
Yabaneri Matbaacılık
Ambalaj Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti.
Bornova Cd. Öztim İş Merkezi No:9/6 B
35070 Işıkkent - İZMİR
Tel: 0232 472 07 77 (Pbx)
Baskı Tarihi

1

Sunuş
Özgür Yarınlar İçin Çocuk Hakları
Av.Cansu SEÇGİN

4

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuğun Yüksek Yararı
Av. Zerrin ŞENYIL KALE

13

Bir Gezi, Bir Cezaevi
Av. Melek ÖZÖNER

16

Çocuk
Av. Şefika MISIRLI

23

Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar...
Av. Tuğba YAYLAMIŞ

33

Dinlemezler ki Çocukları
Hasan Hüseyin KORKMAZGİL

34

Çocukların Özgürlüklerinin Kısıtlanmasının
Son Çare Olması Prensibi
Av. Sena Gökçe TUTGUNER

41

Türkiye’de Eğitim Sistemi ve Özel Yurtlara Dair
Av. Gizem Öykü BAŞKAYA

51

Denizle Güneş
Sennur SEZEN

52

Mütevazi Bir Öneri: Çocukları Yiyelim!
Stj. Av. Muzaffer ÇEVRİM

54

Türk Hukuk Sisteminde Çocuk Dilencilik Kavramı,
Yaptırımlar ve Uygulamadaki Eksiklikler
Av. Can KURTULAN

71

Sokakta Çalışan ve/veya Yaşayan Çocukların
Psikososyal Özellikleri
Prof. Dr. Ahmet ÇELİKKOL

79

Avrupa Konseyi Üyesi Olarak Türkiye’nin
Çocuk Haklarına İlişkin Yükümlülükleri
Av. Uluğ İlve YÜCESOY

97

Oyun
İsmail UYAROĞLU

100

Basın Açıklaması

103

Çocuklarıma
Aziz NESİN

104

Basın Açıklaması
Çocuklara...

109 Av.Özkan YÜCEL - İzmir Barosu Başkanı

14.02.2019

İZMİR BAROSU BÜLTEN
8 MART 2019 ÖZEL SAYISI
23.08.2019
2
3

Av. Özkan YÜCEL
Sunuş
Av. Gamze ADIGÜZEL

4
Av. Zübeyde AKSAY

10
ISSN: 1305-7561
YIL: 29 ÖZEL SAYI - MART 2019

Yazı İşler� Müdürü
Av. Gamze ADIGÜZEL
Genel Yayın Yönetmen�
Av. Gamze ADIGÜZEL
Yayına Hazırlayan
Av. Devr�m CENGİZ AYGÜN

Prof. Dr. Solmaz ZELYÜT
Stockholm Sendromu

23
Av. Gülce MUTOĞLU KILAVUZ

İÇİNDEKİLER

Sah�b�
İzm�r Barosu Adına Başkan
Av.Özkan YÜCEL

14

28
32
41
45

En Büyük AŞK

Stj. Av. Gözde ÖNAL
Efsane KADIN
Kadınlara İlk Oy Hakkı

49
52
Av. Şenay ÇÖTE

Basıma Hazırlık - Baskı
Yabaner� Matbaacılık
Ambalaj Yayıncılık San. T�c. Ltd. Şt�.
Bornova Cd. Özt�m İş Merkez� No:9/6 B
35070 Işıkkent - İZMİR
Tel: 0232 472 07 77 (Pbx)

Doç. Dr. Meltem İNCE YENİLMEZ

62

Neptün SOYER

65

Baskı Tar�h�
23.08.2019

Basın Açıklamaları
Basında Baro

1
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60

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ÖZEL BÜLTENİ 2018 / 2019
23.12.2019

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Özel Bülteni 2018 / 2019

ISSN 1305-7561 - YIL: 29
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
KOMİSYONU ÖZEL SAYISI
ARALIK 2019

BU SAYIDA
3-Türkiye Barolar Birliği’nin
50. yılında, Avukat Cengiz
İlhan’ın Anısına
Av. Meriç KAPTAN
5- Belirli Süreli İş Sözleşmelerinin
Yargıtay İBK Kararı Işığında
Değerlendirilmesi
Hakim Bektaş KAR

Sahibi:

İzmir Barosu Adına Başkan
Av. Özkan YÜCEL
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

29- Ataerkil Sistemde Korunan
Kadın İşçiler Değil, Ailedir
Av. Şenay TAVUZ

Av. Gamze KARAOĞLU
Editör:

Av. Aydın SUNELCAN

34- Avukatlık ve Zorunlu Arabuluculuk
Av. Ümit Görgülü SEVİL

Kapak Resimleri:

39- 1 May, 1 Mayıs, Biji Yek Gulan
Av. Erdoğan AKDOĞDU

İrfan ERTEL

Yönetim Yeri:

44- Mobbing Sonucu Kalıcı Psikolojik
Hasarlar ve Meslek Hastalığı İlişkisi
Av. Hatice ASLAN ATABAY

İZMİR BAROSU
1456 Sokak No:14 35220
Alsancak - İzmir

46- Tariş İşçileriyle Röportaj
Av. Müge KUTLUK & Av. Hatice KILINÇ

e-posta:

yayin.kurul@gmail.com
yayin@izmirbarosu.org.tr
web sitesi:

51- Çocuktuk Hepimiz
Dr. Kıvılcım TURANLI

Baskı Yeri:

56- Avukatın İşçisi Olur Mu?
Av. Ender KENDİRLİ

www.izmirbarosu.org.tr
Printer Ofset
865 Sk. No: 23 Kemeraltı,
Konak, İzmir
0 (232) 425 06 36
Sanat Cd. 5627 Sk. No:8
Çamdibi, Bornova, İzmir
0 (232) 458 90 10

58- İş Kanunu’nda Kesinleşen İşe İade
Kararının Sonuçları
Av. Erol ÖZCAN
62- BAM Kararları
69- Komisyon Etkinliklerimiz

Baskı Tarihi:
23.12.2019

Av. Cengiz İlhan’ın Anısına

İZMİR BAROSU BÜLTEN
25 KASIM 2019 ÖZEL SAYISI
04.02.2020

ISSN: 1305-7561
YIL: 30 ÖZEL SAYI - KASIM 2019
Sahibi
İzmir Barosu Adına Başkan
Av.Özkan YÜCEL
Yazı İşleri Müdürü
Av. Gamze ADIGÜZEL
Genel Yayın Yönetmeni
Av. Perihan ÇAĞRIŞIM KAYADELEN
Yayına Hazırlayan
Av. Devrim CENGİZ AYGÜN

46
52
Basıma Hazırlık - Baskı
Yabaneri Matbaacılık
Ambalaj Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti.
Bornova Cd. Öztim İş Merkezi No:9/6 B
35070 Işıkkent - İZMİR
Tel: 0232 472 07 77 (Pbx)

56

Baskı Tarihi
04.02.2020
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İZMİR BAROSU ÇOCUK HAKLARI BÜLTENİ
8 MART 2020 ÖZEL SAYISI

İÇİNDEKİLER

8 MART 2020 ÖZEL SAYISI - ISSN: 1305 7561
KADIN HAKLARI DANIŞMA VE HUKUK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
İZMİR BAROSU ADINA
İMTİYAZ SAHİBİ:
İzmir Barosu Başkanı
Av. Özkan Yücel
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ:
Av. Gamze Karaoğlu

GENEL YAYIN YÖNETMENİ:
Av. Gamze Karaoğlu

YÖNETİM YERİ:
1456 Sokak No: 14 - 35220
ALSANCAK / İZMİR
Tel: 0 232 463 00 14
Faks: 0 232 463 66 74
yayin.kurul@gmail.com
www.izmirbarosu.org.tr

4
5
6
10
13
17
24
27
34
37
41
45
51

Av. Özkan YÜCEL
İzmir Barosu Başkanı
SUNUŞ
Av. Perihan Çağrışım KAYADELEN
KADIN BAKIŞ AÇISI İLE MAL REJİMLERİNE İLİŞKİN TESPİTLER
Av. Ayça ÖZDOĞAN
MADE IN DAGENHAM
Av. Figen Özler MERDER
BİR SOSYAL TACİZ TÜRÜ OLARAK ‘’ISRARLI TAKİP’’
Av. Gözde ÖNAL
SÜRESİZ NAFAKA OLUR MU?
Av. Hülya GÜLBAHAR
BARBIE’LER ÜSTÜ AÇIK ARABALARLA 8 MART’TA
Stj. Av. Evrim DEMİRTAŞ
İRAN’DAKİ BEYAZ ÇARŞAMBA EYLEMLERİNİN
TARİHSEL ARKA PLANINA BİR BAKIŞ…
Av. Şenay TAVUZ
ZİYA GÖKALP’IN KADIN HAKLARINA
BAKIŞININ SOSYOLOJİ BİLİMİNE YANSIMALARI
Av. Hülya GÜLTEKİN
CERENLER
Av. Rahile HORZUM
DUR DE!
Av. Nagihan BULUT
MÜCADELE EDEREK KAZANDIK. HAKLARIMIZI GASP ETTİRMEYECEĞİZ!
Röportaj: Funda EKİN
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
BASIN AÇIKLAMASI VE BASINDA BARO

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ÖZEL BÜLTENİ 2020
26.06.2020

İÇİNDEKİLER
3 Zorunlu Tatilde Gönüllü Çalışma:
Komisyonumuz
Av. Meriç Kaptan

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KOMİSYONU

PANDEMİ ÖZEL BÜLTENİ

9 Koronavirüs Salgınının Madenciler Üzerindeki Etkilerini Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Tahir
Çetin’le Değerlendirdik
Röportaj: Av. Hıdır Kırkıcı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Komisyonu Özel Sayısı
Haziran 2020
İzmir Barosu Adına
İmtiyaz Sahibi
İzmir Barosu Başkanı
Av. Özkan Yücel
Sorumlu Yazıişleri Müdürü
Av. Gamze Karaoğlu
Editörler
Av.Elif Karlıdağ
Av. Özlem Çağlayansudur
Av.Senem Uygun Kılıç
Av.Hümeyra Ertosun
Av. Ozan Balım
Kapak Karikatürü
Av.Cem Koç
Grafik ve Yayıma Hazırlık
İzmir Barosu
YAYIN TARİHİ
26 / 06 / 2020
YÖNETİM YERİ
1456 Sokak No:14 - 35220
ALSANCAK / İZMİR
Tel: 0 232 463 00 14
Faks: 0 232 463 66 74
yayin.kurul@gmail.com
www.izmirbarosu.org.tr
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14 Covid-19 Pandemisi Sürecinde Uzaktan
Çalışma
Dr. Eda Karaçöp
15 Pandemi Sürecinin İş Hukukuna Yansımaları
Canlı Yayın Moderatörü: Av. Dilek Güzel
Konuşmacı: Av. Dr. Murat Özveri
40 Pandemi Sürecinin İş Hukukuna Yansımaları -2
Esnek Çalışma Yöntemleri
Canlı Yayın Moderatörü: Av. Cansu Bildirici
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Ayça İzmirlioğlu
54 Koronavirüs Pandemisi Karşısında
İş Hukukunun Durumu
Av. Hıdır Kırkıcı
60 Pandemi Sürecinde İşçinin Çalışmaktan
Kaçınma Hakkına Kısa Bir Bakış
Dr. Öğr. Üyesi Ayça İZMİRLİOĞLU
67 TÜMTİS İzmir Şube Başkanı Şükrü Günseli İle
Röportaj
Röportaj: Av. Zöhre Dalkıran
70 Korona Virüs Döneminin Kahramanları
Olan Sağlık Çalışanları Neler Yaşıyor?
Röportaj: Av. Dilek Eriş
73 Geçtiğimiz Yarım Yüzyılın Sınıf-SiyasetHukuk Süreçlerine Kısa Bir Bakış
Av. Haluk Yurtsever
Av. Veysel Gül
79 Covid-19 Salgınının İş Kazası ve Meslek
Hastalığı Açısından Değerlendirilmesi
Av. Dilek Güzel
86 28 Nisan Dünya Çalışma Güvenliği ve Sağlığı
Gününde Hayatı Yavaşlat Salgını Durdur !!!
İzmir İşçi Sağlığı Meclisi
90 7244 Sayılı Kanun Uyarınca İşverenin İşçiyi
Ücretsiz İzne Çıkarma Yetkisi ve Sınırları
Dr. Öğr. Üyesi Erhan Birben
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REHBER EL KİTABI
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BÖLÜM 7:
İDARİ İŞLER VE İDARİ YAPILANMA

1019
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YAZI İŞLERİ BİRİMİ:
Baroya gelen evrakın kayıt işlemi ve havalesi yapıldıktan sonra, yazışma ve özlük işleri ile ilgili olan evrak, yazı işlerine havale edilir; yazı
işlerine gelen evrak listelerine göre kontrolleri yapılır. Yanlışlıkla gelen
başka birime ait evrak var ise ilgili birime iletilmek üzere evrak kayıt
servisine iade edilir. Gelen evrakta; Yönetim Kurulu gündemine veya
Başkanlık Divanına girmesi gerekenler var ise bu evrakın evrak kayıt
servisinde barkodları değiştirilip havaleleri yapılarak gündeme alınmaları için evrak, Başkanlık sekreteryasına teslim edilir. Günlü acil evrak öncelikli olmak üzere; gelen evrakın cevap yazıları yazılarak, Baro
Müdürü tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra, evrak 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-Tebligat ve
KEP ile gönderilen yazılar sayesinde baro bütçesinde posta masrafları
önemli ölçüde azalmıştır. İzmir Adliyesi, Adliye ek bina, BAM ve Karşıyaka Adliyesi’ne gidecek evrak ise zimmet ile teslim edilmek üzere adliye
birimine gönderilerek, evrakın ilgili mercilere ulaşması sağlanır.
Mahkeme ve savcılıklar ile yapılan yazışmalar ağırlıklı olmak üzere, tüm resmi kurumlar 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 belge talepleri hemen hazırlanarak, talep eden avukat bekletilmeden ihtiyacı olan belge kendisine teslim edilir. Meslektaşlarımız Baronet üzerinden de belge oluşturup alabilmektedir. Mazbata
talepleri; tüm Yönetim Kurulu üyelerinin imzasını gerektirdiğinden,
Yönetim Kurulu toplantısında imzaya sunulup imzalar tamamlandıktan
sonra karşılanarak, mazbata ilgili avukata teslim edilir.
Avukatın iletişim ve bilgilerini güncellenmesi için verdiği dilekçe ya
da formlar, baroda SDD programına, UHAP sistemine, Adalet Bakanlığı’nda UYAP sistemine (e-imza ile) işlenerek güncellenmektedir. İlk
kayıt yaptıran avukatın bilgileri aynı şekilde sistemlere işlenir. IBAN nu1021

marası güncellemeleri UYAP üzerinden yapılabilmektedir. Nakil gelen
bir avukatın bilgileri, ilgili baro tarafından internet üzerinden ( UYAP
– UHAP ) nakil olunan baroya gönderildikten sonra, aynı güncelleme
işlemleri uygulanır.
Baro internet sayfamıza eklenen Baronet uygulaması ile bilgi güncellemeleri yapılabilmektedir. Baronet ile bilgi güncellemesi yapıldığında, sistem baro otomasyon programımıza entegreli olarak çalıştığından, değişiklik otomatik olarak yapılmaktadır. Yapılan değişiklikler
otomasyon programında bir havuzda toplanmakta olup bu değişiklikler
UYAP ve UHAP sisteminden de güncellenmektedir.
Nakil giden bir avukatın ise gittiği baroya eklenmesi için bilgileri
UHAP sistemine, Adalet Bakanlığında UYAP sistemine (e-imza ile), ilgili
baroya gönderilir. Vefat eden veya bir şekilde kaydı silinen avukatın bilgileri UYAP sisteminden düşülür.
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık kimlik kartı ve e-imza başvurusunda bulunan avukatların başvurularının bilgi işlem servisi tarafından
onaylanması için UHAP’ta eksik olan bilgi güncellemeleri yapılır.
Yine önceki dönemde olduğu gibi, bu dönemde de İzmir Barosu
Dergisi ve İzmir Barosu Bülteni, dağıtım firmaları aracılığıyla, abone
olan meslektaşların adreslerine gönderilmektedir. İlçelerdeki meslektaşlarımıza dergi ve bülten, kargo ile gönderilmektedir.
Meslektaşlarımız, baroda yapılan tüm etkinliklerden (toplantı,seminer,konferans,panel vs.), vefat, staj eğitim duyuruları gibi bilgilerden, cep telefonu mesajı aracılığıyla haberdar edilmektedir. Aynı bilgilendirmeler; baro internet sayfası ve sosyal medya hesapları yoluyla da
ile meslektaşlarımıza iletilmektedir.
Her yıl düzenlenen plaket töreni öncesinde, meslekte 25.Yıl, 40.Yıl
ve 50.Yılı dolduran avukatların listeleri hazırlanarak, plaket basımı için
onay verilir ve dağıtılacak plaketlerin kontrol ve sıralaması yapılır.
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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; ilgili şirket ve kooperatiflere, avukat bulundurmak zorunda olduklarına ilişkin yazı gönderilmektedir. Avukat ile yapılan sözleşmeyi ve makbuzlarını Baroya bildirmeyen A.Ş.’lerin listeleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmektedir.
2 YILLIK DÖNEMDE HAZIRLANAN BELGE VE MAZBATA İLE
DÜZENLENEN GİDEN VE GELEN EVRAK SAYILARI
AŞAĞIDA TABLO VE GRAFİK ŞEKLİNDE GÖSTERİLMİŞTİR.
TARİH ARALIĞI: 01/08/2018-31/07/2020

01/08/2018
31/12/2018

01/01/201931/12/2019

01/01/202031/07/2020

TOPLAM

20731

57458

23133

101322

BELGE HAZIRLAMA

840

3366

526

4732

MAZBATA

254

143

30

427

GİDEN EVRAK

9305

8027

10861

28193

EVRAK İŞLEMİ
GELEN EVRAK

01/08/2018 – 31/07/2020 TARİHLERİ ARASI
YAZI İŞLERİ BİRİMİ ÇALIŞMA GRAFİĞİ

70000
60000
50000

01/08/2018 - 31/12/2018
01/01/2019 - 31/12/2019
01/01/2020 - 31/07/2020

40000
30000
20000
10000
0

GELEN EVRAK

BELGE
HAZIRLAMA

MAZBATA

GİDEN EVRAK
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YAZI İŞLERİ BİRİMİ EK:
Baro levhasına kayıtlı avukat sicil dosyalarının PDF olarak taranarak otomasyon programımıza entegrasyonunun sağlanması çalışmaları başlamış olup yaklaşık 5000 adet sicil dosyasının taranma işlemi tamamlanmıştır.
HAZIRLANAN BELGE VE MAZBATA İLE DÜZENLENEN
GİDEN EVRAK VE GELEN EVRAK SAYILARI AŞAĞIDA
TABLO VE GRAFİK ŞEKLİNDE GÖSTERİLMİŞTİR.
TARİH ARALIĞI: 01/08/2020-31/05/2021

01/08/202031/12/2020

01/01/202131/05/2021

TOPLAM

19395

14451

33846

BELGE HAZIRLAMA

499

423

922

MAZBATA

130

21

151

GİDEN EVRAK

5679

5764

11443

EVRAK İŞLEMİ

GELEN EVRAK

01/08/2020 – 31/05/2021 TARİHLERİ ARASI
YAZI İŞLERİ BİRİMİ ÇALIŞMA GRAFİĞİ
25000
20000
01/08/2020 - 31/12/2020
01/01/2021 - 31/05/2021

15000
10000
5000
0
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GELEN EVRAK

BELGE
HAZIRLAMA

MAZBATA

GİDEN EVRAK

AVUKATLIK RUHSATI, KAYIT KABUL VE
NAKİL İŞLEMLERİ
GİRİŞ:
AVUKATLIK RUHSATI:
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 birleştirilerek
Yönetim Kurulu gündemimize alınmaktadır. Yönetim Kurulu, dosyayı
inceleyerek avukatlık ruhsatnamesini almasında herhangi bir engelinin
olmaması halinde karar verir. Karar ve mevcut sicil dosyası ruhsatnamenin temini için taranarak Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına sunulur.
Adalet Bakanlığı’nın da onayından sonra Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca avukatlık ruhsatı düzenlenerek baromuza gönderilir. Ruhsat
dosyaları ile aynı zamanda gönderilen Avukatlık Kimlik Belgeleri yemin
töreninde avukata teslim edilir. Avukat adaylarının yalnızca ant içerek
avukatlık ruhsatını teslim alması gerekmektedir.
YENİDEN AVUKAT OLARAK KAYIT:
Baromuz levhasına veya başka bir baronun levhasına kayıtlı olup
kaydı bir nedenle silinmiş ya da kendisi sildirmiş olan meslektaşlar baromuza başvuruda bulunarak yeniden avukat olarak baro levhasına
kayıtlarını yaptırmaktadırlar. Başvuru işlemleri, ruhsat servisince alınıp
Yönetim Kurulumuzca yeniden kaydına karar verilenlerin kararları mevcut sicil dosyası ile taranarak Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na oradan da Adalet Bakanlığı’na gönderilir. Adalet Bakanlığı’nın olur vermesinden sonra, Bakanlığın onay verdiği tarihten itibaren de kişi baromuz
levhasına yeniden kayıtlı olarak mesleğini ifa etmeye başlayacaktır.
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HAKİM VE SAVCILIKTAN GELENLERİN RUHSATNAME İŞLEMLERİ:
Hakimlik ya da Savcılıktan emekli olanlar, baromuza başvuruda bulunarak avukatlık ruhsatnamesi alabilirler. Bu amaçla baromuzca istenen evraklar ruhsat servisince teslim alınıp Yönetim Kuruluna sunulur;
Yönetim Kurunca verilen karar, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na ve
oradan da Adalet Bakanlığı’na gönderilir. Bakanlık onayından sonra
ruhsat Birlik tarafından hazırlanarak baromuza ulaştırılır. Avukatlık ruhsatı ant içerek teslim alınarak mesleği ifaya başlanır.
AVUKATIN NAKİL GELMESİ:
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 başvurması 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.
AVUKATIN NAKİL GİTMESİ:
Baromuz levhasına kayıtlı iken bir başka baro bölgesinde çalışmak
isteyen veya çalışan meslektaşlarımız nakil gitmek istediği baroya dilekçe ve ekinde sunduğu ikametgah belgesi 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 yapılmasına karar verir ve karar baromuza bildirilir. Karara istinaden de avukatın kaydı nakil gitmesi nedeniyle
baromuz levhasından silinir.
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2 YILLIK DÖNEME GÖRE DÜZENLENEN
AVUKAT HAREKETLERİ AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR.
TARİH ARALIĞI: 01/08/2018- 31/07/2020
DURUMU
YENİ KAYIT

01/08/2018 – 31/07/2020
1698

YENİDEN KAYIT

87

HAKİM VE SAVCILIKTAN GELEN

17

NAKİL GELEN AVUKAT

296

NAKLEN GİDEN AVUKAT

242

VEFAT

46

İHRAÇ

35

İSTİFA

113
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ÇALIŞMA RAPORU
(AVUKATLIK RUHSATI, KAYIT KABUL VE NAKİL İŞLEMLERİ)
EK RAPOR
31/07/2020 – 21/06/2021 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞEN
AVUKAT HAREKETLERİ AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR.
DURUMU
YENİ KAYIT

31/07/2020 – 21/06/2021
1002

YENİDEN KAYIT

55

HAKİM VE SAVCILIKTAN GELEN

14

NAKİL GELEN AVUKAT

158

NAKLEN GİDEN AVUKAT

161

VEFAT

31

İHRAÇ

29

İSTİFA

45
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YÖNETİM KURULU DİSİPLİN KALEMİ :

• 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 verilerek dosya açılması.(Bilgisayar ve manuel Esas defterine dosyaların kaydı.)
• Açılan dosyaların Yönetim Kurulu gündemine alınması ve raportör üyelerin belirlenmesi.
• Yakınılan avukatlara, savunma istemleri için yazı yazılması ve tebligat yapılması.
• Mahkemelerden dosya için delil bilgi toplanması için gerekli yazıların yazılması.
• Dosyaya gelen evrakın dosyaların içine takılması ve süre takibinin
yapılması.
• Raportörden gelen dosyaların Yönetim Kurulu gündemine atılarak karar aldırılması.
• 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 kararların gönderilmesi.
• Yasal süresi içinde itiraz edilen dosya fotokopilerinin çekilerek
asıl dosyanın TBB’ye gönderilmesi.
1029

• İşlemi biten dosyaların arşivlenmesi.
• Dönen itiraz dosyaları hakkında; karar doğrultusunda yeniden işlem yapılması ve/veya kesinleştirilmesi.

YÖNETİM KURULU DİSİPLİN DOSYALARI
		
GELEN ŞİKAYET DİLEKÇESİ
ŞİKAYET GİDERİ İSTEMİ
AÇILAN DOSYA

2018
903
359
544

		
YENİ AÇILAN DOSYA
			
		
2018
544
2019
593
2020
253
1030

2019
955
362
593

2020
402
149
253

KARAR ÇIKAN DOSYA
(AVUKAT BAZINDA)
876
613		
174

DİSİPLİNKOVUŞTURMASINA
YEROLMADIĞINADAİRKARAR

2018 409
2019 326
2020 68

DİSİPLİNSEVK
KARARI

464
282
105

BİRLEŞTİRME ZAMANAŞIMI
KARARI

3
4
1

-

Kayıtlara Uygundur.
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YÖNETİM KURULU DİSİPLİN KALEMİ EK RAPOR :
• 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 verilerek dosya açılması.(Bilgisayar ve manuel Esas defterine dosyaların kaydı.)
• Açılan dosyaların Yönetim Kurulu gündemine alınması ve raportör üyelerin belirlenmesi.
• Yakınılan avukatlara, savunma istemleri için yazı yazılması ve tebligat yapılması.
• Mahkemelerden dosya için delil, bilgi toplanması için gerekli yazıların yazılması.
• Dosyaya gelen evrakın dosyali içine yerleştirilmesi ve süre takibinin yapılması.
• Raportörden gelen dosyaların Yönetim Kurulu gündemine atılarak karar aldırılması.
• Alınan kararların karar şablonuna dönüştürülüp üst yazılarının hazırlanması ve tebligatların yapılması.
• Kararların bilgisayar ortamına aktarımı ve karar defterine işlenmesi.
• Kararlar yazıldıktan sonra, kararların dosya taraflarına ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi
• Yasal süresi içinde itiraz edilen dosyaların fotokopilerinin çekilmesi ve dosya asıllarınınTBB’ye gönderilmesi.
• İşlemi biten dosyaların arşivlenmesi.
• Dönen itiraz dosyaları ile ilgili olarak, karar doğrultusunda yeniden işlem yapılması ve/veya kesinleştirilmesi.
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YÖNETİM KURULU DİSİPLİN DOSYALARI
GELEN ŞİKAYET DİLEKÇESİ
ŞİKAYET GİDERİ İSTEMİ
AÇILAN DOSYA

2020 ( 18.08.2020 SONRASI)
393
137
206

2020
613
286
327

700
600
500

2020 (18.08.2020
SONRASI)
2021

400
300
200
100

Açılan
Dosya

Gelen
Şikayet
Dilekçesi

0

		
YENİ AÇILAN DOSYA
			
		
2020 (18.08.2020 SONRASI) 206
2021

327

KARAR ÇIKAN DOSYA
(AVUKAT BAZINDA)
155
122
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350
300
250

2020
(18.08.2020
SONRASI)
2021

200
150
100
50
0

Yeni Karara
Açılan Çıkan
Dosya Dosya

DİSİPLİNKOVUŞTURMASINA
YEROLMADIĞINADAİRKARAR

DİSİPLİNSEVK
KARARI

BİRLEŞTİRME ZAMANAŞIMI
KARARI

2020
79
(18.08.2020 SONRASI)

72

4

2021

65

5

52

-

80
60
40

2020 (18.08.2020 SONRASI)

20

2021

0

Disiplin
Kovuşturmasına
Yer Olmadığına
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Birleştirme

3-B Sütun 3

Kayıtlara Uygundur.
21.06.2021

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 Defteri’ne 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, çağrılan avukatın ve müşteki yanın sözlü savunması kurul tarafından alınır, tutanak Disiplin Kurulu İşlemleri So1035

rumlusu 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.
• Disiplin Kurulunca karar verilen dosya ile ilgili karar, Disiplin Kurulu kalemi tarafından karar defterine ve bilgisayara işlenir, yazılır ve
yakınana, yakınılana, Baroya 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 tebliğ dönen yazılar ilgili dosyaya Disiplin Kurulu kalemi tarafından takılır, dosya Disiplin Kurulu tarafından
yeniden gözden geçirilerek kurul denetiminde kesinleştirme işlemi ya1036

pılır. 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.
• 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.
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DİSİPLİN KURULU DOSYALARI
YENİ AÇILAN DOSYA

KARAR ÇIKAN DOSYA

2018 YILI

437

223

2019 YILI

317

422

2020 YILI

173

156

(28.08.2020 Tarihi itibariyle)

ÇIKAN KARARLAR
MAHAL UYARMA KINAMA PARA CEZASI VEFAT 		
OLMADIĞINA				 NDNYL
					 ORTADAN
					 KALDIRMA
		
2018 YILI 120
26
37
11
11
2019 YILI 252
71
57
11
3
2020 YILI 65
19
42
11
12

1038

BİRLEŞTİRME TEDBİR MESLEKTEN ÇIKARMA ZAMAN
			
İŞTEN YASAKLAMA
AŞIMI
2018 YILI
2019 YILI
2020 YILI

4
4
5

4
5
2

11
12
7

9
13
4

450

400
mahal olmadığına
350
uyarma
kınama

300

para cezası
250

tedbir
meslekten çıkarma
işten yasaklama

200

birleştirme
150

zaman aşımı

100

vefat ndnyl.
Ort.kald.
toplam

50

0

2018

2019

2020

İZMİR DİSİPLİN KURULU ÇIKAN İŞLER
MESLEKTEN
VEFAT
MAHAL
ÇIKARMA
ZAUYAR- KINA- PARA
BİRLEŞNDNYL TOPYILI OLMATEDBİR
İŞTEN
MAN
TİRME
DÜŞME LAM
MA
MA CEZASI
DIĞINA
YASAKLAMA
AŞIMI

2018

120

26

37

11

4

11

4

9

11

233

2019

252

71

57

11

5

12

4

13

3

428

2020

65

19

42

11

2

7

5

4

12

167

Kayıtlara uygundur. 28.08.2020
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İZMİR BAROSU DİSİPLİN BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU
(28.08.2020 ---11.06.2021 TARİHLERİ ARASI EK RAPOR)
DİSİPLİN KURULU DOSYALARI
YENİ AÇILAN DOSYA
2020 YILI		
(28.08.2020 sonrası)

23			

2021 YILI		
117
(11.06.2021 tarihi itibariyle )

KARAR ÇIKAN DOSYA
88
148

160
148
140

117

120

100
88
Yeni Açılan dosya

80

Karar
60

40
23
20

0
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2020

2021

ÇIKAN KARARLAR
MAHAL UYARMA KINAMA PARA CEZASI VEFAT 		
OLMADIĞINA				 NDNYL
					 ORTADAN
					 KALDIRMA
		
2020 YILI 25
19
26
9
6
(28.08.2020
sonrası)
2021 YILI 51
22
39
16
6
(11.06.2021 itibariyle)
BİRLEŞTİRME TEDBİR MESLEKTEN ÇIKARMA ZAMAN
			
İŞTEN YASAKLAMA
AŞIMI
2020 YILI
1
(28.08.2020 sonrası)
2021 YILI
(11.06.2021 itibariyle)

2

5

1

2

3

9

160

140
mahal olmadığına
120

uyarma
kınama

100

para cezası
tedbir

80
meslekten çıkarma
işten yasaklama
birleştirme

60

zaman aşımı
vefat ndnyl.
Ort.kald.

40

toplam
20

0

2020

2021
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İZMİR DİSİPLİN KURULU ÇIKAN İŞLER
(28.08.2020-01.06.2021 TARİHLERİ ARASI EK RAPORDUR)

MESLEKTEN
VEFAT
MAHAL
ÇIKARMA
ZAUYAR- KINA- PARA
BİRLEŞNDNYL TOPYILI OLMATEDBİR
İŞTEN
MAN
MA
MA CEZASI
TİRME
DÜŞME LAM
DIĞINA
YASAKLAMA
AŞIMI

2020

25

19

26

9

2

5

1

1

6

94

2021

51

22

39

16

2

3

-

9

6

148

Kayıtlara uygundur. 11.06.2021
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BİLGİ İŞLEM SERVİSİ
YAZILIMSAL ÇALIŞMALAR
İzmir Barosu İnternet Sitesi
İzmir Barosu’nun 2018-2020 döneminde kurumsal internet sitesi
olan izmirbarosu.org.tr , önemli bir referans sayfası olma yolunda gelişimini sürdürdürmüştür.
İnternet sitemiz bu çalışma döneminde bir yandan kamuoyunu ve
meslektaşlarımızı bilgilendirirken, öte yandan içeriği meslektaşlarımızın günlük kullanımlarında ihtiyaç duydukları pratik bilgilerle zenginleştirilmiş ve bu bilgilere en kolay şekilde ulaşılmasını sağlamak üzere
yazılımsal olarak geliştirilmiştir.
Bu doğrultuda;
- Site mobil cihazlarla da uyumlu hale getirilmiş,
- Adliyeler, karakollar, noterler gibi önemli/gerekli telefon numaralarına kolaylıkla ulaşılabilecek bir rehber hazırlanmış,
- Yargı kararlarının çeşitli kategoriler altında anahtar kelimelerle
aranabildiği bir portal geliştirilmiş,
- İngilizce sitenin altyapısı tamamlanmıştır.
İzmir Barosu Mobil Uygulaması
Akıllı telefonların yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte ilk olarak
2011 yılında yayına aldığımız İzmir Barosu mobil uygulamasının tasarımı modernleştirilmiş ve daha zengin içerikle meslektaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.
İzmir Barosu TAKPAS Sayfası
İzmir Barosu’nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile yaptığı protokol
1043

doğrultusunda meslektaşlarımız tapu kadastro bilgilerine güvenlikli ve
şifreli olarak erişebilmektedirler. Benzer sorgu programları binlerce liralık ücretlerle edinilebilirken, kurumumuz yazılım geliştirme için harcama gerçekleştirmemiştir.
Meslektaşlarımızın Baronet şifreleri ile girebildikleri Takpas sisteminin avantajlı özellikleri:
- Doğru sorgu yöntemleri kullanıldığı için daha az kontör harcanır
ve bu nedenle de benzer uygulamadan daha ekonomiktir.
- Harcama makbuzu geriye dönük olarak alınabilir.
- Gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası veya ad-soyad ve anne- baba
bilgisi ile sorgu yapılabilir.
- Tüzel kişilerde vergi numarası veya unvandan sorgu yapılabilir.

BARONET’TE YAPILAN GÜNCELLEMELER
İzmir Barosu’nun çevrimiçi işlemler platformu olan Baronet’te
2018-2020 çalışma döneminde özellikle Staj Eğitim Merkezi ve Adli Yardım Merkezi anlamında önemli güncellemeler yapılmıştır.
a. Staj Eğitim Merkezi Baronet Güncellemeleri
Daha önce sadece avukatlara yönelik olarak hizmet veren Baronet,
bu dönemde gerekli güncelleştirmeler yapılarak stajyer avukat meslektaşlarımıza da hizmet vermeye başlamıştır.
Baronet’e stajyer avukat girişinin eklenmesi ile stajyer avukatlar;
- Ders seçimlerini buradan yapmaya başlamışlar,
- Devam durumlarını izleyebilir hale gelmişler,
- Staj bitim tarihlerini takip edebilme olanağı bulmuşlardır.
1044

Ayrıca avukatlık stajına başlayacakların ön başvuru randevuları da
bu dönemde internet üzerinden alınabilir hale gelmiştir.
b. Adli Yardım Merkezi Baronet Güncellemeleri
- Adli yardım görevlendirme yazısı ve dosya içeriği meslektaşlarımıza e-posta ve sms ile gönderilmeye başlanmıştır. Bu çalışma için
yazılımsal geliştirmenin yanı sıra, Adli Yardım Ön Büro ve Adli Yardım
Merkez Büro’da teknik altyapı da geliştirilmiştir.
- KVKK kapsamında yapılan düzenleme ile her meslektaşımızın sadece kendi ödemesini ve makbuz örneğini görebileceği bir sistem geliştirilmiştir.
- Meslektaşlarımız, yaptıkları görevlere ilişkin elektronik makbuzlarını Baronet üzerinden yüklemeye başlamışlardır.
- Meslektaşlarımız, banka ve vergi dairesi bilgilerini Baronet üzerinden güncelleyebilir hale gelmiştir.
- Yine meslektaşlarımız, raporlarının teslim edilip edilmediğini,
ödemelerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini Baronet üzerinden takip
edebilir hale gelmişlerdir.

CMK OTOMASYON SİSTEMİ OCAS
İzmir Barosu CMK otomasyon sistemi olan OCAS programı üzerinde pandemi döneminde yapılan güncelleme ile CMK raporları çevrimiçi
olarak İzmir Barosu CMK Servisi onayına gönderilmeye başlanmıştır.

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ
Elektronik Belge Yönetim Sistemi, yazışmalarla ilgili bütün süreçlerinin bilgisayar ortamında yapılmasına olanak sağlayan, bir yazılımıdır.
EBYS ile gerek kurum içi yazışmalarımızın, gerekse diğer kamu kurum
ve kuruluşları ile olan yazışmalarımızın bilgisayar ortamında yapılma1045

sı suretiyle; yazışmaların standartlaşması, sevk, paraf ve onay sürelerinin kısaltılması, harcanan emek, zaman ve kırtasiye maliyetlerinden
tasarruf edilmesi, yazışmaların sağlıklı bir şekilde arşivlenmesi sağlanmaktadır. KEP ve e-tebligat entegrasyonu ile kullanılan EBYS sistemi
ile kurumlar arası yazışmalar hızlı ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilmektedir.
EBYS sistemi kullanılmaya başlanılan Aralık 2018’den bu yana 9599
yazışma yapılmış, bu yazışmaların 2091’i elektronik yazışma sistemleri
(KEP ve e-tebligat) kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

CANLI YAYINLAR, ÇEVRİM İÇİ STAJ EĞİTİM DERSLERİ
İzmir Barosu’nun düzenlediği konferans ve etkinliklerinin canlı yayınları 2018-2020 döneminde gelişerek yoğunluk kazanmıştır. Temin
edilen Vmix canlı yayın programı ile profesyonele yakın canlı yayınlar
gerçekleştirilmiştir. “Bilgi güçtür” şiarı ile mesleki çalışmalara büyük
önem veren İzmir Barosu, pandemi döneminde de meslektaşlarımızın
güncel hukuki gelişmeleri takip edebilmelerini sağlamak üzere sosyal
medya hesapları üzerinden çeşitli konularda 35 canlı yayın gerçekleştirmiş, bu yayınlar İzmir Barosu üyesi meslektaşlarımızın yanı sıra
Türkiye’nin birçok yerinden meslektaşlarımız tarafından da ilgiyle izlenmiştir. Bu yayınlar da daha önce satın alınan canlı yayın programı
üzerinden, konuklara Skype ile bağlanarak gerçekleştirilmektedir.
Stajlarını sürdüren stajyer avukat meslektaşlarımızın dersleri de
pandemi döneminde çevrimiçi olarak yapılmaya başlanmıştır. Pandemi
döneminden bu yana üç grup halinde 922 stajyer avukat meslektaşımız zorunlu staj derslerini alırken, iki grup halinde 204 stajyer avukat
meslektaşımız Ceza Hukuku seçmeli derslerini ve üç grup halinde 496
stajyer avukat meslektaşımız da Özel Hukuk seçmeli derslerini tamamlamışlardır.

İZMİR BAROSU SOSYAL MEDYA HESAPLARI
İzmir Barosu sosyal medya hesapları 2018-2020 çalışma döneminde büyümeye devam etmiş ve kamuoyu yaratma konusunda etkili ol1046

muştur. Sosyal medya için hazırladığımız özel video ve görsel içerikler
çokça paylaşılmış, özellikle İstanbul seçimlerinin YSK tarafından hukuksuz bir şekilde iptal edilmesinin ardından verdiğimiz hukuk mücadelesi
ve barolara yönelik yasa değişikliği sırasında yapılan kampanyalarda
sosyal medya hesaplarımız etkili olmuştur. Video içeriklerinde kullanmak üzere, kameralar için mikrofon ve yeni bir bilgisayar alımı yapılmıştır.

İZMİR BAROSU “YANINDAYIM” UYGULAMASI
Pandemi döneminde İzmir Barosu tarafından geliştirilen dayanışma çalışmasının bir parçası olan “Yanındayım” uygulaması, faturalarını ödemede sıkıntı yaşayan meslektaşlarımızla dayanışmak isteyenlerimizi buluşturan bir platform olarak hayata geçmiştir. Bu kapsamda
şimdiye kadar (Ağustos 2020) 7.621,64 TL’lik fatura ödemesi gerçekleştirilmiştir. Dayanışmaya destek veren meslektaşlarımıza bir kez daha
teşekkür ederiz.

DONANIMSAL ÇALIŞMALAR
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nde meslektaşlarımızın ihtiyaçları için zemin kat baro odasına 10 adet, 5. Kat baro odasına ise 2 adet
bilgisayar kurulmuştur. Burada kablosuz internet için bir hotspot ağı
oluşturulmuştur. Hotspot ağı için gereken ödeme Telekom için internet ve telefon hatlarımız için verilen iki yıllık taahhüt karşılığında alınan
promosyon ile karşılanmıştır.
Yine İzmir Barosu’nun kullandığı kurumsal GSM hatları Telekom’a
taşınarak GSM faturalarının düşmesi sağlanmış ve ayrıca promosyon
alınmıştır.
İzmir Asliye Hukuk ve Aile mahkemelerinin taşındığı ek binada
meslektaşlarımızın kullanımı için yedi bilgisayar, bir yazıcı ve bir fotokopi makinesi, internet ve telefon hattı temin edilmiştir.
Karşıyaka Asliye Ticaret, Asliye Hukuk, Sulh Hukuk ve Aile mahkemelerinin taşındığı Çiğli Ek Hizmet Binası için iki bilgisayar, bir fotokopi
makinesi, telefon ve internet hattı temin edilmiştir.
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Ödemiş, Tire, Dikili, Selçuk, Bergama baro odalarında bilgisayarlar
ihtiyaca uygun olarak yenilenmiştir.

E- İMZA ve KİMLİK ÜRETİMİ
Bilindiği üzere günümüzde mesleğimizin ayrılmaz bir parçası
olan elektronik imzalar, İzmir Barosu’nda üretilmektedir. Bu anlamda
01.11.2018 – 26.06.2020 5640 adet imza üretilmiştir.
Yine bu süreçte 8693 avukat, 1791 stajyer avukat ve 2525 katip
kimlik kartının başvuru ve onay süreçleri baromuzca sağlanmıştır. Bu
dönemde meslektaşlarımızdan gelen talepler de dikkate alınarak, kimlik kartlarının dağıtımları adliyede yapılmaya başlanmıştır.
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ÇALIŞMA RAPORU
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE
DAYANIŞMA FON TEMSİLCİLİĞİ ÇALIŞMALARI
Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu; 1136 sayılı avukatlık kanununun
27/A maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği bünyesinde kurulmuş,
amacı sosyal yardım uygulamaları ile avukatın huzurunu sağlamak olan
bir fondur.
Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonundan TBB SYDF Yönetmeliği kapsamında baro levhasına kayıtlı olup, barosuna karşı yükümlülüklerini
yerine getiren barokart sahibi avukatlar ile eş ve bakmakla yükümlü
oldukları çocukları ve avukat stajyerleri yararlanabilir.

SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FON MÜDÜRLÜĞÜ
TARAFINDAN YAPILAN YARDIMLAR
TEDAVİ YARDIMLARI
Yönerge-1 kapsamında, yatarak tedavi işlemleri karşılığı sağlık harcamaları için; belirlenen limitler dahilinde, onaylı epikriz belgesi ve sağlık hizmet detaylarının gösterildiği detaylı fatura aslı teslimi ile yapılan
yardımlardır.
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK YARDIMLARI
• Analık Halinde
• Hastalık Halinde
• Olağandışı Hastalık Halinde
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK YARDIMI
Sürekli iş göremezlik yardımından, baro levhasına kayıtlı olup, barosuna karşı yükümlülüklerini yerine getiren barokart sahibi “avukat,
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çalışmayan avukat ve çalışamayan avukatlardan” aşağıdaki koşulları
sağlayanlar yararlandırılır:
a)Sosyal Güvenlik Kurumundan tam iş göremezlik geliri ve/veya
malullük aylığı almakta olan,
b)Avukatlık faaliyeti sırasında uğradığı kaza veya hastalık sebebiyle çalışma gücünü malul sayılabilecek derecede kaybetmiş olmasına
rağmen, diğer koşulları yerine getiremediği için Sosyal Güvenlik Kurumunca malullük aylığı bağlanamayan,
c)Yaşlılık veya emeklilik aylığı almakta iken malul olan,
d)Baro levhasında kayıtlı olup yaşlılık, hastalık, malullük gibi nedenlerle çalışamayan,
Avukatlardan yardım talebinde bulunan ve aile içi her türlü gelirinin fert başına düşen tutarı “Net Asgari Ücretin 1,5 katı” altında olduğu
anlaşılanlar, bütçe olanakları göz önünde tutularak, Yönetim Kurulu kararıyla yararlandırılabilirler.
OLAĞANÜSTÜ YARDIMLAR
• Büro Hasarı Yardımı
• Bakım Yardımı
• Acil Destek Yardımı
• Ölüme Bağlı Yardımlar
a) Cenaze Yardımı
b) Öksüz – Yetim Çocuklar İçin Yapılacak Yardım
• Olağandışı Hal Tutuklu Avukatlar Yardımı
MUNZAM EMEKLİLİK YARDIMI
Avukatlık faaliyetine son vermiş, vergi kaydını kapatmış, SGK’lı olarak herhangi bir işte çalışmayan, barosuna üyeliği devam eden ve hane
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halkı (Hane Halkı : Eş, Çocuk/Çocuklar) gelirleri toplamı 1,5 net asgari
ücretin %10 fazlasının (Asgari Geçim İndirimi Hariç) altında olduğunu,
hane halkına (Hane Halkı : Eş, Çocuk/Çocuklar) ait gayrimenkul ve taşıt
sayısının birden fazla olmadığını beyan eden ve aşağıdaki koşulları sağlayan avukatlar TBB Yönetim Kurulu tarafından aktüeryal ilkeler göz
önünde bulundurularak belirlenen “Munzam Emeklilik Yardımı”ndan
yararlanır.
a) Altmış dokuz yaşını doldurmuş olmak,
b) Barokart sahibi olmak,
c) Başvuru sırasında baroya kayıtlı olmak,
d) Baroya kayıtlı şekilde fiilen (eylemli olarak) toplam en az yirmi yıl
süreyle avukatlık faaliyetinde bulunmuş olmak,
e) Barosuna karşı yükümlülüklerini (Baro aidatı, disiplin para cezası, baro seçimlerine katılmama nedeniyle verilen para cezaları ile bunlara ait faizler) yerine getirmiş olmak,
BAKMAKLA YÜKÜMLÜ KİŞİLER TEDAVİ YARDIMI
Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonunun Avukatlara sağladığı tedavi
yardımlarından, eşi ve bakmakla yükümlü olunan 25 yaşına kadar olan
çocuklarının da yararlandırılabilmesi için dayanışma aidatlarının ödenmesi ile eş ve çocuklar sisteme dahil edilebilir.
Baro levhasına kayıtlı olup, barosuna karşı yükümlülüklerini yerine getiren avukatların, üye olacak eş ve 25 yaşına kadar olan çocukları
üyelikte altı ayını doldurduktan sonra Yönerge’de tanımlanan yardımlardan yararlanma hakkını kazanır. Üyelikte ilk altı ay içerisinde alınan
tedavi hizmetlerine ilişkin bedeller için, süre dolumundan sonra talepte bulunulması durumunda herhangi bir ödeme yapılmaz; ancak konjenital (doğumsal) bir anomali ile doğan bebekler için üyelik yapılması
durumunda tedavi hizmetlerinden yararlanmak için öngörülen altı aylık
bekleme süresi şartı aranmaz.
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BAŞVURU MEKANİZMASI
Tüm yardım taleplerinde başvurular avukatın kayıtlı olduğu baroya
yapılır.
Epikriz, fatura, rapor gibi istenen tüm belgeler TBB Sosyal Yardım
ve Dayanışma Fonu İzmir Temsilciliğine teslim edilmelidir. Evrak teslim
süresi fatura tarihinden itibaren 1 yıldır.
ANLAŞMALI KURUMLAR
Üyelerimizin daha kaliteli hizmet alabilmesi amacı ile 2014 – 2015
yıllarında pek çok hastane ile anlaşma imzalanmıştır. Anlaşmalı kurumlarda alınan yatarak tedavi hizmetlerinde, anlaşma gereği tüm tedavi
masrafları TBB tarafından hastaneye ödenir. Üyeden herhangi bir ücret
talep edilemez.
İzmir il sınırları içerisinde bulunan anlaşmalı kurumlar ve anlaşma
tarihleri aşağıdaki gibidir;
Özel Akut Kalp Damar Hastanesi

– 08.12.2014

Özel Ata Sağlık Hastanesi

- 16.03.2015

Başkent Üniversitesi

– 12.11.2013

Özel Buca Tıp Merkezi

– 08.12.2014

Özel İzmir Gazi Hastanesi

– 22.12.2014

Özel İzmir Hastanesi

– 08.12.2014

Özel Tınaztepe Hastanesi

– 08.12.2014

Özel Ege Şehir Hastanesi

- 27.04.2017
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2020 YILI
EK-1 LİMİTLER CETVELİ
LİMİTLER

ÖDEME ORANI

AÇIKLAMA

1-) Tedavi Yardımı Yıllık Limiti:
Avukat ve çalışmayan avukat:

130.000-TL/yıl

Avukat Stajyeri:

30.000-TL/yıl

2-) Tıbbi İşlem Birim Limitleri:
TBB Anlaşmalı Hastanelerde

TBB

100%

Tüm Özel Hizmet Alımlarında

Sut Yasal Farkı

100%

3-) Ek Yardımlar
Stent

5.000-TL/yıl

80%

Yatak+refakat / TBB Anlaşmalı Hastanelerde

1.000-TL/gün

100%

250-TL/gün

100%

Yatak+refakat / Tüm Özel Hizmet Alımlarında
Tıbbi Malzeme

3.000-TL/vaka

80%

İşitme Cihazı

3.000-TL/3yıl

80%

Tekerlekli Sandalye

3.000-TL/2yıl

100%

2.000-TL

80%

Acil Ulaşım

YK ile 3 kata kadar

EK-2 LİMİTLER CETVELİ
LİMİT

YARDIM

AÇIKLAMA

1.550-TL/doğum

1-) Analık Yardımı

60-TL/gün

2-) Hastalık Yardımı
3-) Olağan Dışı Haller

5.000-TL/yıl

4-) Sürekli İşgöremezlik

1.200-TL/ay

5-) Büro Hasarı

5.000-TL/yıl

6-) Bakım Yardımı

1.500-TL/ay

7-) Acil Destek Yardımı

5.000-TL/vaka

8-) Ölüme Bağlı Yardımlar
a-) Cenaze Yardımı
b-) Av.Bakmakla Yük.Çocuk.Yapılacak Yrd.
0-6 Yaş
7-12 Yaş
13-18 Yaş

500,00 TL/Ay
600,00 TL/Ay
700,00 TL/Ay

en az 21-en çok 90gün/yıl için
YK ile +25.000-TL/yıl

YK ile +10.000-TL/yıl

1.800-TL

EK-3 LİMİTLER CETVELİ
LİMİTLER

ÖDEME ORANI

AÇIKLAMA

1-) Tedavi Yardımı Yıllık Limiti:
Eş ve bakmakla yükümlü olunan çocuk

130.000-TL/yıl

2-) Tıbbi İşlem Birim Limitleri:
TBB Anlaşmalı hastanelerde
Tüm Özel Hizmet Alımlarında

TBB

100%

Sut Yasal Farkı

100%
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU
20.10.2018 - 14.09.2020 DÖNEMİ
YARDIM İCMALİ
(GENEL)
KİŞİ SAYISI

YARDIM SAYISI

ERKEK

KADIN

TOPLAM

ERKEK

KADIN

TOPLAM

218

268

486

531

475

1006

1.899.630,12 ₺

136

85

221

178

109

287

841.101,75 ₺

136

85

221

178

109

287

841.101,75 ₺

75

175

250

328

351

679

980.390,00 ₺

42

165

207

60

184

244

513.890,00 ₺

2.1.1- ANALIK YARDIMLARI

0

140

140

0

142

142

205.600,00 ₺

2.1.2- HASTALIK YARDIMLARI

23

19

42

30

30

60

170.790,00 ₺

2.1.3- OLAĞANDIŞI HAL YRD.

19

6

25

30

12

42

137.500,00 ₺

2.1.3- OL.DIŞI HAL YRD. - (TUTUKLU AV.)

0

0

0

0

0

0

0,00 ₺

2.2- SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK YRD.

6

3

9

135

68

203

230.100,00 ₺

2.3- OLAĞANÜSTÜ YARDIMLAR

3

1

4

65

24

89

128.000,00 ₺

2.3.1- BÜRO HASARI YARDIMLARI

0

0

0

0

0

0

0,00 ₺

2.3.2- BAKIM YARDIMLARI

3

1

4

65

24

89

128.000,00 ₺

2.4- ACİL DESTEK YARDIMLARI

0

0

0

0

0

0

0,00 ₺

2.5- ÖLÜME BAĞLI YARDIMLAR

24

6

30

68

75

143

108.400,00 ₺

2.5.1- CENAZE YARDIMLARI

22

2

24

22

2

24

40.700,00 ₺

2.5.2- ÖKSÜZ YETİM ÇOCUKLARA YAP.YRD.

2

4

6

46

73

119

67.700,00 ₺

4

7

11

4

12

16

48.138,37 ₺

4

7

11

4

12

16

48.138,37 ₺

3

1

4

21

3

24

30.000,00 ₺

3

1

4

21

3

24

30.000,00 ₺

YARDIM TÜRÜ
SOSYAL YARDIMLAR
1-YÖNERGE NO:1 YARDIMLARI
1.1-TEDAVİ YARDIMLARI
2-YÖNERGE NO:2 YARDIMLARI
2.1- GEÇİCİ İŞGÖR.LİK YARDIMLARI

3- YÖNERGE NO :3 YARDIMLARI
3.1- BAKMAKLA YÜK.KİŞİLER TEDAVİ YRD.
5- YÖNERGE NO:5 YARDIMLARI
5.1- 69 YAŞ YRD.
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TUTAR

BÖLÜM 8:
BASIN AÇIKLAMALARI
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İzmir Barosu olarak 2018-2020 çalışma döneminde meslek, hukuk
ve toplumsal hayata ilişkin çok sayıda basın açıklaması gerçekleştirildi. Merkez ve komisyonlarımızın çalışmaları kapsamına giren basın
açıklamaları ile Cumhuriyet Değerleri ve Laiklik, Adalet Nöbetleri,
Demokrasi Nöbetleri ve Avukatlık Kanunu’nun değişikliği döneminde
gerçekleştirilen açıklamalar ilgili başlıklar altında paylaşılmaktadır.
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BASINA VE KAMUOYUNA
Bu sabah saat 06.00 sularında Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Turgut Tarhanlı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Betül Tanbay, Anadolu Kültür Derneği yönetim kurulu başkanvekili Yiğit Ekmekçi, yönetim kurulu üyesi Ali Hakan Altınay, derneğin genel koordinatörü Asena Günal ve danışmanları Çiğdem Mater ile Meltem Aslan ile Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesi Yiğit Aksakoğlu, Sivil
Toplum Geliştirme Derneği İletişim Koordinatörü Hande Özhabeş’in de
içlerinde bulunduğu 20 akademisyen ve aydının evlerinin basılarak gözaltına alındıklarını öğrenmiş bulunmaktayız.
Edinilen ilk bilgilere göre gözaltı sebebi olarak hala devam etmekte olan Osman Kavala soruşturması gösterilmektedir. Osman Kavala,
çeşitli insan hakları örgütlerindeki çalışmaları neden gösterilerek iddianamesi hazırlanmayan bir dosya sebebiyle bir yılı aşkın süredir cezaevinde tutulmaktadır.
Olaya dair paylaşılan basın bilgi notunda, gözaltına alınan akademisyen ve aydınların “Gezi Parkı olaylarını derinleştirmek ve yaygınlaştırmak için toplantılar düzenledikleri, sivil itaatsizlik ve şiddetsiz eylem
konusunda çalışmalar yaptıkları, yeni medya oluşturmak istedikleri, Avrupa ile ilişki içinde oldukları” ve bu sebeplerle kendilerine operasyon
yapıldığı açıklanmıştır.
Bu gözaltılar sebebiyle bildirmek isteriz ki bir yurttaşı sebepsiz
yere bir dakika dahi özgürlüğünden mahrum bırakmak en büyük insan
hakkı ihlallerinden biridir. Hukuk, yazılı kanun maddeleri içinden kendine sebep yaratarak o maddeleri bireylerin aleyhine en kötü şekilde kullanma yöntemi değildir. Hukuk, son yıllarda giderek unutulmakta olsa
da, adaleti sağlamak için yaratılmış bir kavramdır.
Hayatları boyunca şiddetin ve suçun yakınından bile geçmemiş
akademisyen ve aydınları sabahın kör karanlığında sıcak yuvalarından,
ailelerinin kollarından çekip koparmak, hayatlarının akışına müdahale
etmek asla normalleştirilemez, kabul edilemez.
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Gezi Olayları’nın beş yıl sonrasında basın kuruluşu kurmak, Avrupa
ile ilişki içinde bulunmak ve şiddetsiz eylem destekçisi olmak gibi nedenlerle 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarmayı herhangi bir makul
hukuk mantığıyla açıklamak mümkün değildir. Bu tür uygulamaların insan haklarını temel edinmiş çağdaş bir demokraside yeri yoktur.
Kendilerine haber verilse, rızalarıyla gidip ifade verecek kimseleri sabah saat 06.00’da ev baskınları ile gözaltına almak hem bu kişileri
toplum nezdinde kriminalize etmek hem de cezalandırmak için seçilmiş
bir yöntemdir.
İzmir Barosu olarak yurttaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin ulusal
ve uluslararası hukukun sağladığı en yüksek seviyede tanınması ve uygulanması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Bugün yapılan ev baskınları gibi uygulamalarla hukukun bir tedip sopası gibi kullanılmasına,
hukukun özü olan adalet kavramının her geçen gün daha da unutulmasına, ülkemizin çağdaş insan hakları normlarını uygulayan sistemin dışına çıkarılmak istenmesine karşı olduğumuzu bildiriyoruz.
Bugün yaşanan sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Baromuz
tüm yurttaşlarımızın özgürlük ve güvenlik hakkının savunucusudur.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
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İZMİR BAROSU YÖNETİM KURULU
Ne Meslektaşımız, Abimiz, Kardeşimiz Tahir’in Barış Düşünü Yarım
Bırakacağız Ne de Dosyasını Avukatsız
Bir cumartesi sabahında, insanları, insanlığın ortak kültür miraslarına sahip çıkmaya çağırırken, aydınlatmak için yaşamını adadığı faili
meçhul cinayetlerden biri onu buldu.
Savaşın, silahın, çatışmanın bu topraklardan uzak tutulması; barışın, adaletin, hukukun egemen kılınması çağrısı yapıyordu.
İnsanların barışa olan özlemi, yaşamının amacı oldu. Ne gözaltına
alınmak onu vazgeçirebildi bu amaç için mücadele etmekten ne günlerce yaşadığı işkenceler. Şiddetin, insan hakkı ihlallerinin son bulması
için çabaladı, “biz, başı yastıkta ölecek insanlar değiliz” diyordu, öyle de
oldu.
3 yıl geçti. 3 yıldır, bir adım ilerlemeyen soruşturmada, baro odasında beklerken, hakkında kaçak olduğu için yakalama kararı çıkartanlar,
barışın elçisinin dosyasına tek bir şüpheli dahi ekleyemediler. Deliller
ortadan kaldırıldı; dosya, Tahir Elçi’nin avukatlarına kısıtlandı.
Ancak, bilmeleri gerekir ki, insan haklarının gelişimine ve herkesin eşit olarak bu haklardan yararlanabilmesi sürecine yapmış olduğu
katkılarını asla unutmayacağız. Uğruna ölümü göğüslediği barış ve toplumsal huzur hayalinden geri adım atmayacağız.
Ne meslektaşımız, abimiz, kardeşimiz Tahir’in barış düşünü yarım
bırakacağız ne de dosyasını avukatsız.
Katledilişinin 3. yılında bu kadim coğrafyanın halkları için vermiş
olduğu mücadeleyi ve cesaretini saygı ile selamlıyoruz.
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YAĞMA POLİTİKALARIYLA MÜCADELE EDECEK,
KATILIMCI BİR YEREL YÖNETİM İSTİYORUZ
Yerel seçimler yaklaşırken meslek odaları ve sendikalar İzmir Barosu’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, KESK adına Dr. Fatih Sürenkök, İzmir SMMMO Başkanı Vedat Adak, İzmir Tabip Odası Başkanı Prof.
Dr. Funda Barlık Obuz, İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. Perihan Çağrışım Kayadelen, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Üyesi Mübeccel İlhan ve TMMOB Dönem Sözcüsü
Melih Yalçın’ın katıldığı basın açıklamasını İzmir Barosu genel Sekreteri
Av. Perihan Çağrışım Kayadelen okudu.
Okunan basın açıklaması metni şöyle:

YAĞMA POLİTİKALARIYLA MÜCADELE EDECEK,
KATILIMCI BİR YEREL YÖNETİM İSTİYORUZ
Hepinizin bildiği üzere yerel yönetim seçimlerine birkaç ay kaldı.
Seçimler yaklaşırken, meslek odaları ve emek örgütleri olarak bizlerin
de “nasıl bir yerel yönetici, nasıl bir kent istiyoruz” sorusunu yanıtlamamız gerekiyor. Bu doğrultuda görüşlerimizi siz değerli basın mensupları
aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak istedik.
Ülkemiz yerel yönetim seçimlerine giderken birçok il ve ilçede
adaylıklar konuşulmaya başladı. Bu süreçte kim belediye başkanı olsun
sorusundan daha çok, “nasıl bir belediye başkanı istiyoruz”, hatta “nasıl
bir kent yönetimi istiyoruz” sorularına yanıt aramanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz.
Bilindiği gibi AKP iktidarının 16 yıllık geçmişi süresince ele alınması gereken en önemli konuların içerisinde ekonomi politik kararlar yer
almaktadır. Bu süreç içerisinde hepimizin bildiği gibi sürdürülebilir olmayan rant politikaları esas alınmış, günü kurtaran ülkenin geleceğini
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düşünmeyen bir savurganlıkla uygulanagelmiştir. Günümüzde yaşadığımız derin krizin esas nedeni budur.
Ranta dayalı ekonomik politikalar sadece kriz yaratmamış, bu süre
zarfında kentlerimizde, doğal yaşam alanlarımızda geri dönülmez çok
önemli zararlara yol açmış, açmaya da devam etmektedir. Başta İstanbul kenti olmak kentleri yaşanmaz hâle getiren AKP iktidarı, gözünü
yeni rant alanlarına çevirirken İzmir ve çevresini ilk hedef olarak belirlemiştir.
Yakın zamanda İzmir ve çevresine ilişkin rant projeleriyle, İzmir’in
doğal yaşam alanları yapılaşmaya açılarak, kent ve çevresinde paraya
dönüştürülecek ne kadar alan varsa, sonuçlarına bakılmaksızın enerji
yatırımları (JES, RES, Termik Santraller vb.), taş ocakları, altın, nikel vb
madencilik çalışmalarıyla plansız bir şekilde yok edilmeye çalışılıyor.
Bizler meslek odaları ve emek örgütleri olarak kentlerin, doğal yaşam ve tarım alanlarının, ormanların yanı sıra kent dokusunun ve Kent
Kültürünün de gelecek kuşaklara aktarılacak biçimde korunmasının
önemli olduğunu biliyor ve bunu her ortamda dile getiriyoruz. Bu konuda da demokrasi ve hukuk çerçevesinde mücadelemizi sürdürüyoruz.
Ancak bu mücadele sürecinde İzmir’deki mevcut yerel yöneticilerden yeterince destek alamadığımızı üzülerek bildirmek zorundayız.
Yerel yöneticilerin İzmir’i yaşanmaz hale getirerek, yok edecek bu tür
politikalara itiraz etmemesi gerçekten çok düşündürücü ve hatta kaygı vericidir. Ayrıca bu politik kararlara karşı çıkılmadığı gibi kentleşme
politikalarında demokratik yöntemlerden uzak, bilimden ve hukuktan
yana olmayan proje ve planlarla karşı karşıya kaldığımızı da üzülerek
eklemek zorundayız.
Mevcut siyasal atmosfer koşullarında sadece ‘adayın kimliği’ üzerinden seçim kazanmak olanaksız hale gelmiştir. Dolayısıyla, bu seçim
sürecini, sadece adayın ‘şahsiyeti’ üzerinden değil, aksine, katılımcı, kamucu ve demokratik, halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışının savunulması ve uygulanması üzerinden, bu anlayış ve uygulamayı en iyi yerine
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getirebilecek adayların seçilebilmesini esas alarak yürütmek gerektiğine inanıyoruz.
Bu nedenle kentlerimizin geleceğini rant yağmacılarından kurtarmak için belediye başkanlıklarına aday belirlerken aşağıda belirlediğimiz kriterlerin tüm partilerce esas alınmasının önemli ve gerekli olduğunu düşünüyoruz:
1. Şeffaf ve denetlenebilir bir yönetim anlayışı gereği, belediyenin
yaptığı ve yapacağı faaliyetleri, ilgili meslek odalarının görüş, öneri ve
denetimine açık hale getirecek belediye başkan adayları belirlenmelidir.
2. Sosyal demokrat bir kent yönetimi, kentin her kesiminin mümkün olduğunca karar mekanizmalarına katılmasıyla mümkündür, bu nedenle kent adına verilecek kararlarda kentlinin görüş ve önerileri mümkün olan en geniş biçimde alınmalıdır.
3. Kente ilişkin yapılacak her türlü alt ve üst yapı yatırımlarında,
öncelikle uzman meslek odalarından görüş alınmalı, büyük projelerde
halkın ve demokratik kitle örgütlerinin görüşüne başvurulmalıdır.
4. Sermaye kesimi yerine kentin önemli bir kesimini oluşturan yoksullara, emekçilere, dezavantajlı kesimlere yönelik politikalar gözetilmelidir.
5. Su kaynaklarının, havanın kirlenmesine yol açacak, halkın sağlığını olumsuz yönde etkileyecek, kentin doğal hayatını yok edecek projelere izin verilmemelidir.
6. Merkezi yönetimin aldığı ve kamu zararı net olan kararlara karşı kentteki demokratik kitle örgütleriyle işbirliği yapılarak hukuksal ve
demokratik olarak en net tavır gösterilmeli, yağma politikalarıyla mücadele edilmelidir.
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7. Belediye emekçilerinin kadrolu, güvenceli istihdamını esas almalı, liyâkattan taviz verilmemeli, sendikaları tahakküm altına almaya
çalışmadan eşit ilişki kurabilmelidir. Sendikaların ve demokratik kitle
örgütlerinin İzmir’de yerel demokrasinin gelişiminin bir parçası olduğu
bilinmelidir.
8. Seçildiğinde, bulunduğu makamı kendi siyasi çıkarları için kullanmayacak, belediyeyi şirket gibi görmeyecek, yargı kararlarına uyacak
donanımlı kişiler aday gösterilmelidir.”
Emek ve meslek örgütleri olarak yurttaşlarımıza çağrımız, bu gerekleri azami biçimde yerine getiren adaylara oy vermeleri iken, siyasi
partilere de aday belirleme süreçlerinde dile getirdiğimiz beklentileri
dikkate almalarıdır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

İZMİR BAROSU
İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI
İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
İZMİR TABİP ODASI
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
DİSK EGE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
KESK İZMİR ŞUBELER PLATFORMU
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İZMİR BAROSU OLARAK SOMA’DA
GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİLERİN, ANKARA’DAKİ TREN
KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN YURTTAŞLARIMIZIN
VE YAKINLARININ ACISINI PAYLAŞIYORUZ
12 Aralık 2018 tarihinde Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından
işletilen Işıklar Madeninde göçük altında kalan 11 işçiden 7 sinin yaralandığı haberini aldık. Bilindiği üzere 13 Mayıs 2014 tarihinde de ayni
şirket tarafından işletilen Eynez ocağında 301 işçi hayatını kaybetmiş
168 kişi yaralanmıştı. göçükten etkilenen isçiler bu defa şanslılardı çünkü ölmemişlerdi ve bu sebeple büyük medya kuruluşlarında kendilerine haber değeri dahi atfedilmedi.
Bundan 5 ay önce 8 Temmuz 2018 tarihinde kasta varan ihmaller
sonucu gerçekleşen ve 25 yurttaşımızın hayatını kaybedip 340 yurttaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan Çorlu tren kazasının acısı geçmemişken benzer ihmaller sonucu 13 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da Ankara
–Konya seferini yapan hızlı trenin kılavuz tren ile çarpışması neticesinde 3 ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiğini birçok kişinin de yaralandığı haberini aldık.
Hatırlayacak olursak, 301 kişinin öldüğü bir katliama ilişkin açılan
Soma davası tam karar aşamasına gelindiğinde Manisa’da Savcılığın yürüttüğü gizli soruşturmalarla yargılama 1,5 yıl gibi bir süre sürüncemede bırakılmış, daha sonra HSK eliyle yargılamaya müdahale edilerek
hakimlerin görev yeri değiştirilmiş ve en nihayetinde yeni atanan heyet
Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a basit taksirden 15 yıl hapis, babası Alp Gürkan’a ise “Beraat” kararı vermişti.
Çorlu tren kazasında ise bilirkişilerce asli kusurlu bulunan 4 kişi adli
kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve hala yargılama başlamadı.
Bu toplu veya ferdi işçi ve yurttaş ölümlerinin arkasındaki sebeplere baktığımızda kamu hizmetinin doğrudan veya dolaylı olarak devlet
idaresi eliyle yerine getirilmesi esnasında meydana geldiklerini ve geride kalan mağdur yakınlarını toplum vicdanını sarsacak boyutta acılara
boğduğunu görmekteyiz.
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Çorluda bir tren kazasında 25 kişinin hayatını kaybetmesinden sadece 5 ay sonra başka bir tren kazasında yaşanan toplu ölümler bir tesadüf fıtrat ya da kader değildir. Siyasal iktidarın insan yaşamına bakış
açısının bir yansımasıdır. Türkiye ‘de her gün ortalama 5 işçinin hayatını
kaybettiğine ilişkin istatistiklerde bu durumu ortaya koymaktadır.
İnsani koşullarda çalışmak ve yaşamak istediğini belirten yurttaşlar ise gözaltı ve tutuklama sopasıyla terbiye edilmeye çalışılmaktadır.
Yakın tarihte meydana gelen İstanbul 3. hava limanı işçilerinin tutuklanması ve ilk duruşmada serbest bırakılması bu durumun en yakıcı örneklerinden biridir.
Bir kez daha söylüyoruz bütün göstermelik yargılamalara karşı, İnsan yaşamına işçi sağlığı ve güvenliğine karşı gösterilen bu ilkel yaklaşımlara biz hukukçuların sessiz kalması mümkün değildir. Biz bu toplu
ölümleri, Soma’yı Ermenek’i Çorlu’yu bu ölümlerin yarattığı ÇIĞLIĞI
unutmadık. Her kazada hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz.
İzmir Barosu olarak Soma’da göçük altında kalan işçilerin, Ankara’daki
tren kazasında hayatını kaybeden yurttaşlarımızın ve yakınlarının acısını paylaşıyoruz. Soruşturma makamlarını etkin bir soruşturma yapması,
sorumluların topluma hesap vermesi için toplum vicdanının sesi ve takipçisi olacağımızı bildiriyoruz. 14.12.2018
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19 ARALIK 2000.. 19 YIL SONRA HUKUKSUZLUK VE CEZASIZLIK POLİTİKASI HALA DEVAM EDİYOR
20 Ekim 2000 tarihinde Türkiye genelinde 18 cezaevinde, 816 tutuklu ve hükümlü, başkaca talepleri de olmakla birlikte, temel talebi “F
Tipi Cezaevlerinin kapatılması” olan süresiz açlık grevi eylemine başladılar. 19 Kasım 2000 tarihinde bu eylem ölüm oruçlarına çevrildi.
Yüzlerce mahpusun katılımıyla başlayan bu eylem, başta siyasi iktidarın görmeyi reddettiği, hatta Adalet Bakanınca, “Gizli gizli yiyorlar”
açıklamalarıyla yalanlanmaya çalışılan bir eylemlilikti. Eylemlerin dışarıya yansımasıyla oluşan güçlü kamuoyu baskısı sonucu, bazı milletvekilleri ve aydınların da girişimleriyle devlet, cezaevindeki eylemcilerle
görüşmeler başlattı. Ancak ne yazık ki bu hamlelerin gerçek niyeti yansıtmadığı, sadece oyalama olarak kullanıldığı kısa süre içerisinde anlaşıldı.
Eylemler ölüm orucuna çevrildikten sadece 1 ay sonra, 19 Aralık
2000 tarihinde sabaha karşı tüm ülke genelinde 20 cezaevine eş zamanlı
müdahaleler başlatıldı. Dönemin siyasi iktidarı bu operasyona “Hayata
Dönüş” ismini vermişti. Yüzlerce hayatı karartan 19 Aralık operasyonu
ironik şekilde “hayata dönüş “ olarak adlandırdı. Ancak bu operasyonlar sırasında toplam 30 mahpus vurularak, yakılarak, iş makineleriyle
parçalanarak, 2 asker de sonradan yapılan yargılamalar sonucunda belirlendiği üzere, jandarmaların silahlarından çıkan kurşunlarla hayatını
kaybetti.
Onlarcası ileri derecede yanıklardan muzdarip olmakla, yüzlerce
mahpus da yaralandı.
Operasyonun açıklanan amacı “ölüm oruçlarına son vermek” iken,
operasyon sona erdiğinde ölüm oruçları sona ermediği gibi, eylemcilere 100 kişi daha eklenmişti. Siyasi iktidar bu operasyona ölüm oruçlarının sebep olduğunu ve eylemcilerin hayatta tutulmasının amaçlandığını söylese de, operasyon için planlamaların müzakere görüşmelerinden
çok daha önceden hazırlanıldığı ortadaydı. Operasyon sabahı, binaların
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inşaatı ve fiziki koşulları dahi tamamlanmamışken, F Tipi cezaevlerine
sevkler derhal başlatıldı.
19 Aralık günü dışarıda da eş zamanlı operasyonlar başlatılmış ve
sonuçta 2 binden fazla kişi gözaltına alınmış, 100’e yakını da tutuklanmıştır. 2000 senesinde başlayan ve 2007 senesine değin süren bu süreçte, toplamda 121 kişi hayatını kaybetmiştir. Dünya tarihinin en uzun
ve en yüksek kayıplı ölüm orucu eylemleri ise böylece sona ermiştir.
Uluslararası literatürde, hapishanede bulundukları için mahpus
olarak tanımlanan tutuklu ve hükümlüler, devletlerin üzerinde anlaştığı ve uymayı taahhüt ettiği üzere, onları koruyan bir hukuk güvencesi
altında olmalıdır. Ancak görüldüğü üzere, ironik şekilde “hayata dönüş”
olarak adlandırılan 19 Aralık operasyonu ile hukuk ayaklar altına alınmıştır.
Aynı hukuka aykırılıklar operasyon sonrasındaki süreçte de devam
etmiştir. ‘Hayata Dönüş Operasyonu’ davaları kabul edilemez bir şekilde cezasızlık ile sonuçlanmıştır.
Askerlerle ilgili iddianameyi hazırlayan Savcı Ali İhsan Demirel, soruşturmayı tam 10 yıl elinde bekletmiştir. Delilleri toplamayan ve 10 senenin sonunda yalnızca 39 ere dava açan savcı, HSYK’ye şikayet edilmiş,
Yargıtay 5. Ceza Dairesinin kararı ile Savcı Demirel görevi kötüye kullanmaktan 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. 19 Aralık Operasyonu ile
ilgili olarak süren davalarda gerçek sorumlular yargılanmamıştır. Göstermelik davalarda, “cezasızlık” en büyük sorun olarak ortaya çıkmıştır.
Sadece asker kişilere karşı açılan davalarda, asıl sorumlulukları bulunan
siyasi otorite makamlarından kimseye dokunulamamıştır.
İzmir Barosu geçmişte olduğu gibi bugün de tüm hukuksuzluklara
ve hak ihlallerine karşı, evrensel hukuk kurullarının uygulanması, temel
insan hak ve özgürlükleri ekseninde hukuk devletinin tesisi için üzerine
düşen tarihsel misyonunu yerine getirmeye devam edecektir. Bu kapsamda, tüm alanlarda yaşanan hak ihlallerine ve hukuksuzluklara karşı
olduğu gibi, cezaevleri özelinde de yaşanan ve yaşanabilecek potansiyel hak ihlallerine karşı hukuk mücadelesini sürdürecektir.
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BASINA VE KAMUOYUNA
Türkiye insan hakları tarihinin en kanlı sayfalarından biri 1978 yılında, bugün başlayan olaylar neticesinde, Maraş’ta yazıldı. 19 Aralık
günü Alevi yurttaşlara karşı başlatılan ve provokasyonlarla geniş çaplı bir pogroma dönüşen saldırılar, 26 Aralık tarihine kadar devam etti.
Alevilere ait evler ve iş yerleri yağmalandı, DİSK, TÖB-DER, POL-DER ve
CHP binaları tahrip edildi. Olaylar sonucunda aralarında bebeklerin, kadınların ve çocukların bulunduğu 111 sivil vahşi yöntemlerle katledildi.
Katliamı yapanların ve göz yuman kamu görevlilerinin içinden milletvekilleri ve hatta bakanlar çıktı. Maraş katliamı, ülkemizin insan hakları
konusunda yaşanan ihlallerde çok yaygın olan cezasızlık uygulamalarının bir diğer örneği olarak mahkemelerin tozlu dosyalarında sıkışıp kaldı. Nitekim 1991 yılına gelindiğinde olayla ilgili yargılanan 804 kişiden
cezaevinde bulunan tek bir hükümlü kalmamıştı.
Bugün gelinen noktada ülkemiz siyasal iklimi dezavantajlı birçok
grup ve özellikle Aleviler için hala büyük riskler taşımaktadır. Alevilerin “laik eğitime” dair talepleri ısrarla karşılanmamakta, sürekli değiştirilen sistem yüzünden Alevi çocukları zorunlu din dersini de aşan bir
şekilde İmam Hatip Liselerine gitmek zorunda bırakılmakta, Alevilerin
ibadet yeri olan Cemevlerine statü verilmemekte ve Alevilerden alınan
vergiler hiçbir surette temsil edilmedikleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
bütçesinde de kullanılmaktadır.
Daha geçtiğimiz aylarda İzmir ve çevre illerde Alevi dernekleri ve
yöneticilerine karşı ayrımcı uygulama pratikleri yaşandığı ve Alevi evlerine çarpı konulması gibi tehdit içeren saldırılarla karşı karşıya kalındığı bilinmektedir. Ne yazık ki bu saldırıların failleri de Maraş’takiler
gibi ortaya çıkarılmamıştır. Bu yaşananlar, toplumun büyük bir kısmını
oluşturan Alevi yurttaşların hala ciddi bir güvenlik riski taşıdığını ortaya
koymaktadır.
Bu bağlamda, savunmanın temsilcileri olarak, siyasal iktidardan
ülkemizde yaygın ve sistematik şekilde süre giden insan hakları ihlallerinde cezasızlık uygulamasından vazgeçilmesi için gerekli adımları
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atmasını, Alevi toplumuna karşı işlenen suçların en ciddi şekilde araştırılarak sorumlularının cezalandırılmasını, kamu hizmetlerinde Alevi
yurttaşların karşılaştığı ayrımcı uygulamaların derhal sonlandırılarak
Alevi kimliğine yönelik asimilasyon politikalarına son verilmesini talep
ediyor ve Maraş katliamında hayatlarını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz.
İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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TÜRK YARGISININ ADALETLE İMTİHANI!

Bu ülkenin yetiştirdiği en büyük değerlerden olan ve bu topraklarda yaşayan hemen her insanın gönlünde taht kurmuş, duayen sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’e bir televizyon kanalında yaptıkları
açıklamalar gerekçe gösterilerek, reva görülen uygulama, “adalet sarayından” yansıyan bir fotoğraf karesi olarak, vicdanlarımızı ve hukuki
güvenlik algımızı derinden yaralamış, toplumsal belleklerimize kara bir
anı olarak kazınmıştır.
Toplumun gözü önünde yaşayan ve davet edildikleri takdirde kendi
başlarına ifade vermeye gidebilecek bu iki değerli sanatçımız, soruşturma başlatan savcılık kanalı ile, bilinçli bir şekilde ‘gözaltı’ görüntüsü
verilmek suretiyle, sabah saatlerinde polis tarafından evlerinden alınarak, ‘basın suçları’ yerine ‘örgütlü suçlar bürosu’na götürülmüşlerdir.
Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ve hukuki temayülde yer almayan bu
uygulama ile verilmek istenen mesaj açıktır. Siyasi otorite, yargı organları kanalı ile toplumun muhalif ve iktidara hakim zihniyetten farklı düşünen kesimlerine gözdağı vermek istemiştir.
Tamamıyla, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilecek açıklamalardan rahatsız olan Cumhurbaşkanı’nın bu iki sanatçıyı, sözleri üzerinden hedef alıp, “Beni ipe götüreceklermiş. Bunlar
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sanatçı müsveddesi, bedelini ödeyecekler” şeklindeki açıklamaları “bağımsız” yargı organlarını ‘Pazar’ günü 1 saat içinde harekete geçirmiş
ve jet hızıyla Akpınar ile Gezen hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Şunu biliyoruz ki siyasi iktidar yıllardır farklı yöntemlerle yaptığı
gibi, muhalif olan tüm kesimler üzerinde bir ‘korku imparatorluğu’ yaratmak istemekte ve buna meşruiyet kazandırmak için de bu kez yargı
faaliyeti yürüten organları kullanmaya çalışmaktadır. Muktedirlerin tarih boyunca toplumları sindirmek ve hizaya sokmak için farklı güç mekanizmaları kullanarak yaratmaya çalıştığı korku imparatorluğu bu kez
“bağımsız yargı” eliyle dizayn edilmek istenmektedir.
Yargısal mekanizmalar ve yasal yollar kullanılarak oluşturulan her
türlü uygulama, toplum üzerinde meşru kılındığında korku, insanları siyasal saiklerle yönlendirmede kullanılabilecek en etkili yollardan biri
olarak düşünülmektedir. Bu suretle meşru bir hale getirilmiş korku yaratma uygulamaları, spekülasyonlara, şüpheciliğe ve bir kamuoyu refleksinin oluşmasına neden olacak, yaratılan korku ortamında, toplum
içerisinde yaşayan birey, yasal yollar ile meşru kılınmış ve oldukça etkili
korku yöntemleri ile yönlendirilebilir bir hale gelecektir.
Oysaki demokrasinin hâkim olduğu hukuk devleti kavramının temel dayanak noktalarından biri yargının bağımsız olmasıdır. Yargı bağımsızlığı, insan hak ve özgürlüklerinin başlıca güvencesi, hukuk devletinin özü ve varlığının da temel unsurlarından biridir. Hâkim ve savcıların
türlü maddi ve manevi baskı, emir ve telkinden uzak Anayasaya, hukuka
ve usul hükümlerine uygun olarak vicdani kanaatlerine göre yargı yetkilerini kullanması gerektiği açıktır.
Bangalor Yargı Etiği İlkeleri’nin “Bağımsızlık” başlıklı ilkesi, “Yargı
bağımsızlığı, hukukun üstünlüğünün ön koşulu ve adil yargılanmanın
temel garantisidir. Bu nedenle hâkim, hem bireysel hem de kurumsal
yönleriyle yargı bağımsızlığını korumalı ve bu konuda örnek teşkil etmelidir.” düzenlemesine yer vermektedir.
Uygulama konusunda ise, “Hâkim; herhangi bir yerden herhangi bir
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sebeple doğrudan ya da dolaylı olarak gelebilecek her türlü dış etki,
rüşvet, baskı, tehdit ve müdahaleden uzak şekilde, olaylara ilişkin kendi
değerlendirmesine dayanarak ve hukuka dair kendi vicdani anlayışı ile
uygun biçimde yargı işlevini bağımsız olarak yerine getirmelidir”hükmünü düzenlemektedir.
Yargı bağımsızlığı hukukun üstünlüğü için bir ön şart ve adil yargılanmanın temel bir teminatıdır. Hâkimler, “vatandaşların hayatları,
özgürlükleri, hakları, sorumlulukları ve mal varlığı üzerinde nihai kararı
vermekle görevlendirilmişlerdir” BM Temel İlkeleri’nin tekrarı olarak
Pekin Bildirgesi’nde ve ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5.
ve 6. maddelerinde ifade edilen bağımsızlık kavramı hâkimlerin kendi
menfaatleri için bir ayrıcalık veya imtiyaz olmayıp, adaleti arayan ve
bekleyenlerin menfaatinedir.
Dün yaşanan bu vahim olay, hukuksuzluğun, hukuk devleti yerine,
devletin hukuku kavramının konulmasının ve muktedirin hukukunun
muhalefet üzerinde bir sopa haline dönüştürülmesinin en kara örneklerinden biri olarak belleklerimizdeki yerini almıştır.
Yargının itibarına yönelik en ciddi tehdit, yine bizzat yargının kendisinden gelebilir. Italo Calvino, Bir Yargıcın İdamı adlı öyküsünde, üzerine söz söylemeyi hepten gereksiz kılacak çarpıklıkta anlatır bu durumu. “Adalet yargı bağımsızlığı ve demokratikleşme sürecinde farklı
görüşler var. Ama bana göre adaletin solması ihtimali gittikçe büyüyor.
Halkın yargıya düşmanlığı önemli değil. Bana göre, halkın yargıya güvensizliği önemlidir. Eğer güvensizlik doğarsa, işte asıl felaket o zaman
başlamıştır.”
Gelinen noktada, yargı organları ve yargı yetkisini kullananlar, bir
karar vermek üzere yol ayrımındadırlar. Ya etki altına alınacaklar, emir,
talimat ve yönlendirmeler ile siyasi saiklerin etki alanına girecekler ve
toplumu, ülkeyi felakete sürükleyecekler ya da demokratik toplumun
en büyük güvencesi olan hukukun, bağımsız ve objektif suretle işletilmesi sayesinde hukuk devletinden yana taraf olacaklardır.
İzmir Barosu ise, savunma makamının bağımsız temsilcisi olarak, hukuk
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devletinin inşası için insan hak ve özgürlüklerinden yana tarihsel misyonundan aldığı güç ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmeye devam
edecektir.
Bu vesile ile yurttaşlarımızın başta fikir ve ifade hürriyeti olmak
üzere tüm insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve gerçekleştirilmesi
için yetkilileri göreve davet ediyor ve sanatçılarımız Müjdat Gezen ve
Metin Akpınar’ın haklarında sürdürülen hukuki sürecin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz. Tüm kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

İzmir Barosu
Yönetim Kurulu Adına
Av. Özkan YÜCEL
İzmir Barosu Başkanı
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YENİDEN BİR BAYRAM OLARAK KUTLANACAĞI
GÜNLERİN UMUDUYLA
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ’NÜ
İÇTENLİKLE KUTLUYORUZ
Ülkemiz basın tarihinin en önemli aşamalarından biri 1961 yılında
gazetecilerin haklarının korunmasının ve basın emekçilerinin işlerini
özgür şekilde yapabilmelerinin önünü açacak bir yasanın meclisten
geçirilmesi sürecinde yaşandı. Basın özgürlüğünün esasında iktidar ve
özgür gazeteciler arasında var olan ilişkilyi aştığı, basın emekçileriyle
gazete sahipleri arasındaki çelişkileri de kapsadığı bu süreçte net bir
biçimde anlaşıldı. 1961 yılının görece özgürlük ortamında 212 Sayılı yasada yapılmak istenen değişiklikler en başta gazete sahiplerinin tepkisini çekti. Yeni yasada gazeteciler lehine yapılacak düzenlemelere karşı
çıkan Akşam, Dünya, Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Vatan,
Yeni İstanbul ve Yeni Sabah gibi çoğu ulusal çapta yayın yapan gazetelerin patronları üç günlük bir boykot -pratikte bir lokavt- kararı alıp sürece tepkilerini koydular ve basın emekçilerinin karşısında saf tuttular.
Bu durum hakkında açıklama yapan Gazeteciler Sendikası, söz konusu
kararın basın özgürlüğüne karşı alınmış olduğunu belirterek üç gün boyunca “Basın” adlı bir gazete yayınladı. Genel yayın yönetmenliğini bir
faili meçhul cinayette kaybettiğimiz merhum Abdi İpekçi’nin yaptığı bu
gazete ilk sayısında “Daima Halkın Hizmetindeyiz” manşetiyle çıktı. Gazetecilerin bu çetin mücadelesi sonrası kabul edilen 212 Sayılı Yasa’nın
Resmi Gazete’de yayımlandığı 10 Ocak tarihi, bu çetin mücadelenin anısına “Çalışan Gazeteciler Bayramı” olarak kutlanmaya başlandı.
Basın emekçilerinin özgürlük mücadelesinde ülkemiz tarihinin geldiği en ileri noktayı temsil eden 212 Sayılı Yasa, ne yazık ki basın üstündeki baskıları sonlandırmaya yetmedi. 1971 muhtırası sonrası yasada
yapılan gerici düzenlemelere bir tepki olarak “Çalışan Gazeteciler Bayramı”ndan “bayram” ifadesi çıkarıldı ve bu önemli tarih “Çalışan Gazeteciler Günü” adıyla anılmaya başlandı.
Bugün gelinen noktada söz konusu gerici yaklaşımın derinleşerek
devam ettiği ve Türkiye’de kutlanacak bir basın bayramı kalmadığı açık1075

tır. Ne iktidarın ne de iktidar ile sıkı ilişki içinde olan basın patronlarının
gazetecilerin hak ve özgürlüklerini koruma altına almaya yönelik bir iradesi yoktur. Ülkemizde basın kuruluşları, medya tekelleri arasında paylaşılmış, temelde gazetecilik dışı işlerle uğraşan medya patronlarının
iktidarla süregiden ekonomik ilişkileri ve ayrıcalıkları neticesinde sahibi
oldukları gazete, dergi, radyo ve televizyonlarda hükümeti eleştirecek
bir yayına izin vermeleri imkanı ortadan kalkmıştır. Sınır Tanımayan
Gazeteciler Örgütü raporlarına göre Türkiye basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 157. sıraya kadar gerilemiş ve insan hakları
sicili lekeli Belarus, Myanmar, Tacikistan, Zimbabve ve Afganistan gibi
ülkelerin bile gerisine düşmüştür. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Türkiye
sıralamadaki yerini en çok gazeteciyi hapseden ülke olmak vasfıyla da
taçlandırmıştır.
Dünya çapında basın özgürlüğünün gelişmiş olduğu ülkelerin aynı
zamanda kalkınma endekslerinde ön sıralarda olmaları asla bir tesadüf
değildir. Özgür basın olmadıkça bir ülkede demokrasiden, hesap verilebilirlikten ve gerçek bir ifade hürriyetinden bahsedilemez. Bu nedenle
çağdaş ve demokratik bir ülke yaratmanın ön koşulu, özgür bir medyadan ve halkın bilgilendirilme hakkını sonuna dek kullanmasına imkan
sağlamaktan geçmektedir. Gazetecilerin hapis tehdidi altında çalışmaya zorlandığı, basında tekel oluşturularak farklı seslere kendilerini ifade etme imkanı verilmediği, iktidar erkini elinde bulunduranların basın
emekçilerini sürekli olarak işaret etmek suretiyle tehdit ettiği hiçbir
ülke rejimi demokratik değildir.
Bu bağlamda ülkemizin ifade hürriyeti ve basın özgürlüğü konusunda yaşadığı güç şartlar altında hala büyük bir özveri ile mesleklerini
tarafsızlıkla icra etmeye çalışan basın emekçilerinin tarihsel mücadelesini selamlıyor ve Çalışan Gazeteciler Günü’nün yeniden bir bayram
olarak kutlanacağı günlerin umuduyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü içtenlikle kutluyoruz.
İzmir Barosu Yönetim Kurulu
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BASINA VE KAMUOYUNA
Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şubesi, 10 Aralık 2018 tarihinde
İZBAN işçilerinin ücretlerinin ve ikramiyelerinin iyileştirilmesi talepleriyle greve gitme kararı almıştır. Bu greve, İzmir halkından, kamuoyundan, birçok meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşundan da yoğun bir
destek gelmiştir. Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “şehir
içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğü” gerekçesi ile
08.01.2019 grevin 60 gün süreyle ertelenmesine karar vermiştir.
Cumhurbaşkanının; işçi haklarına, demokrasiye ve grev hakkına bir
darbeyi andıran bu kararı, hukuki dayanaktan yoksun, Anayasa’ya, yasal
düzenlemelere ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. En temel sendikal haklardan olan “grev hakkı” adeta gasp edilir şekilde engellenmektedir. Önceden Bakanlar Kurulu kararı ile alınabilen grev erteleme kararı artık sadece Cumhurbaşkanı kararı ile alınabilmektedir. O zaman
da karşı çıktık, şimdi de karşı çıkıyoruz! O zaman karşı çıktık ve dedik
ki; “yasada hüküm olması alınan bu kararı hukuki veya hukuk düzeninin
sağlamak istediği amaca uygun hale getirmez.” Şimdi yine karşı çıkıyoruz ve diyoruz ki; “Sadece bir kişinin ağzından çıkacak söz ile böylesine
bir hakkın işçilerin elinden alınması keyfiliğin ve tek adam yönetiminin
en basit tezahürüdür.”
Bugün demiryolu işçileri, yarın başka işçi grupları, sonrasında memurlar ve en son tüm ülke, tüm vatandaşlar… İnsanca bir ücretle insanca koşullarda yaşamak ve çalışmak için Anayasal bir hakkı kullanmak
isteyen herkes kendini hukukun ve hakkaniyetin üstünde gören siyasi
erkin engellemesiyle karşı karşıya kalacağının farkındadır.
Çünkü daha önce örneğini gördük! OHAL öncesi gördük, OHAL döneminde gördük! Metal işçilerinin grevinde gördük, cam işçilerinin grevinde gördük! 12 Eylül dönemi uygulamalarını aratmayan engellemeler
ve hak ihlalleri, aradan geçen onca zamana rağmen yeri geldiğinde iktidarın ve sermayenin başvurduğu ilk yöntem olmaktadır. OHAL dönemi
KHK’ları ile uygulanan kısıtlamalar daha sonra “aynen kabul KHK’ları”
ile hukukumuzda ve hayatımızda yer almış vaziyettedir. OHAL döneminde çıkarılan KHK’ların en ufak bir düzenleme, değerlendirme veya
güncelleme yapılmadan OHAL sonrasında da kanunlaşmasının herhangi bir mantıklı, demokratik, hukuki ya da Anayasal açıklaması olamaz.
Bu, keyfiliğin devamı anlamındadır.
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“Grev hakkı” gibi önemli bir hakkı kısıtlamak için “şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görülmesi” gerekçesine dayanılması
ve üstelik bunun kanunda yer alması kabul edilemez. Kaldı ki kanunun
verdiği yetki “istisnai” durumları düzenleyen bir yetkidir. Somut bir olay
veya örnek ortaya koymadan sadece bir kişinin “şehir içi toplu taşıma
hizmetlerinin bozulduğunu” düşünmesi yeterli olmamalıdır. Erteleme
kararı, iktidar hırsının ülkeyi dikta rejimine her geçen gün daha da yaklaştırdığının işaretidir.
2015 yılında DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın aldığı; 10
ilde, 22 fabrikada, 15 in işçiyi kapsayan grev kararı ile ilgili olarak da
grev erteleme kararı alınmıştı. Yapılan Anayasa Mahkemesi başvurusu
üzerine Mahkeme, sendika lehine 50 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Üstelik o “grev erteleme” kararı Bakanlar Kurulu kararı ile alınmış ve “milli güvenliği tehdit” gerekçesine dayanılmıştı. Görülmektedir
ki yürütme ve siyasi iktidar böyle durumlarda işçiden, hakkını arayandan yana saf tutmamaktadır.
2014 yılında Kristal-İş Sendikasının grevi hakkında alınan “grev
erteleme” kararına itirazlar neticesinde her ne kadar süreçten olumlu
sonuç çıkmasa da karşı oy gerekçesinde, “Türk hukukunda, grev hakkının kullanılması da dahil, birçok temel hak ve özgürlüğün kullanımının sınırlanmasına veya yasaklanmasına sebep olarak gösterilen milli güvenlik
ve genel sağlık kavramlarına ilişkin bir tanım bulunmamaktadır. Soyut ve
belirsiz olan bu kavramların çok geniş bir şekilde yorumlanması, hemen
hemen bütün grevlerin sonuçları bakımından ülke sağlığını veya milli güvenliği bozabileceği sonucuna ulaşılmasına ve böylece bütün grevlerin ertelenmesine yol açacaktır.” denilerek aksi değerlendirmenin yol açacağı
tehlikeye değinilmiştir.
Anayasal ve demokratik bir hak olan grev hakları hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde ellerinden alınan İZBAN İşçilerine bu süreçte
destek verdiğimizi ve sendika tarafından başlatılacak hukuki sürecin
takipçisi olacağımızı basına ve kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.10.01.2019
İzmir Barosu Başkanlığı
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Bugün sabah saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde örgütlü
Devrimci İşçi Sendikaları’na bağlı Genel İş üyesi işçiler toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sırasında sendikanın yetkisine belediye tarafından
yapılan itirazı protesto etmek için Konak’ta basın açıklaması yapmak isterlerken kendilerine polis tarafından müdahale edilmiştir. Söz konusu
olayda biber gazı ve jop kullanıldığı, çok sayıda işçinin gözaltına alındığı
bilgisi baromuza iletilmiştir.
Olayın haber alınmasından sonra baro İnsan Hakları Merkezimiz ile
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonumuz konu hakkında bilgilendirilerek sürece müdahil olunmuştur. Polis müdahalesinin hemen ardından İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, Baro Başkan Yardımcısı Av.
Özgür Yılmazer ve İnsan Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av.
Ali Deman Güler İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan işçilere
destek vermek için olay yerine gitmiş ve sendika başkanları ve diğer
yetkililer ile görüşmelerde bulunmuşlardır.
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Toplu sözleşme ve sendika hakkı gerek anayasamız, gerek iç mevzuatımız ve gerekse tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerle korunan temel bir insan hakkıdır. Hakları için mücadele eden işçilerin barışçıl
eylemlerine şiddetle karşılık verilmesi asla kabul edilemez. Son günlerde basında konu olan cinsel istismar, cinayet ve gasp benzeri örneklerin
müsebbibleri hakkında yıllarca eylemsiz kalan güvenlik güçlerinin konu
barışçıl protesto gösterileri olduğunda takındığı tavır esasında ülkenin
yaşadığı hukuk travmasının tezahürüdür. Barışçıl gösterilere sıklıkla yapılan sert müdahaleler ne iş barışına ne de toplumsal huzura herhangi
bir katkı sağlamaz, ülke demokrasisini ileri taşımaz.
Bu nedenle, bugünkü olaylarda göz altına alınan ve darp edilen
tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyor, kamu görevini yapmakta olan
güvenlik kuvvetlerine barışçıl toplantılara müdahale etmemesi ve yurttaşların temel hak ve özgürlüklerine azami saygıyı göstermesi gereğini
bir kez daha hatırlatıyoruz. İzmir Barosu bundan önce olduğu gibi söz
konusu olaydan sonra da yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasında üstüne düşen sorumluluğu layıkınca yerine getirmeye devam edecektir. Tüm kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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BASINA VE KAMUOYUNA
Ömrünü Türk ve Ermeni halklarının barış mücadelesine adamış değerli gazeteci Hrant Dink›in karanlık ellerce katledilmesinin üzerinden
12 yıl geçti. Tüm bu yıllar boyunca ne katli için sinsice döşenen yollar,
ne cinayetin arkasındaki gerçek sorumlular ne de «bir bebekten katil
yaratan zihniyet» yeterince araştırılmadı, sorumlular cezalandırılmadı.
Hrant Dink cinayetinin ardından toplumumuzun gösterdiği birliktelik ve cinayete karşı gösterilen ortak tavır bugün hala geleceğe dair
umudumuzu korumamızı sağlayan en büyük güç olarak orta yerde duruyor. Ailesinin ve yakınlarının adalet talebi bizim de talebimizdir diyerek Hrant Dink’in bizlere bıraktığı bir arada yaşama mirasını sahipleniyor ve başta Ermeni yurttaşlarımız olmak üzere tüm halkımıza bir kez
daha baş sağlığı diliyoruz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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MESLEĞİMİZİ VE MESLEKTAŞLARIMIZI
SAVUNMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ
Avrupa Demokrat Avukatlar Örgütü (AED), Dünyada İnsan Hakları
ve Demokrasi İçin Avrupalı Avukatlar Örgütü (ELDH) ve Avrupa Barosu İnsan Hakları Enstitüsü (IDHAE) tarafından mesleklerini ifa ederken
avukatların gördükleri baskı ve karşılaştıkları tehlikelere dikkat çekmek
amacıyla her yıl düzenlenen Tehlikedeki Avukatlar Günü, 2013 yılında
olduğu gibi 2019 yılında da Türkiye’deki avukatlara ithaf edildi.
Bugün, Türkiye’de ve dünyada, sadece savundukları müvekkilleri
ve yerine getirdikleri mesleki faaliyetleri, siyasi iktidarların “hoşuna”
gitmediği için binlerce meslektaşımız tutsaktır. Avukatlara ve avukatlık
mesleğine yönelik olarak Türkiye’de uzun yıllardır yaratılan şiddet ortamı sebebiyle mesleğimizi özgür ve güvenli bir şekilde yapamayacak
hale gelmiş bulunmaktayız. Adli veya politik olması fark etmeksizin, insan haklarının korunması mücadelesi veren tüm avukatlar mesleklerini
bağımsız ve serbest bir şekilde yapmakta zorlanmaktadırlar.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi’nde de belirtildiği üzere avukatların hiçbir baskı, engelleme, taciz
veya yolsuz bir müdahaleyle karşılaşmadan her türlü mesleki faaliyeti
yerine getirmelerinin temini sağlanmalıdır. Bir gün herkesin ihtiyacının
olacağı adaletin temini, ancak savunmanın özgürlüğü ile mümkün olacaktır.
Avukatlar ve Barolar olarak, mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik gelişen/geliştirilen bu baskı ve hak mücadelesi veren avukatlar
üzerinde oluşturulmaya çalışılan korku iklimi karşısında insan haklarını,
mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.
Türkiye’de ve dünyada insan haklarının korunması ve gelişimi mücadelesini sürdüren tüm meslektaşlarımızı selamlıyor, özgür bir dünya
için adaletin tesisi mücadelesi sürdüren meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha bildiriyoruz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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TARİH BİZLERİ HAKLI ÇIKARACAKTIR
Dün, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, görmekte olduğu akademisyen Yonca Demir dosyasında, meslektaşımız avukat Oya Meriç
Eyüboğlu’nun önce esas hakkındaki savunmasını bitirmesine imkan tanımadan sözünü yarıda kesmiş, sonra kendisine duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle uyarı vermiş, ardından da müvekkili hakkında alınan
karara itiraz ettiği için meslektaşımızı “atın şunu, atın şunu, şu kadını
atın” diyerek özel güvenlikçi marifetiyle duruşma salonundan zorla dışarı çıkartmıştır.
Söz konusu kararla, duruşma salonunda sözü kesilen, savunma yapmasına izin verilmeyen, ifadeleri tutanağa geçirilmeyen ve son günlerde sayısı gittikçe artan şekilde salondan zorla çıkarılan avukatlara bir
yenisi daha eklenmiştir. Yaptığı savunması beğenilmeyen avukatın tutuklanması, hatta akıl sağlığı yerinde değildir denilerek hastaneye sevk
edilmesi gibi hiçbir gerçek hukuk devletinde karşılaşmanın mümkün
olmadığı durumlar ülkemizde ne yazık ki bizlerin karşı karşıya kaldığı
günlük olaylar halini almıştır.
Meslektaşımız Oya Meriç Eyüboğlu’nun başına gelen söz konusu
vahim vakanın 24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü’nde, hem de bu
özel gün Türkiye’deki avukatlara ithaf edilmişken yaşanması düşündürücüdür. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nce gösterilmiş bu tavrın
münferit bir olay olarak değerlendirilmesi içinde yaşadığımız koşullar
itibariyle artık mümkün değildir. Bu olayla, Türkiye’de hiçbir avukatın
mesleğini yaparken güvende olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır.
Ancak unutulmamalıdır ki, avukatların güvende olmadığı, mesleklerini hakkıyla icra etmelerine imkan verilmediği sistemlerde bağımsız bir
yargıdan söz edilemez.
Duruşma salonlarını polislere ve özel güvenlik görevlilerine açanların, “kendi istedikleri” avukatlığı yapmayan meslektaşlarımızı yargılama
faaliyeti içinde görmek istemediklerinin farkındayız. Ancak, avukatların
mesleklerini nasıl ifa edeceklerini onlara dikte edebileceklerini sananlar, bu boş düşlerinin bağımsız savunmanın temsilcisi olan barolar ve
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mesleklerini hakkıyla yapmaya çalışan on binlerce meslektaşımız var
oldukça asla gerçekleşmeyeceğini akıllarından çıkarmamalıdırlar.
Kendilerini kanunların yegane uygulayıcısı olarak görenler, karşılarında her zaman, işini meslek onuru ve kurallarına göre yapan avukatları bulacaklardır, bundan hiç şüphe duymasınlar.
Söz veriyoruz: Sokakta, karakollarda, adliyelerde ve hukuka aykırılığın olduğu her yerde var olmaya; toplumsal barışı savunanların, yoksulların, kadınların, çocukların, haksızlığa uğrayan ve çaresizce adalet
arayan her kesimden tüm yurttaşlarımızın avukatlığını yapmaya devam
edeceğiz.
Tarih, karar verenlerin değil, insan hakları, hukuk ve adalet mücadelesi sürdüren avukatların tarihidir. “Tarih bizleri haklı çıkaracaktır!”
İzmir Barosu Başkanlığı
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AV. SELÇUK KOZAĞAÇLI’NIN TAMAMEN KEYFİ ŞEKİLDE
KELEPÇELENEREK BABASININ CENAZESİNE GETİRİLMESİ
HUKUKEN VE VİCDANEN KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR
26 Ocak 2019 günü hayatını kaybeden emekli kaymakam ve vali
yardımcısı merhum Ayhan Kozağaçlı’nın cenaze töreni bugün Konya
Merkez Musalla Halkabi Köşk Camii’nde yapıldı. İstanbul Silivri Kapalı
İnfaz Kurumu’nda bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan meslektaşımız
Av. Selçuk Kozağaçlı, babasının cenaze törenine yoğun güvenlik önlemleri arasında getirildi. Tören esnasında daha önce mafya liderlerine dahi
reva görülmeyen bir muamele ile, sivil giyimli bir jandarma görevlisine
kelepçelenen Av. Selçuk Kozağaçlı, babasına son vedasını bu şekilde
gerçekleştirmek zorunda kaldı.
Bilindiği üzere Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 93. maddesinde, “Yakalanan veya tutuklanarak bir yerden diğer bir yere nakledilen kişilere,
kaçacaklarına ya da kendisi veya başkalarının hayat ve beden bütünlükleri bakımından tehlike arz ettiğine ilişkin belirtilerin varlığı hâllerinde
kelepçe takılabilir” denilmektedir.
Oysa, kamuoyunun yakından bildiği gibi; Av. Selçuk Kozağaçlı, hakkında devam eden bir yargılama nedeniyle 2017 yılından beri tutuklu
olduğu davada 14 Eylül 2018 tarihinde tahliye edilmiş ancak savcının
itirazı üzerine yine aynı mahkeme tarafından üç gün sonra yeniden tutuklanmıştır. Av. Kozağaçlı, söz konusu süreçte, hakkındaki yakalama
kararını bildiği halde, İstanbul Adliyesi’ne kendi özgür iradesi ile giderek hakîm karşısına çıkmıştır.
Av. Kozağaçlı, mesleki faaliyetlerini sürdürdüğü sırada, bu faaliyetler nedeniyle onlarca kez yurt dışına çıkmış olup hakkında devam eden
tüm davalara rağmen yurda dönmekten imtina etmemiştir.
Meslektaşımız Selçuk Kozağaçlı, şimdiye kadar takındığı tutum ve
davranışlar neticesinde kendisinin veya başkalarının hayat ve beden
bütünlüklerine kastetmiş, bu yönde eğilimi olmuş biri de değildir. Bu
sebeple, Av. Selçuk Kozağaçlı’nın kendisine ve etrafındakilere zarar
verme ya da kaçma ihtimali yoktur.
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Dolayısıyla meslektaşımız, en acılı gününde, tamamen keyfi şekilde
kelepçelenerek babasının cenazesine getirilmiş bulunmaktadır. Bu durumu ne hukuken ne de vicdanen kabul etmek mümkündür.
Bugün yaşanan elim olay, ülkemizde avukatlara karşı takınılan hoyrat tavrın açık bir göstergesi niteliğindedir. Söz konusu meşum olayın
sorumluları hakkında gerekli yasal işlemin başlatılması için yetkilileri
göreve çağırıyor, bu vesile ile merhum Ayhan Kozağaçlı’ya Allah’tan
rahmet, Av. Selçuk Kozağaçlı ve ailesine başsağlığı diliyoruz.
İzmir Barosu
Yönetim Kurulu Adına
Av. Özkan YÜCEL
BAŞKAN
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İZMİR BAROSU DELEGELERİNDEN
TBB BAŞKANI AV. METİN FEYZİOĞLU’NA ÇAĞRI
BASINA VE KAMUOYUNA
Türkiye’de baroların tarihi, yürütmenin yargı üzerindeki tahakkümüne karşı mücadele ile biçimlenmiş, onurlu bir tarihtir.
Barolar ve Türkiye Barolar Birliği, demokrasinin kesintiye uğradığı
dönemlerde bile, demokratik tavrını ortaya koyarak, genel kurullarını
toplamış, hukuktan, temel hak ve özgürlüklerin dokunulmazlığından
yana olmuştur. Bu anlamda Barolar ve Barolar Birliği, hukuk ve demokrasi dışı hiçbir hareketi desteklemediği gibi, hiçbir egemenin de inisiyatifi ve emri altına girmemiştir.
Barolar, hükümet dışı sivil inisiyatifi temsil eden, bağımsız meslek
örgütü, en güçlü hukuk kurumlarıdır. Baroların bu özelliği, hukuk devleti olmanın bir gereği ve güvencesidir. Bağımsız Baroların oluşturduğu
Türkiye Barolar Birliği, keyfi olarak inisiyatif kullanan bir kurum olmayıp, baroları ve avukatları temsil etme görevi ile sınırlı bir yetkiye sahiptir. Avukatlık Kanunu’nun 123. maddesinde, Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın görev ve yetkileri açıkça belirtilmiştir. Türkiye Barolar Birliği
Başkanları, Avukatlık Kanunu’nun kendilerine verdiği yetkileri aşarak,
şahsi görüş ve istekleri ile keyfi hareket edemezler. Barolar ve Türkiye
Barolar Birliği her zaman, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve özünde
demokratik, laik, sosyal hukuk devletini korumak konusunda görev bilinci ile mücadele etmek ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdürler.
Bu kapsamda İzmir Barosu delegeleri olarak Sayın Feyzioğlu’na
seslenmeyi bir görev addetmekteyiz.
Sayın Feyzioğlu;
Öncelikle size yönelik eleştiri ve itirazlarımızın, yalnızca Rize’de
yaptığınız siyasi parti ziyaretlerinden kaynaklandığını düşünme kolaylık
ve rahatlığına düşerseniz, yanlış bir değerlendirme içinde olduğunuzu
bilmelisiniz; ki meslektaşlarınız olarak hiçbirimiz o düşüncede değiliz.
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Yani Sayın Feyzioğlu;
Rize’de sarf ettiğiniz sözler bardağı taşıran son damladan başka bir
şey değildir; ancak geçmişte sergilediğiniz duruşunuzun açık ve öz ifadesidir.
Bulunduğunuz konuma yakışmayan ve hukuka aykırı davranışlarınıza yönelik itirazımız çok daha önce, birliğin ve bazı baroların siyasi
iktidarlar karşısındaki onurlu duruşunu terk edip egemenlerin sözlerini
saraylarda topuk selamı ile karşılamasından ve emir bekliyor olmasından başlayıp;
- Hukuk ayaklar altına alındığında ve kamera gözcü deyip avukatlık
yapmak imkânsız kılındığında,
- Avukatlık itibarsızlaştırılıp, yoksullaştırıldığında,
- Avukatlar susturulup, duruşma salonlarından ve adliyelerden
yaka paça atıldığında,
- İsmi yüzünden meslektaşımızın işyeri kurşunlandığında,
- Örneğine 12 Eylül faşizminde rastladığımız biçimde ülkenin en
saygın akademisyenleri bir gece yarısı kararnamesi ile işten atıldığında
ve sivil bir ölüme mahkûm edildiğinde,
- OHAL koşulları birer ikişer kanun metni haline getirilip, sürekli bir
OHAL egemen kılındığında,
- Savunmaya kelepçe vurulduğunda,
Ve sadece hak ihlallerinde ısrarla muhafaza ettiğiniz ’’SESSİZLİĞİNİZ ‘’ le devam ediyor.
Sayın Feyzioğlu,
Şimdi tüm hak ihlallerini göz ardı ederek bir ötekileştirmeden, düşmanlaştırmadan söz ediyorsunuz ya; keşke bu ötekileştirmeyi hesaba
katsaydınız da,
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- Mesleklerini müvekkillerinin savunmalarını görev bilinci içinde ve
ağır sorumlulukla yerine getirmeyi hedefleyen meslektaşlarınızı örgüt
üyesi diye damgalamasaydınız,
- En çok sahip çıkmanız gereken ve çağdaş ceza hukukunun temelini oluşturan masumiyet karinesini bir hukuk örgütü başkanı olarak
ayaklar altına almasaydınız,
- Size muhalif olan herkesi devlet düşmanı olarak nitelendirmeseydiniz,
- Seçim güvenliği diyenleri dış mihrakların maşası olarak etiketlemeseydiniz,
- En insani talepleri dile getirdiği için bir gece yarısı kapıları kırılarak
gözaltına alınan havalimanı işçilerine kulak tıkamasaydınız, sahip çıksaydınız,
- Seçim ve hukuk güvenliği için gereken adımları atsaydınız da şimdi
söylediklerinizin bir kıymeti kalsaydı. Örneğin, en azından meslektaşlarınızın adil yargılanma hakkı ihlal edildiği ve tecritte tutuldukları için
açlık grevine başladıkları gün “Tehlike Altındaki Avukatlar Günü”nde siz
de yanımızda olsaydınız da avukatlar için bir sözünüzü duysaydık.
Bugüne kadar hukuka ve avukatlık mesleğine karşı göstermiş olduğunuz bu tavır, biz avukatları temsil etmediğinizi göstermesinin yanı
sıra, Barolar ve Türkiye Barolar Birliği’nin onurlu tarih ve duruşuna yakışmıyor olup, hukuk devleti gereklerine de aykırıdır.
Size, görev ve yetkilerinizi bir daha hatırlatmak isteriz. Siz, Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak, bu onurlu görevi hukuka aykırı olarak
şahsi görüş ve amaçlarınız için kullanmaya yönelik tutum ve davranışlar içinde olamazsınız. Siz, Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak, yönetim kurulundan özel yetki alsanız bile, hükümet temsilcisi gibi hareket
etme hak ve yetkisine sahip değilsiniz. Siz, yetkinizi aşarak ve konumunuza aykırı olarak bu surette davranma yolunu tercih etseniz dahi, biz
avukatlar buna izin vermeyiz, vermeyeceğiz.
1089

Tüm bu gerçekler karşısında, üstlendiğiniz görevin gereklerini layıkıyla ve hukuka uygun bir surette yerine getirebileceğiniz konusunda
güvensizliğimizi belirterek birçok baro delegesinin güvensizlik açıklaması yaptığı bir ortamda, istifa etmenin onurlu bir davranış olduğunu
size hatırlatır, sizi gereğini yapmaya davet ederiz.
İZMİR BAROSU DELEGELERİ
Av. Doğan Evrim
Av. Ahmet Yılmaz
Av. Erol Özcan
Av. İsmet Köymen
Av. Hüseyin Özgür
Av. Meriç Kaptan
Av. Özcan Çine
Av. Mehmet Kantarcıoğlu
Av. Ayşen Erdoğan
Av. Filiz Kunt
Av. Ümit İzmirli
Av. Kemal Eskier
Av. Sefa Yılmaz
Av. İsmail Hanoğlu
Av. Yücelay Sal
Av. Bilal Koralay
Av. Mehmet Erdek
Av. Arif Ali Cangı
Av. Nursen Aksu
Av. Halil Çağlar Akbulut
Av. Erdal Yağçeken
Av. Türkan Karakoç
Av. Yakup Gül
Av. Ümit Görgülü Sevil
Av. Hatice Aslan Atabay
Av. Serkan Cengiz
Av. Erkan Göbekçin
Av. Veysel Gül
Av. Çağla Deniz Felamur
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VAN BAROSU’NUN YANINDAYIZ
İşkencenin önlenmesi ve insan haklarının güvence altına alınması, baroların temel sorumluluklarındandır. Hiçbir baskı ve tehdit, bize
bu sorumluluğumuzu unutturamaz. Mağdurunun kim olduğuna bakılmaksızın, işkencenin ve kötü muamelenin her türlüsüne karşı durmak,
insanlık onuru gereğidir. Fotoğraf ve adli raporlar ortadayken, işkenceciler hakkında işlem yapmak yerine, durumu ortaya koyan barolara
şikayet yoluyla parmak sallamak, en hafif deyimiyle pişkinliktir.
İnsan haklarına sahip çıkan ve mesleğimize karşı yapılan saldırılara
karşı duran Van Barosu’nun yanındayız.
72 baronun imzasıyla yapılan ortak açıklama aşağıdadır :
BASINA VE KAMUOYUNA
Gözaltında bulundukları sırada işkence ve fena muameleye uğradıkları ifade tutanakları ve doktor raporları ile ortaya konan çocuklar
dolayısıyla Van Barosu tarafından ilgililer hakkında 16.02.2019 tarihinde Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.
Suç duyurusu öncesinde gözaltında bulunan çocukların işkence ve kötü
muameleye uğradıkları duyumu alınması üzerine Van Baro Başkanı ve
Yönetimi, İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Komisyon Başkanları ve üyeleriyle birlikte Çocuk Şube Müdürlüğü’ne gitmiştir. İşkence ve kötü muameleye tabi tutulduklarını söyleyen çocuklarla görüşülmüş, yapılan
gözlemlerde çocukların vahim nitelikte yaralandıkları, işkence ve kötü
muameleye tabi tutuldukları görülmüş, doktor raporlarına da yansıyan
bu hususlar aynı zamanda tutanağa da bağlanmıştır.
İş bu gözaltında işkence ve fena muamele iddialarının kamuoyu ile paylaşılması sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından
19.02.2019 tarihinde konuyla ilgili basın açıklaması yapılmış ve Van Barosu ile ilgili avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmiştir. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu›nun 76. Maddesi Barolara “İnsan
haklarını savunmak ve korumak” görevini vermiştir. Van Barosu tam
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olarak da Avukatlık Kanunu’nun kendilerine görev olarak yüklediği insan haklarını savunmak ve korumak adına hareket etmiştir. Gözaltındaki çocuklarla görüşülmüş, çocukların beyanları tutanağa bağlanmış,
çocukların savcılık ifadelerinde de bu hususları belirtmeleri ve doktor
raporlarının da bunu teyit etmesi üzerine sorumlular hakkında suç
duyurusunda bulunulmuştur. Dolayısıyla gözaltında işkence ve fena
muamele nedeniyle sorumlu emniyet personelleri hakkında derhal
soruşturma açılması ve bu konuda açıklama yapılması gerekirken iş bu
işkence ve fena muamelenin ortaya çıkarılmasında etkin rol oynayan
Baro ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasının kabul edilir bir tarafı bulunmamaktadır.
Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin İşkence yasağı başlıklı 3. Maddesinde belirtildiği üzere “ Hiç kimse işkenceye
veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulamaz.” Bunun yanı sıra, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 5. Maddesinde belirtilen “ Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı
veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez. ” hükmü
ve yine Anayasanın 17. Maddesinde belirtildiği üzere “ Kimseye işkence
ve eziyet yapılamaz ” hükmü birlikte değerlendirildiğinde çok net bir
ifadeyle belirtiriz ki işkence ve fena muamele insanlık onuruna aykırıdır
ve kabul edilemez. Haklarındaki suçlama ne olursa olsun hiç kimseye
gözaltında iken işkence yapılamaz ve fena muamelede bulunulamaz.
Bulunan görevliler hakkında derhal gereği yerine getirilmelidir. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasındaki suç türüne ve suça sürüklenen çocuklara yönelik toplanan delillere yapılan vurgu, göz altında
yapılan işkence ve fena muameleyi meşru kılmadığı gibi haklı da göstermez.
5395 sayılı Çocuk koruma Kanunu’nun, Çocuğun gözaltında tutulması başlıklı 16. Maddesinde belirtildiği üzere “ Gözaltına alınan çocuklar, kolluğun çocuk biriminde tutulur. Kolluğun çocuk biriminin bulunmadığı yerlerde çocuklar, gözaltına alınan yetişkinlerden ayrı bir yerde
tutulur. ”hükmü gereği gözaltı sonrası Çocuk Karakolu’na götürülmesi
gereken çocukların İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü, kamuoyuna yansıyan fotoğraflar, ifade tutanakları ve doktor raporları ile ortaya
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çıktığı üzere darp ve cebire maruz kaldıkları bir vakıa iken, sorumlu emniyet görevlileri hakkında soruşturma açılması yerine Avukatlık Kanunu’nun kendilerine yüklediği görevi yerine getirerek gözaltında işkence
ve fena muameleyi ortaya çıkaran Van Barosu hakkında suç duyurusunda bulunulmasının bir izahı bulunmamaktadır.
Konuyla ilgili olarak sürecin takipçisi olacağımızı ve bu süreçte Van
Barosunun yanında olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz.
Adana Barosu
Adıyaman Barosu
Afyonkarahisar Barosu
Ağrı Barosu
Aksaray Barosu
Amasya Barosu
Ankara Barosu
Antalya Barosu
Artvin Barosu
Aydın Barosu
Balıkesir Barosu
Bartın Barosu
Batman Barosu
Bilecik Barosu
Bingöl Barosu
Bitlis Barosu
Bolu Barosu
Burdur Barosu
Bursa Barosu
Çanakkale Barosu
Çorum Barosu
Denizli Barosu
Diyarbakır Barosu
Düzce Barosu
Elazığ Barosu

Erzincan Barosu
Erzurum Barosu
Eskişehir Barosu
Gaziantep Barosu
Giresun Barosu
Gümüşhane-Bayburt Barosu
Hakkâri Barosu
Hatay Barosu
Iğdır Barosu
Isparta Barosu
İstanbul Barosu
İzmir Barosu
Kahramanmaraş Barosu
Kars-Ardahan Barosu
Kastamonu Barosu
Kayseri Barosu
Kırklareli Barosu
Kırıkkale Barosu
Kırşehir Barosu
Kilis Barosu
Kocaeli Barosu
Konya Barosu
Kütahya Barosu
Malatya Barosu
Manisa Barosu
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Mardin Barosu
Mersin Barosu
Muğla Barosu
Muş Barosu
Ordu Barosu
Osmaniye Barosu
Rize Barosu
Sakarya Barosu
Samsun Barosu
Siirt Barosu
Sinop Barosu
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Sivas Barosu
Şanlıurfa Barosu
Şırnak Barosu
Tekirdağ Barosu
Tokat Barosu
Trabzon Barosu
Tunceli Barosu
Uşak Barosu
Van Barosu
Yalova Barosu
Zonguldak Barosu

BASINA VE KAMUOYUNA
Geçtiğimiz hafta içinde kadınların eşitlik taleplerine, kazanımlarına
ve bedenlerine, dört kamu görevlisi tarafından “erk”ek olmanın konforuyla hukuka ve vicdana sığmayan saldırılar gerçekleştirilmiştir.
Bir yanda 8 Mart 2016’da dönemin 16 kadın rektörü ile birlikte
açıklamış olduğu toplumsal cinsiyet eşitliği tutum belgesinin “toplumsal değerler ve kabuller ile mütenasip olmadığını ve toplumca kabul
edilmediğini” ilan eden Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç.
Öte yanda, kadın düşmanı bir dil ve söylemle yoksulluk nafakasına
ilişkin hukuk dışı ve maddi gerçeklikten uzak görüşler ifade eden, yerel
mahkemelerin kararlarını denetlemekle sorumlu Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin başkanı Ömer Uğur Gençcan.
Ve bir diğer yanda, Ankara’da kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındığında cinsel tacize uğrayan kadının “babasının FETÖ suçlaması
ile görevinden ihraç edildiği” bilgisine yer verilen emniyet müdürlüğü
açıklaması ve halen hiçbir soruşturma geçirmeksizin görevine devam
eden polis memuru.
Son olarak ise, gözaltına alınan bir kadına yönelik taciz olayında,
yaşanan saldırıyı kınayan bir açıklama yapması ve polis memurunu derhal açığa alarak hakkında soruşturma başlatması beklenirken, adeta taciz mağdurunun tacizi “hak ettiği” şeklinde tacizi meşrulaştıran, tacize
karşı çıkanları ötekileştiren, terörize eden, tacizcileri koruyan bir dille
açıklama yapan içişleri bakanının sözleri.
Bir haftaya sığan ve bizzat karar mercilerinde yer alanlardan gelmiş
bu dört açıklamanın; cinsiyetçi yaklaşımlardan, kadına yönelik şiddet ve
işkence olaylarında uygulanan cezasızlık politikalarından, beslenmekte
olduğunun farkındayız. Bu nedenle de;
İstanbul sözleşmesi başta olmak üzere birçok uluslar arası sözleşmeye açıkça aykırı açıklamalarda bulunan, objektif ve hakkaniyete
uygun karar tahsisinin mümkün olmadığı ve eşitlik bilincini taşımadığı
düşüncesiyle Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan’ı,
1095

Emrindeki, kolluk kuvvetlerinin pervasız saldırılarına kol kanat gererek onları koruyan, yurttaşları ayrımcılığa tabi tutan yaklaşımları nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu,
Bilimsel düşüncenin ve özgürlüğün yuvası olan üniversitelerden
sorumlu olan ve bu nedenle toplumun tüm kesimlerine eşit davranması
gerekirken kadınlara ve lgbti+ yurttaşlara cinsiyetçi söylemleri ile buna
aykırı davranan YÖK başkanı Yekta Saraç’ı
Bulunduğunuz yerler bu davranış biçimini ve bu dili kabul etmez
diyerek istifaya çağırıyoruz.
Kadınların özgürlüklerinden vazgeçmeme direncinden güç alıyor,
ne yaparlarsa yapsınlar kadın mücadelesinin bir adım bile geri götürülemeyeceğine inanıyor ve bu onurlu mücadelenin bir parçası olmaktan
gurur duyuyoruz.
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GERÇEK NİYETİNİZİ AÇIKLAYIN
Bilindiği üzere TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB’un 74’üncü
genel kurul konuşmasında işçilerin aleyhine işlemeye başlayan zorunlu arabuluculuk sistemini salonda bulunan binlerce işverene ‘müjde’ olarak açıklamış, “Büyük sıkıntı yaşadığımız bir başka alan, yargı
sistemiydi. Özellikle iş mahkemelerindeki davalarda, işveren yüzde
99 haksız çıkıyordu. Bunu değiştirmek üzere, zorunlu arabuluculuk
sisteminin uygulamaya alınmasını sağladık.” diyerek iş davalarında
zorunlu arabuluculuğun kaynağını ve amacını ortaya döküvermişti.
Aynı Hisarcıklıoğlu bu kez “Arabulucunun hukukçu olma şartını kaldıralım” diyerek iktidardan yeni bir talepte bulunmuştur. Sayın Hisarcıklıoğlu, iş hukukuna zorunlu arabuluculuğun nasıl getirildiğine ilişkin
açıklamasından sonra, şimdi de avukatları sorun olarak görüyor olmalı
ki, başka alanlara arabuluculuk yetkisi verilmesini temine çalışmaktadır.
Bilinmelidir ki; İzmir Barosu olarak arabuluculuğun ihtiyari olmasından vazgeçilip zorunlu kılınmasına, zorunlu arabuluculukta
zorunlu avukatlık uygulamasının sağlanmamış olmasına, arabulucu
bağımsızlığını zedeler biçimde daire başkanlıklarının bu alana müdahale etmesine ve benzeri hususlara yönelik itirazlarımız, arabuluculuğun gerçek anlamı ile ve amacına uygun yürütülmesine yöneliktir.
Adaletin yerine getirilmesinin çözüm yöntemlerinden biri olan
ve asla hak arama özgürlüğü kavramından ayrı düşünülemeyecek
olan “arabuluculuk”, iş alanı olarak hukukçulara özgü bir alandır.
Arabuluculuk sürecine ilişkin faaliyetlerin kanun koyucu tarafından
hukukçulara özgülenmesinin mantığı, süreçte yapılması gereken değerlendirme ve tespitlerin hukukçu bakış açısını gerektiriyor olmasından,
gerçek anlamıyla ifa edilen arabuluculuk faaliyetinin “koyun pazarlığı”
anlamına gelmemesinden kaynaklanmaktadır. Arabuluculuğa talip olan
TOBB Başkanı bilmelidir ki, hukukçu olmayan bir arabulucu tarafından hukuk nosyonu dışında çözülecek iş “koyun pazarlığı seviyesinde” olacaktır.
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Öte yandan arabulucuların hazırladıkları tutanakların “ilam
mahiyetinde” belgeler olduğu dikkate alındığında, hukukçu olmayan kişilere mahkeme kararı yerine geçecek bir belge hazırlatılması talebinin kabul edilemezliği de ortaya çıkacaktır.
Unutulmamalıdır ki, tarih boyunca hukuk ve hukukçuların yargı sürecinden uzaklaştırıldığı ülkeler, aynı zamanda kendi karanlık geleceklerini var etmişlerdir. Arabuluculuk dahil avukat ve hukukçuların ekonomik çalışma alanlarına yönelecek tüm el atmalara karşı tepkimizi 9000
meslektaşımızla ve ülke genelindeki hukukçularla birlikte göstermekten çekinmeyeceğiz.
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DAHA KAÇ TANE MAHKEME KARARI GEREKECEK?

Aliağa’daki iki ayrı termik santralı hakkında mahkemelerin verdiği
iptal kararlarını paylaşmak ve bölgemiz için önemli bir kirlilik kaynağı
olan İzdemir Enerji II termik santralinin mahkeme kararlarını umursamadan çalışmaya devam ettiğini hatırlatmak üzere İzmir Barosu’nda bir
basın açıklaması düzenlendi.
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel tarafından birçok kurum adına okunan açıklamaya, TMMOB Dönem Sözcüsü Melih Yalçın, Çevre
Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, Foça Çevre ve
Kültür Platformu Başkanı Bahadır Doğutürk, İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sinan Balcılar ile EGEÇEP ve yurttaşların avukatı Arif Ali
Cangı katıldılar.
Paylaşılan basın açıklaması metni şöyle:
Daha Kaç Tane Mahkeme Kararı Gerekecek?
Basına ve Kamuoyuna
Bugün burada; Aliağa’daki iki ayrı termik santralı hakkında mahkemelerin verdiği iptal kararlarını paylaşmak ve bölgemiz için önemli bir
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kirlilik kaynağı olan İzdemir Enerji II termik santralinin mahkeme kararlarını umursamadan çalışmaya devam ettiğini hatırlatmak için toplandık.
• “SocarPower Termik Santrali Entegre Projesi” ile ilgili olarak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 10.07.2013 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu; İzmir 3.İdare Mahkemesi’nin
21.12.2018 tarihli kararı ile (EK-1).
• İzdemir Enerji Santralı-II İkinci Ünite İlavesi projesi için verilen
19.02.2016 tarihli ÇED olumlu kararı da İzmir 1.İdare Mahkemesi’nin
07.01.2019 tarihli kararıyla iptal edildi (EK-2).
Her iki mahkeme kararı da, termik santral projelerinin bütün olarak ve
kül ve cüruf atıklarıyla bölgenin orman varlığı, faunası, tarım alanlarında yaratacağı çevresel olumsuz etkilere dayanmakta bu hususa özel bir
vurgu yapmaktadır.
Ancak, bilirkişi raporlarına göre asıl sorun Aliağa ve çevresinin kapasitesinin çok üzerinde kirletici tesis barındırdığı gerçeğidir.
Bilirkişilere göre; “…bölgede yer alan mevcut tesislerin üstüne,
ekosistem, bölgede yaşayan nüfus ve sağlık etkileşimleri veya neden sonuç ilişkisi ortaya konup, bütüncül değerlendirme ve planlama yapılmadan yeni kirletici tesislere izin verilmesi şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırılık” taşıyacaktır.
Bu ve benzeri pek çok bilimsel değerlendirme ve uyarılara, verilmiş olan pek çok mahkeme kararına rağmen, 2009/7 sayılı genelge
bahane edilerek mahkeme kararları yok sayılmakta adeta çöpe atılmaktadır. Nitekim, İzdemir Enerji Santralı-II Termik Santralı faaliyetini sürdürmeye devam etmektedir. Üstelik, söz konusu termik santralın İzmir
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma
ruhsatının dahi olmadığını vurgulamak istiyoruz.
Çevre sağlığını, canlı yaşamını, hukuku yok sayan bu olumsuz
örnek, yeni yeni kirletici tesislerin önünü açmaktadır. Sunduğumuz
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mahkeme kararları ile ÇED olumlu kararları iptal edilen projeler
bunlardan sadece iki tanesidir.
Oysa halen faaliyete devam eden kirletici endüstri tesisleri
nedeniyle Aliağa’nın ve bölgenin sağlıklı yaşamı tehdit altındadır.
Böylelikle bölge, denizi, kıyıları, ormanları ve tarım alanları, insanları ve diğer canlılarıyla “sessiz ölüm”e mahkum edilmiş durumdadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na; İzmir Valiliğine ve diğer görevli kamu kurum ve kuruluşlarına buradan bir kez daha sesleniyoruz
• Görevinizi yapın,
• Mahkeme kararlarını derhal ve eksiksiz uygulayın,
• Aliağa’daki hukuksuz olarak çalışan termik santrali kapatın,
• Yeni kirletici faaliyetlere izin vermeyin,
• Aliağa, Bozköy, Yeni Foça, Menemen Hava Ölçüm İstasyonları verilerini açıklayın.
İzmir Milletvekillerine sesleniyoruz;
• Aliağa’nın çevre karnesinin çıkartılması, alınacak önlemleri araştırmak ve tespit etmek için Meclis Araştırması isteyin
İzmir’in yerel yönetimi için 31 Mart seçimlerinde aday olanlara
sesleniyoruz;
• Aliağa’dan kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için ne yapacağınızı
açıklayın
Tüm İzmirlilere sesleniyoruz;
• Unutmayın ki 29 yıl önce Konak’tan Gencelli’ye oluşturulan insan
zinciri sayesinde o zaman gündemde olan termik santral projesi iptal
edilmişti,
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• Siz HAYIR derseniz, kimse sizin sağlığınızı hiçe sayamaz,
• Bugünümüz ve geleceğimiz için sessiz kalmayın, itiraz edin, sağlıklı ve dengeli yaşamı savunma mücadelemizde yanımızda olun.
İZMİR BAROSU
İZMİR TABİP ODASI
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU
TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ
TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ
TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI EGE ŞUBESİ
TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ
EGEÇEP(EGE ÇEVRE VE KÜLTÜR PLATFORMU)
EKOLOJİ KOLEKTİFİ DERNEĞİ
KIYI EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ
FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MENEMEN ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOP.
MENEMEN MİNİBÜSÇÜLER ODASI
MENEMEN SANATKARLAR ESNAF ODASI
MENEMEN ESNAFLAR ODASI
MENEMEN ŞOFÖRLER OTOMOBİLCİLER ODASI
MENEMEN TİCARET ODASI
MENEMEN ZİRAAT ODASI
DAVACI YURTTAŞLAR
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YARININ ÖZGÜR TÜRKİYE’Sİ KADINLARIMIZIN COŞKULU
HAK MÜCADELESİYLE KAZANILACAKTIR
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, İzmir’in de içinde bulunduğu onlarca
şehirde büyük bir coşku ve yoğun katılımla barış içinde kutlandı. Ne var
ki bu dakika itibari ile Dünya Kadınlar Günü kutlamalarının bir parçası
olarak düzenlenen “Feminist Gece Yürüyüşü”nün İstanbul İstiklal Caddesi’nde yapılmak istenilen etkinliğine güvenlik kuvvetlerinin müdahale ettiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.
Söz konusu müdahalede biber gazı ve plastik mermi kullanılmış,
haklı taleplerini özgürce haykırmak isteyen binlerce kadın bu orantısız
şiddetin mağduru olmuştur. Bu son olay bir kez daha göstermektedir
ki toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin barışçıl niteliği, yürütmenin başında bulunan otoriter erkek egemen kliğin karar verme süreçlerini hiçbir
biçimde etkilememektedir. Hükümetin söylediğine muhalif tek bir söz
bile derhal yasal kılıfa sokulmuş şiddetle cezalandırılmaktadır. Unutulmamalıdır ki, her gün yenisi çıkarılan ve demokratik usullerle denetiminin yolu kapatılmış bulunan yasal mevzuatın varlığı, söz konusu devlet
kaynaklı şiddeti hukuki kılmamaktadır.
Toplumun bütün muhalif kesimlerine büyük bir kinle saldıran, yurttaşlar arasında kamplaşma yaratmayı alışkanlık haline getiren, nefret
söylemini günlük diskuru olarak kullanmakta beis görmeyen bu zihniyete hatırlatıyoruz: Sizin yasal sandığınız bu şiddet, asla hukuki değildir!
Demokratik hakkını kullanan özgür kadınların, İstanbul’da gerçekleştirmek istedikleri toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, gerek Anayasamız, gerekse uluslararası hukuk açısından çağdaş dünyanın olmazsa
olmaz bir kuralı olarak kabul edilmektedir. Hükümetin ve onun emri ile
hareket eden güvenlik kuvvetlerinin bu tarz gayri hukuki müdahaleleri
ile Türkiye “2019 Hukuk Devleti Endeksi” nde temel hak ve hürriyetlerin kullanımı alanında 126 ülke arasında 122. sıraya kadar gerilemiştir.
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Türkiye’nin uluslararası camiada bulunduğu konum, diktatörlükle
yönetilen onlarca 3. dünya ülkesinin bile gerisindedir. Ülkemizi bu hale
düşüren anlayış, en küçük barışçıl toplantıya bile tahammülü olmayan
anlayışın ta kendisidir.
Gelinen bu noktada, içinde bulunduğumuz karanlıktan çıkışın tek
yolunun özgürlüğünü sonuna kadar korumakta inat eden yurttaşlarımızda olduğunu biliyoruz. Kadınlarımız, üzerlerindeki tüm baskıya, kadın cinayetlerine, aile içi şiddete, çocuk gelinlere, taciz ve tecavüze karşı seslerini yükseltmiş, yaşanılan toplumsal çöküşün karşısında cesurca
durmuşlardır.
Bugün ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanan 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü, Türkiye’nin özgür kadınlarının ve Türkiye feminist hareketinin büyük bir başarısıdır. İzmir Barosu olarak biliyor ve inanıyoruz
ki, yarının özgür Türkiye’si kadınlarımızın coşkulu hak mücadelesiyle
kazanılacaktır.
Bu vesile ile İstanbul’da barışçıl gösteri haklarına orantısız şiddetle
karşılık verilen kadın yurttaşlarımızı ve kadın örgütlerimizi saygıyla selamlıyor, şiddetin müsebbiplerini bir kez daha kınıyoruz.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü bir kez daha kutlu olsun!
İZMİR BAROSU YÖNETİM KURULU
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BASINA VE KAMUOYUNA
Cinsel istismar mağduru çocuğun, mağdurun haklarını yasalar ve
uluslararası sözleşmeler çerçevesinde korumaya çalışan uzmanın yanında olduğumuzu, olayın takipçisi olacağımızı, bu olayı kınadığımızı
kamuoyuyla paylaşıyoruz.
17 yaşında cinsel istismar mağduru, zihinsel engelli bir çocuğunun
ifadesine eşlik etmek üzere çocuğun yüksek yararı çerçevesinde görevli olan sosyal hizmet uzmanı görevi gereği görüşünü beyan ettiği ve
mağdur avukatın sanık ve yakınlarının dışarı çıkarılmasını talep etmesi
hakkındaki uzman görüşü sorulduğu için “duruşmanın düzen ve disiplinini bozması, duruşmayı yapılamaz hale getirdiği” iddiasıyla disiplin
hapsi cezası verildi. Karar, itiraz edilmesi üzerine, 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “hukuka aykırı” bulunarak bozuldu.
Ruh Sağlığı Profesyonelleri aldıkları mesleki eğitim, bilgi ve beceri
gereği, belli kural, ilke, mesleki standartlar, bilimsel alt yapı ve etik değerler doğrultusunda, çocukların yüksek yararlarının ve esenliklerinin
korunması ile adli sistemin etkili, çocuk odaklı ve hak temelli çalışmasını sağlamayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadırlar. Bu nedenle adalet mekanizmasındaki çocuklar için, uzmanlık becerilerini uygulayarak, adalet
sisteminin işleyişini kolaylaştırmak, suça sürüklenen, mağdur, korunma
ihtiyacı olan veya risk altındaki çocuğu adli makamlara en etkin şekilde
anlatmak, durumlarına göre en uygun tedbir ve yaklaşımı önerip uygulanmasını sağlamak, arabulucu, bilgilendirici, rehberlik edici, savunucu,
güçlendirici, önleyici rol ve görevleri bulunmaktadır.
Çocuğa Özgü Adalet İlkelerine uymak herkes için zorunludur!
BM. Çocuk Hakları Sözleşmesi, ülkemiz tarafından da imzalanmıştır ve Anayasamızın 90. maddesi gereği iç hukukumuzun da bağlayıcı
bir hükmüdür. Çocuk Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat bu çerçevede
düzenlemiş olup, Çocuk Hakları Sözleşmesinin iç hukuka yansıtılmış halidir.
Çocuğa özgü adalet kuralları, Anayasa çerçevesinde Hakimler ve
Cumhuriyet Savcıları da dahil olmak üzere herkesi bağlayan, uyulması
gereken zorunlu kurallardır.
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5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve buna bağlı yönetmeliklerde,
sosyal çalışma görevlilerinin ve dolayısıyla sosyal hizmet uzmanlarının
görev tanımları yapılmış olup, “çocuğun üstün yararı” ilkesi gereğince
görevlerini yerine getirmektedirler.
Yine Ceza Muhakemesi Kanunun 52. ve 236/3 maddeleri gereği
mağdur çocukların tanık olarak beyan vermeleri sırasında yanlarında
bir uzmanın bulundurulması zorunludur. Mağdur ve tanık çocukların;
• tam ve doğru şekilde bilgilendirilmeleri,
• güvenliklerinin sağlanması,
• gizliliğe önem verilmesi,
• gerektiğinde tıbbi ve psikolojik destek almalarının sağlanması,
• beyanın en az örseleyecek biçimde ve özel koşullarda alınması
yüksek yararlarının ve esenliklerinin korunması açısından çok önemlidir.
Çocukların haklarını korumak ruh sağlığı alanında çalışan her uzmanın görevi ve sorumluluğudur!
Ceza Muhakemesi Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu ve bağlı yönetmelikler gereği görevlendirilen uzmanların; mağdur çocuğu bilgilendirmek üzere, uygun koşul ve ortamlarda, yeterli sürede ön görüşme
yaparak mağdur/tanık çocukları sahip oldukları hakları, adalet sürecindeki rolleri, duruşmaların kapsamı, zamanlaması, sürecin gelişimi konusunda bilgilendirmeleri, duruşma sürecini mağdur çocuğa anlayacağı
dilde aktarmaları, çocuğun katılım hakkını da önceliklendirerek mağdur çocuğun korunma ihtiyacı konusunda mahkemeyi bilgilendirmeleri
ve görüş beyan etmeleri gerekmektedir. Bu itibarla Mahkemede görevlendirilen uzman, yalnızca Mahkemede şeklen bulunmamakta olup,
çocuğun örselenmesini en aza indirgeyecek tedbirlerin alınması için
Mahkemeyi uyarması, görevinin bir gereğidir.
Görevinin gereğini yapan Mahkeme Uzmanları cezalandırılmamalıdır !
Bu tanımlar gereği, 12.03.2019 tarihinde bu sorumluluklarını yerine getirmek üzere görevlendirilen İzmir Adliyesinde çalışmakta olan
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Sosyal Hizmet Uzmanı Onur UÇAR, yukarıda açıklanan ilkelere, sözleşme, Anayasa ve mevzuata uygun olarak görevini yerine getirmesi nedeniyle ilgili Mahkemenin Hakimi tarafından Ceza Muhakemesi Kanunun 203/1 maddesi gereğince duruşmanın düzen ve disiplinini bozduğu
gerekçeleriyle 4 gün müddetle disiplin hapsiyle cezalandırılması hareketine maruz kalmıştır. Mahkeme Hakiminin bu davranışı tarafı olduğumuz Çocuk Hakları Sözleşmesi, Anayasa, Çocuk Koruma Kanunu ve
ilgili mevzuata tamamen aykırı olup uyması gereken Ceza Muhakemesi
Kanununun duruşma yönetimine ilişkin hükümlerine de aykırı olması
nedeniyle, her yönüyle hukuka aykırıdır. Duruşmanın disiplinine ilişkin
uyguladığı kuralın dahi, gerekleri yerine getirilmemiş olup nitekim bir
üst Mahkeme tarafından bu gerekçeyle kararı kaldırılmıştır.
Mahkeme Hakiminin hiçbir yasal düzenlemeye uymayan uzmanın
özgürlüğünü kısıtlanmasına da neden olan bu davranışı, Birleşmiş Milletler Bangalor Yargı Etiği Kuralları ile de bağdaşmamaktadır. Her yönüyle hukuka aykırı olan ve sosyal hizmet uzmanın özgürlüğünün keyfi
olarak sınırlanmasına neden olan bu hareketler hiçbir şekilde kabul edilemez.
Biz aşağıda imzası bulunan meslek örgütleri olarak mağdur ve
mağdurun haklarını yasalar ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde
korumaya çalışan Sosyal Hizmet Uzmanı Onur UÇAR yanında olduğumuzu, olayın takipçisi olacağımızı, bu olayı kınadığımızı kamu oyuyla
paylaşıyor, başta Hakimler Savcılar Kurulu olmak üzere TBMM Adalet
Komisyonu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kamu Denetçiliği
Kurumu, Adalet Bakanlığı, Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve ilgili tüm
kuruluşlardan olayın soruşturulmasını talep ediyoruz. 14.03.2019
İzmir Barosu
İzmir Tabip Odası
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi
Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi
Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Adalet Sistemi Uzmanları Derneği
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KRAL ÇIPLAK DEVAM EDECEĞİZ
Mesleki faaliyetleri gerekçesiyle tutsak edilmiş avukatlar, göstermelik bir yargılama faaliyeti sonunda, bugün “söz dinlemedikleri” için
mahkûm edilmişlerdir.
İnsan hak ve özgürlükleri adına mücadelesini sürdüren avukatların
ektikleri tohumların derhal filizlenmeyeceğini; bu sürecin uzun ve meşakkatli olduğunun farkındayız.
Bilinmelidir ki, bağımsız yargıya bir gün herkesin ihtiyacı olacağının
bilinciyle, tüm baskı ve şiddete rağmen, en zor koşullar altında dahi hak
ve özgürlükler adına ekilen tohumları korumaya; biat eden, susan, vazgeçen bir avukatlık hayalinin karşısında söz dinlememeye, uslu çocuklar
olmamaya, kral çıplak demeye devam edeceğiz.
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SAVUNMA SUSMAYACAK, SUSTURULAMAYACAKTIR
Dün, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 18 meslektaşımız hakkında, 3 yıl dokuz aydan 18 yıl dokuz aya kadar varan hapis cezaları verilmiş, iki meslektaşımız hakkındaki dosya ise tefrik edilmiştir.
Soruşturmanın en başından bugüne kadar kamuoyunca yakından
izlenen süreç, olağandışı ve olağanüstü hukuk düzenlerinde bile benzerine rastlanmayan bir şekilde gelişmiştir.
Düzenlenen iddianame sonucunda yargılamaya konu eylemlerin
birçoğu ile ilgili görülmekte olan derdest bir dava varken, tartışmalı
bazı kanıtlar eklenmek suretiyle yeni bir soruşturma başlatılmış, meslektaşlarımız bir yıla yakın tutukluluk süresinden sonra mahkeme önüne çıkabilmişlerdir.
Günler süren duruşma sonunda, iddia makamının tutukluluğun devamına ilişkin mütalasına karşın, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme
olasılığına, AİHM’in uzun tutukluluk sürelerine ilişkin kararlarına ve yargılanan kişilerin avukat olmalarına özel vurgu yapılarak, meslektaşlarımızın tahliyelerine oybirliğiyle karar verilmiş, savcılığın itirazı üzerine,
aynı mahkeme heyetince, henüz bir gün bile geçmeden, bu kez, tahliye
edilen meslektaşlarımızın bir kısmının yeniden tutuklanmasına ilişkin
yakalama kararı verilmiştir. Bu kararın hemen ardından, mahkeme heyeti üyelerinin bir kısmının görev yeri değiştirilmiştir.
Görev yerleri değiştirilen mahkeme heyetinin yerine, soruşturma
aşamasında verilen tutuklama kararı altında imzası bulunan hakimler
atanarak, doğal hakim ilkesi yerle bir edilmiştir.
Nitekim, yeni atanan heyet doğal bir heyet olmadığını devam eden
duruşmalardaki tavrıyla göstermiştir.
Şubat - Mart 2019 aylarında yapılan tutukluluğun incelenmesi oturumlarında; sanık müdafilerinin, sanıkların duruşmada hazır edilmelerine yönelik talepleri reddedilmiş, bunun üzerine yapılan reddi hakim
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talepleri de yerinde görülmeyerek sanık müdafiileri duruşma salonundan çıkarılmış ve “sanki mahkûmiyet hükmü kurulmuşçasına gerekçelendirilerek” sanıkların tutukluluklarının devamına karar verilmiştir.
Mahkeme heyeti, duruşmalar sırasında birçok kez savunma makamını duruşma salonundan çıkartarak adeta savunmasız yargı yaratma
çabası içine girmiştir.
İkinci duruşmanın ara kararıyla savunma makamına 18 Mart 2019
tarihli duruşmaya kadar kovuşturmanın genişletilmesi ve tanık beyanlarına karşı beyanda bulunmalarına ilişkin süre verilmiş olmasına karşın
bu sürenin bitmesi sanık ve müdafilerinin talepte bulunması beklenmeksizin dosya mütalaa icin savcılığa gönderilmiştir. Görevli savcının
mütalaa vermemesi üzerine mahkemece mütalaa talebi yenilenmiş,
bu talebin, duruşma savcılığınca yerine getirilmemesi üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca duruşma savcısı değiştirilmek suretiyle,
yeni görevlendirilen savcı tarafından mütalaa verilmesi sağlanmıştır.
18 Mart 2019 tarihinde, henüz duruşma başlar başlamaz, yargılamayı yapan mahkeme heyeti tarafından alelacele oluşturulan ara kararla,
ikinci duruşmadan sonra geçen 35 günlük sürede beyanda bulunulmadığı, makul sürede kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulunulmadığı gerekçe gösterilerek; celse arasında dosyanın esas hakkında mütalaa için savcılığa tevdi edildiği, tüm bu sebeplerle de kovuşturmanın
genişletilmesi taleplerinin reddine karar verildiği açıklanmıştır.
Ancak, yargılama yapan mahkemenin, bir önceki celse kurmuş olduğu ara kararında yer almamasına ve tevsii tahkikat talepleri sunulmamış ve henüz tevsii tahkikat hususunda karar verilmemiş olmasına
rağmen, mahkeme heyeti tarafından adeta zorla mütalaa aldığı gerçeği
gözlerden kaçmamıştır.
Özetle, mahkemece, sanık meslektaşlarımız ve müdafileri tarafından, gerek UYAP üzerinden ve gerekse duruşma sırasında kovuşturmanın genişletilmesi talepleri konusunda değerlendirme yapmak bir
tarafa, okumaya dahi gerek duymaksızın “makul sürede beyanlarda
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bulunulmadığı” gerekçesiyle, savunma makamının bütün talepleri reddedilmiştir.
Mahkeme heyeti adeta kendi hukukunu yaratmış, ceza usul hukukuna, olmayan bir makul süre kavramı hediye etmiştir.
16’sı Baro Başkanı, üçü TBB Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere, yüzlerce avukat arasından, her bir sanık için sadece bir avukata ‘lütfen’ söz
verilmiş, dile getirilen ısrarlı talepler yine mahkeme heyeti tarafından
reddedilmiştir.
Duruşmanın ikinci gününde söz verilen sanıklardan Av. Selçuk Kozağaçlı, “Arama tutanağında yer almayan delillere dayalı olarak yargılama yapılmaya çalışıldığını, 20’yi aşkın belgenin sahte olduğunu, sahte belgelerle karar verilemeyeceğini, hakimlerin devletin emrinde ve
devlet erki içinde yer aldığını fark ettiğini; ama, bu erkin yargı erki olmadığından emin olduğunu, bu sebeple hakimleri reddettiğini” ifade
etmiş, bunun üzerine mahkeme başkanı sanık ve müdafilerini duruşma
salonundan çıkararak duruşmaya ertesi güne kadar ara vermiştir.
Dün de duruşma salonunda sanık ve müdafileri olmaksızın, boş salona mahkumiyet hükümleri açıklanmıştır.
Özetle, polis fezlekeleri mahkeme kararı haline getirilerek, meslektaşlarımız hakkında mahkumiyet kararları verilmiştir. Ceza Usul Kanununda yer alan, ceza yargılamalarında geçerli olan sözlü duruşma ve
sözlü savunma yok sayılmıştır. Bağımsızmış, tarafsızmış gibi bile davranmayan, yargının görüntüsünü bile katlanılmaz kılan, adil yargılama
bir yana, yargılama bile yapılmadan gerçekleştirilen bu hukuk katliamını görünür kılıyoruz. Tarihe geçsin: Bırakınız adil yargılanmayı, bu bir
yargılama bile değildir!
Bu nedenle 20.03.2019 tarihinde açıklanmış olan mahkeme ilamı
hukuka aykırı tesis edilmiştir. Adil yargılanma hakkı ile ceza usul kanunu ve mevzuat hükümleri mahkeme heyeti tarafından defalarca ihlal
edilmiştir. Adalet arayışında olduğumuz bugünlerde meslektaşlarımız
hakkında kanunsuz yöntemlerle hüküm kurulduğundan, bu açıklamayı
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yapma zaruretimiz doğmuştur. Savunma susmayacak, susturulamayacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Adana Barosu Başkanı Veli Küçük,
Adıyaman Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu,
Ağrı Barosu Başkanı Mehmet Salih Aydın
Amasya Barosu Başkanı Melik Derindere,
Ankara Barosu Başkanı R.Erinç Sağkan,
Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan,
Artvin Barosu Başkanı Ali Uğur Çağal,
Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt,
Balıkesir Barosu Başkanı Erol Kayabay,
Batman Barosu Başkanı Abdülhamit Çakan,
Bingöl Barosu Başkanı Hanifi Budancamanak,
Bitlis Barosu Başkanı Fuat Özgül
Bolu Barosu Başkanı Sabri Hendekçi,
Burdur Barosu Başkanı Ramazan Gedik,
Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun,
Çanakkale Barosu Başkanı Bülent Şarlan,
Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan,
Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın,
Düzce Barosu Başkanı Azade Ay,
Eskişehir Barosu Başkanı Mustafa Elagöz,
Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı,
Giresun Barosu Başkanı Soner Karademir
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez,
Isparta Barosu Başkanı Ünsal Çankaya,
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu,
İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel,
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Kırklareli Barosu Başkanı Turgay Hınız,
Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin,
Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan,
Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz,
Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun
Muş Barosu Başkanı Abdulbaki Çelebi,
Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz,
Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek,
Sinop Barosu Başkanı Hicran Kandemir
Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel,
Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi,
Tekirdağ Barosu Başkanı Sedat Tekneci,
Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez,
Tunceli Barosu Başkanı Kenan Çetin,
Van Barosu Başkanı Zülküf Uçar,
Yalova Barosu Başkanı Fedayi Doğruyol
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VAZGEÇMEYECEĞİZ:
DAHA GÜZEL AVUKATLAR GÜNLERİNDE BULUŞACAĞIZ
İzmir Barosu Başkanlığı tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir tören düzenlendi. Törene meslektaşlarımızın yanı sıra İzmir
Cumhuriyet Başsavcıvekili Muvaffak Meşe ve İzmir Adli Yargı Adalet
Komisyonu Üyesi Oktay Yörük de katıldı. İzmir Adliyesi Protokol Kapısı önünde yapılan törende, İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel,
Atatürk Anıtı›na çelenk sundu. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk ve devrim şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Baro Başkanımız Av.
Özkan Yücel sadece son iki ayda altmışa yakın avukatın saldırıya uğradığını, birçok avukatın duruşma salonlarında söylediklerinden dolayı yargılandığını, salonlardan atıldığını ifade ederek “bugün, Avukatlar Günü›nden bahsediyoruz. Aslında kutlanacak bir avukatlar günü yok. Biz,
bu avukatlar gününü kutlamayı değil, kutlanacak avukatların habercisi
olması dileğiyle, eylemler etkinlikler yapacağımızı umarak, bu günde
toplandık” dedi. İzmir Barosu tarafından hazırlanan SAVUN”MA”NİFESTO’yu da okuyan Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel konuşmasına şöyle
devam etti: “5 Nisan bizim için çok önemli. 5 Nisan bu ülkenin cübbelerinde ilik olmayan, cep olmayan kimseye teslim olmayan insanlarının
mücadelede kararlılık gösterdikleri gün ve gerçekten bayram olarak
kutlayacağımız, gerçekten değerli kılacağımız, hiç kimseden ve hiçbir
şeyden korkmadan cesaretle sürdüreceğimiz bir gün haline gelecek.
Bunun için bedel ödeyenlerimiz var, bunun için cezaevlerine atılanlarımız var, bunun için hukuksuz yargılama süreçlerinden geçenlerimiz var.
Ama vazgeçmeyeceğiz. Daha güzel avukatlar günlerinde buluşacağız”
dedi.
Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel’in konuşması sırasında okuduğu
Savunma Manifestosu şöyle:
SAVUN“MA”NİFESTO
SAVUNMADAN HİÇ HAZZETMEDİNİZ, BİLİYORUZ.
İLK FIRSATTA KAPILARINIZI AYIRDINIZ,
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SONRA SUSTURMAYA ÇALIŞTINIZ,
OLMAYINCA DURUŞMA SALONLARINDAN ATMAYA,
OLMAYINCA TUTUKLAMAYA,
OLMAYINCA HASTANELERE GÖNDERMEYE ÇALIŞTINIZ AVUKATLIĞI
HASTALIK
DERECESİNDE SAHİPLENİYOR DİYE.
OLMAYINCA HUKUKSUZ YARGILAMALARLA ON YILLARCA CEZA
VERMEK YOLUNU SEÇTİNİZ.
İSTİYORSUNUZ Kİ, BAĞIMLI YARGI SAHİBİNİN SESİ OLMAYI SÜRDÜRSÜN,
İSTİYORSUNUZ Kİ, HERKES SUSSUN.
İSTİYORSUNUZ Kİ BU KARANLIK BÖYLE SÜRSÜN.
SİZDEN ÖNCEKİLERE DE SÖYLEMİŞTİK DURUŞMA SALONLARINDA;
“HUKUK VİCDAN İSTER, HUKUK ADİL YARGILANMA, HUKUK
BAĞIMSIZLIK İSTER,
TESLİM OLMAYIN SİZİ TESLİM ALMAK İSTEYENLERE” DİYE.
ARTIK YOK OLAN SİZDEN ÖNCEKİLERİN YAKALANDIKLARINDA İLK
SÖZLERİNİN
“AVUKATIMI İSTİYORUM” OLMASI NE KADAR İRONİK DEĞİL Mİ?
BİZ HALA BURADAYIZ VE ŞİMDİ SİZE DE AYNI ŞEYLERİ SÖYLÜYORUZ.
“BEN HUKUKU BİLİRİM BU DA BANA YETER DİYENLERİNİZ DE VARDI,
ONLARI ÖRNEK ALIN, KORKMAYIN, TESLİM OLMAYIN” DİYE.
BİLMİYORUZ HİÇ MERAK ETTİNİZ Mİ; TARİH NEDEN HEP
YARGILANANLARI
VE SAVUNMALARI YAZAR, KARARLARI VERENLERİN İSMİ NEDEN
GEÇMEZ HİÇBİR KİTAPTA TEK SATIR BİLE ?
SÖYLEYELİM BİLİN; ÇÜNKÜ HER ÜLKEDE AVUKATLAR VAR,
AYDINLIĞI ONLAR TEMSİL EDİYOR, ÖZGÜRLÜĞÜ ONLAR, HUKUK
ADINA GELİŞMEYE
ÇALIŞAN NE VARSA ONLAR TEMSİL EDİYOR.
VE ONLAR; BÜTÜN BASKILARA,
TEHDİTLERE, GÖZDAĞLARINA, YARGILAMALARA RAĞMEN,
SUSMAYANLAR, GÜCE BİAT ETMEYENLER, VAZGEÇMEYENLER,
ÖZGÜRLÜKLER İÇİN BEDEL ÖDEYENLER.
NE YURTTAŞIN SESİNİN KISILMASINA İZİN VERECEKLER
NE DE KARANLIĞINIZIN SÜRGİT DEVAM ETMESİNE.
SAVUNMAYA DOKUNMAYIN…
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DEMOKRATİK YOLLARLA EDİNİLEN BAŞARININ REDDİ,
ÜLKE DEMOKRASİSİNİN KALDIRABİLECEĞİ
BİR YÜK DEĞİLDİR
Ülkemiz, son 17 yıl içindeki 15’inci seçimini 31 Mart 2019’da yapmış
ve 57.093.984 yurttaşımız en temel anayasal haklarından biri olan seçme ve seçilme haklarını kullanmak üzere sandık başına gitmiştir.
17 yıl içinde yapılan 15 seçimin ikisi hariç tamamında iktidar partisi
istediği sonucu almıştır. 2015 yılında, iktidar partisinin mutlak çoğunluğu kaybettiği genel seçimler tekrarlanmıştır. 31 Mart 2019 seçimlerinde ise üç büyük şehirde muhalefet adaylarının kazandığı belli olduktan
sonra şaibe iddiası ile İstanbul’da seçimler yenilenmek istenmektedir.
Son 17 yılda yapılan hiçbir seçimde iktidar partisi tarafından şaibe iddiası öne sürülmemiştir. Seçimden önce, seçimlerin ne kadar güvenli
olduğunu söyleyip henüz oy sayımı sürerken, YSK’dan alınmadığı anlaşılan verilerle, kamuoyunu yanlış yönlendirenlerin, seçimler üzerinde
şaibe aramaları trajikomiktir.
Bugünkü durumda iktidar partisinin usulsüzlük iddiası yalnızca İstanbul ile sınırlıdır. İstanbul dışında, Türkiye’nin dört bir yanında, Giresun’da, Muş’ta, Uşak’ta, Zonguldak’ta, Afyon’da ve daha birçok şehirde
de kazanan aday ile ikinci olan aday arasında oy farkı son derece düşüktür. Bu fark, bazı yerlerde sadece birkaç yüz oydur. Artvin’in Yusufeli
ilçesinde oy farkı 4, Muş’un Malazgirt ilçesinde ise sadece 3’tür. Ancak,
bu şehirlerde muhalefet partilerince yapılan itirazlar reddedilmiştir.
Yüksek Seçim Kurulu üstüne aldığı vazifeyi hakkıyla yerine getirmek ve
ülke genelinde tutarlı ve adil olmak zorundadır.
Kendilerine, seslerini duyuracak bağımsız medya organı bile bulmakta zorlanan muhalefet partisi adaylarının büyük bir çaba ve demokratik yollarla edindiği başarının reddi, ülke demokrasisinin kaldırabileceği bir yük değildir. Gerek Anayasa ve gerekse ülkemizin tabi olduğu
uluslararası sözleşmelerce korunan seçme ve seçilme hakkının en temel unsurlarından biri özgür seçimler sonucunda yönetici iradenin bir
yenisiyle değiştirilebilmesidir. Halk iradesi ile yöneticilerin değiştirile1116

mediği seçimler ancak üçüncü dünya ülkelerinde ve yalnızca göstermelik olarak yapılmaktadır.
İnanıyoruz ki; seçim kurullarının, hukuka ve kanuna uygun karar
verememelerinin bir sebebi de muktedirler tarafından kamuoyu nezdinde yaftalanma, özgürlüklerinden yoksun bırakılma korkularıdır. Yaratılmaya çalışılan korku imparatorluğundan çağdaş ve özgür bir ülke
yaratmak mümkün değildir.
10 gündür devam eden ve artık bir yıldırma politikası halini alan
İstanbul seçimlerine itirazlar hakkında, hukuka ve kanuna uygun kararların verilmesi tüm demokratik kamuoyunun talebidir.
Bu taleplerden birini dile getiren İstanbul Barosu’na yönelik olarak
iktidar partisi sözcüsü tarafından yapılan hedef gösterici nitelendirmeleri kabul etmiyor ve kınıyoruz.
İstanbul seçimleri konusunda halkın vicdanı rahattır. Dünyanın her
yerinde olduğu gibi ülkemizde de seçimleri oy farkına bakılmaksızın en
fazla oy alan aday kazanır. Hukuk ve halkın adalete güveni daha fazla
yıpratılmamalıdır. Zira, tarihte, halk iradesinin önünde hiçbir güç duramamıştır. Seçimi kazananlar bellidir. Hukuk bir gün herkese gerekecektir.
İzmir Barosu, çağdaş uygarlık hedefiyle sürdürdüğü hukuk devleti
ve insan hakları mücadelesinde ülke demokrasisinin yok edilmek istenmesine asla izin vermeyecektir.
Tüm yurttaşlarımıza saygıyla duyururuz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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MESLEKTAŞIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR
Meslektaşımız, Muğla Barosu’na kayıtlı Av. Sertuğ Sürenoğlu
13.04.2019 tarihinde İstanbul Çırağan’da yapılan bir düğün sebebiyle
yolların kapalı olmasını, trafiğin aksatılmasını eleştirmesi sebebiyle Çırağan Sarayı önünde bulunan polisler tarafından işkenceye maruz bırakılmıştır.
İşkence, bir insanlık suçudur. Bu suçta, sadece onu fiilen uygulayanların değil, külhanbeyliğine soyunanların, şiddeti toplumun her kesimine yayıp normalleştirenlerin de sorumluluğu vardır.
Giydikleri üniformanın ve hukuka yerleştirilen cezasızlık kültürünün arkasına saklanan kamu görevlileri, yaptıkları bu eylemin hesabını
er ya da geç kanun karşısında vereceklerdir.
Tüm saldırganları tespit etmek ve yargının karşısına çıkarmak Cumhuriyet Başsavcılığının görevidir. Ayrıca, meslektaşımızın uğradığı işkence sebebiyle herhangi bir işlem yapmayarak adli görevi ihmal eden,
işkence faillerini değil meslektaşımızı sorguya sevk ederek görevini kötüye kullanan soruşturma savcısı derhal işten el çektirilerek hakkında
soruşturma başlatılmalıdır.
Olay sebebiyle yaralanan meslektaşımıza acil şifalar diliyor tüm süreçte meslektaşımızın yanında olduğumuzu açıklıyoruz.
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KILIÇDAROĞLU’NA YAPILAN SALDIRININ ASIL FAİLLERİ,
TOPLUMU BİR SONRAKİ GÜNÜ DAHİ DÜŞÜNMEDEN
KUTUPLAŞTIRMAKTA BEİS GÖRMEYENLERDİR
Ana muhalefet partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde yapılan organize
saldırı, iktidar bloğunca aylardır sürdürülen ayrıştırıcı siyasetin acı bir
sonucudur. Bu saldırı göstermektedir ki, “beka söylemi” adı altında sürdürülen gerginlik politikası ülkeyi tam ortasından bölmüş ve terörize
etmiş durumdadır.
Ankara’daki saldırının asıl failleri, toplumu bir sonraki günü dahi
düşünmeden kutuplaştırmakta beis görmeyenlerdir. Şimdiye kadar yaşanan kötü örnekler sebebiyle umudumuz güçsüz olsa dahi söylemek
isteriz ki, savcılar görevini layıkıyla yapmalı, söz konusu organize saldırının doğrudan ve dolaylı tertipleyicilerini yargı önüne çıkarmalıdır.
İnancımız, Türkiye toplumunun barış ve huzur içinde yaşaması için
ihtiyaç duyduğu güç ve özverinin, yine toplumumuzun kendi içinden çıkacağı yönündedir.
Hukuksuzluğa, demokrasi tanımazlığa ve faşizme karşı gösterilecek dayanışma, toplumdaki ayrıştırmacı politikaları ve bunların sahiplerini yenecektir. Türkiye’yi ikinci bir Madımak’la, Çorum’la, Maraş’la, Gazi’yle, 6-7 Eylül ile karşı karşıya bırakmak isteyenler ortak akıl sayesinde
bir kez daha başarısız olmaya mahkumdurlar.
Bu vesile ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun diliyor, Hakkari’de şehit olan askerlerimize
Allah’tan rahmet, ailelerine ve ülkemize başsağlığı temennilerimizi iletiyoruz.
Türkiye’nin daha aydınlık günlere kavuşması için toplumun tüm bileşenlerinin ötekileştirilmeden, barış içinde yaşaması adına İzmir Barosu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir.
Tüm halkımıza saygıyla duyururuz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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SOMA KATLİAMINDA TANIKLIĞIMIZ BAKİDİR!

13 Mayıs 2014 günü, Soma’da maden ocağında 301 işçi katledildi.
Bir kent acı içinde kıvranırken, diğer yanda katiller ve yancıları katliamın izlerini örtmeye çalıştılar.
Dava karara çıktığında söylemiştik; “Biz bir kentin hayalet bir kasabaya dönüşmesinin şahidiyiz. Her sokak başına yayılmış cenaze evlerinin, arkası kesilmeyen selaların, nereye gideceğini, kime sığınacağını
bilmeden şaşkın şaşkın başı boş sokaklarda gezinen çocukların şahidiyiz. Daha arama kurtarma çalışmaları sürerken, ailelerden alınmaya çalışılan “feragat imzalarının” şahidiyiz biz. Bütün bir kentte polis terörü
estirilirken, avukatlar dahi işkenceden geçirilirken, arama kurtarma çalışmalarının yangından mal kaçırılırcasına sona erdirilmesinin şahidiyiz.
Atılan tekmenin ve o tekme karşısında, acısı, onuru, öfkesi hepsi bir
anda yüzüne yansımış insanların çaresizliğinin şahidiyiz.”
Öfke azalsın, insanlar vazgeçsin, yaşanan hukuksuzluğu kimse görmesin diye yıllara yayarak; asıl faillerden Alp Gürkan›ın da aralarında
olduğu 35 sanığın beraat ettirildiği, diğer sanıkların ise göstermelik cezalara çarptırıldığı bir kararla dava kapatılmak istenmişti.
Şimdi ise, İzmir Bölge Adliyesi ceza dairesi tarafından yerel mahkeme kararı onanmış kararla birlikte asli faillerden Can Gürkan tahliye
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edilmiş ve madencilik yapma yetkisi de iade edilmiştir. Vicdanları kanatan bu kararla birlikte biz de söylemekte sakınca görmüyoruz: Tanıklığımız bakidir! Üstelik bu tanıklığa yargının içine düşürüldüğü felaketi
de ekledik. Bilmelisiniz ki; verilen bu karar, gerçeğin üstünü örtmeye
yetmeyecektir. Katil hala katil, suç ortakları ise hala ayan beyan ortadadır.
Ne yerel mahkeme kararının ve ne de bu kararı onayan İstinaf kararının toplum vicdanında bir karşılığı yoktur.
Biz biliyoruz ki, Soma yargılaması gerçeği bulmanın bir aracı, gerçeğe ulaşmanın bir yolu değil, failleri aklamanın bir aracı olmuştur. Fili
tarif edip, tarif edilenin fare olduğuna inandırmaya çalışan yargılama
süreci de sayfalarca karar da vicdanları serinletmeye yetmeyecektir.
Kararı verenlere de hatırlatmak isteriz. Verdiğiniz kararla, 301 madenciyle beraber onların adalet bekleyen yakınlarını, eşlerini, çocuklarını, kardeşlerini, annelerini ve babalarını da öldürdünüz. Bu karar yeni
ölümlere davetiye çıkaracaktır emin olunuz.
Çünkü ölüm, yalnızca üzerinize yıkılan tonlarca toprakla, yerin kilometrelerce altında yanıp kavrulmakla gelmiyor. Adaleti ve vicdanı yok
sayan kararlar da yeniden yeniden ve yeniden öldürüyor insanları.
İzmir Barosu, ne katilleri ne de katillere yol verenleri unutacak.
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CUMHURİYET GAZETESİ KARARI İLE
“ÜLKEMİZİN DÜNYA’DAKİ
SAYGIN KONUMUNU” DAHA DA İLERİ TAŞIYAN
“BAĞIMSIZ YARGIMIZI” KUTLUYORUZ
25 Nisan 2018 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerinden 15’ine toplam 81 yıl, 45 gün hapis cezası verilmiştir. Bugün itibari ile cezası beş yıldan az olup bu cezaları istinaf mahkemesince onanan
Güray Öz, Önder Çelik, Musa Kart, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör
ve Emre İper cezaevine girmiştir.
Türkiye, WJP 2019 değerlendirmesine göre dünya hukuk devleti
sıralamasında 126 ülke arasında 109’uncu, hükümetin yetkilerinin sınırlandırılması konusunda 123’üncü, temel hakların kullanımı bakımından
122’nci sıradadır.
Ülkemiz, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü 2019 yılı basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 157›ncidir. 2018 rakamlarına göre
dünyada cezaevinde bulunan 250 gazetecinin 68’i Türkiye›de bulunmaktadır. Türkiye, açık ara dünyanın en büyük gazeteci hapishanesidir.
Bu bilgiler ışığında, “çağdaş hukuk normları doğrultusunda verdikleri karar” ile ülke yargısının dünyadaki “saygın konumunu” bir kat daha
ileri taşıyan tam bağımsız yargı organlarımızı kutluyor, Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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ÖLÜM ORUÇLARI DAHA CİDDİ BİR AŞAMAYA
ULAŞMADAN YETKİLİLERİ KONUYA ACİLEN BİR ÇARE
BULMAYA DAVET EDİYORUZ
Türkiye çapında 98 cezaevinde yaklaşık 3000 tutuklu ve hükümlünün sürdürmekte olduğu açlık grevi, bugün itibariyle 15 kişi tarafından
ölüm orucuna çevrilmiştir.
Açlık grevi olgusuna yaklaşımlar farklılık gösterse bile unutulmamalıdır ki; bir insanın taleplerini duyurabilmek için bedenini ortaya koyması, temelde bir “Yaşam hakkı” meselesi olup yaşam hakķı, yalnızca
bireyi değil, içinde yaşadığı toplumu ve devleti de ilgilendiren, tüm disiplinlerin korumakla yükümlü olduğu bir haktır.
Avukatlık Kanunu uyarınca, insan haklarının savunulması ve geliştirilmesi görev ve sorumluluğunu taşıyan İzmir Barosu olarak, yaşam
hakkının söz konusu olduğu her durumda, kişilerin kimliklerine bakılmaksızın , hakkın kendisinin savunulması gerektiğine inanıyor ve yetkilileri ölüm oruçları daha ciddi bir aşamaya ulaşmadan, konuya acilen bir
çare bulmaya davet ediyoruz.
İzmir Barosu, söz konusu süreçte hukukun kendisine tanıdığı yetkiler doğrultusunda sorumluluk almaya hazırdır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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DENİZ, YUSUF VE HÜSEYİN’İMİZİ ÖZLEMLE ANIYORUZ
47 yıl önce, halkımızın bağımsız bir ülkede, daha iyi bir dünyada,
eşit, özgür bir yaşam sürmesi için gençliklerini, geleceklerini gözlerini
kırpmadan feda eden Deniz, Yusuf ve Hüseyin’imizi özlemle anıyoruz.
Tüm canlıların yaşam haklarını hiçe sayan, küresel savaşların, açlığın
sebebi emperyalizmin, ülkelerin hükümetlerini, siyasetlerini esir aldığı
ortadadır. 68 kuşağının devrimci gençleri, yıllar önce, ezilen halklara,
işçilere, emekçilere, gençlere yoksulluk ve ölümden başka bir gelecek
vadetmeyen bu sömürü düzenine karşı başkaldırmış, ülkemizin aydınlık
yüzleridir.
Deniz’i, Yusuf’u ve Hüseyin’i idam ettiren faşist iktidarın mirasçılarını ve temsil ettikleri vahşi düzeni, düşlerinde özgür bir dünya görenlerin yerle bir edeceğine inancımız tamdır. Bu inancın verdiği güçle
dünya halklarının özlemini duydukları sömürüsüz düzeni ve eşit yaşamı
kuruncaya kadar demokrasi ve özgürlük mücadelemizi sürdüreceğiz.
Türkiye’nin ve dünyanın daha yaşanılabilir bir yer olması, bu kadim
topraklarda ve tüm dünyada emperyalist politikaların ve savaşların son
bulması için hayatlarını vermiş Deniz, Yusuf ve Hüseyin nezdinde, cezaevlerinde işkencelerde sır vermeyenleri; ülkemizin geleceğine sahip
çıkmak için yaşamlarından vazgeçen onlarcasını; 68 kuşağının tüm devrimcilerini saygı ile selamlıyoruz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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AVUKATA DOKUNMA

Avukatlar nezdinde avukatlık mesleğine yönelik olarak yapılan saldırılara her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. Geçtiğimiz gün Antalya
Barosuna bağlı bir meslektaşımız görevini yaparken saldırıya uğramış
dün ise Bursa Barosu üyesi bir avukat yine mesleğinin ifası nedeniyle
tehdit edilmiştir.
Meslektaşlarımıza ve üyesi bulundukları Antalya ve Bursa Barolarına dayanışma duygularımızı gönderirken gerek son gerçekleştirilen
saldırı gerekse son zamanlarda artarak devam eden avukatlara yönelik
şiddeti protesto etmek amacıyla Antalya Adliyesi’nde oturma eylemi
yapan Antalya Barosu’nun yanında olduğumuzu bildiriyoruz.
İzmir Barosu olarak, almış olduğu tehditlere, uğradığı baskı ve şiddete rağmen görevini layıkıyla yerine getirme gayesiyle hukuk mücadelesi veren tüm avukatlar adına bir kez daha sesleniyoruz:
#AvukataDokunma!
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SOMA’NIN 5. YILINDA NE KATİLLERİ
NE DE KATİLLERE YOL VERENLERİ UNUTACAĞIZ!
Biliyoruz ki, ölüm, yalnızca üzerinize yıkılan tonlarca toprakla, yerin
kilometrelerce altında yanıp kavrulmakla gelmiyor. Adaleti ve vicdanı
yok sayan kararlar da tekrar ve tekrar öldürüyor insanları.
Daha önce de söylemiştik bir kez daha yineliyoruz: Biz bir kentin
hayalet bir kasabaya dönüşmesinin şahidiyiz. Her sokak başına yayılmış
cenaze evlerinin, arkası kesilmeyen salaların, nereye gideceğini, kime
sığınacağını bilmeden şaşkın şaşkın başıboş sokaklarda gezinen çocukların şahidiyiz. Daha arama kurtarma çalışmaları sürerken, ailelerden
alınmaya çalışılan ‘feragat imzalarının’ şahidiyiz biz. Bütün bir kentte
polis terörü estirilirken, avukatlar dahi işkenceden geçirilirken, arama
kurtarma çalışmalarının yangından mal kaçırılırcasına sona erdirilmesinin şahidiyiz. Atılan tekmenin ve o tekme karşısında, acısı, onuru, öfkesi
hepsi bir anda yüzüne yansımış insanların çaresizliğinin şahidiyiz.
Tekrar söylüyoruz: Ne katilleri ne de katillere yol verenleri unutacağız!
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REDDEDİYORUZ
Bir kadının giyimine, konuşmasına, yeme içmesine, ne zaman, nerede, kiminle gezeceğine karışmayı kendine rol edinmiş patriarkanın eril
yargısını ve bu yargının temsilcilerini reddediyoruz.
İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesinde duruşma esnasında bir kadın
meslektaşımızın giymiş olduğu eteğin boyuna karışan ve hakim ünvanını kullanan kişinin bu eylemi en hafif tabirle terbiyesizliktir. Önündeki
dosyalar yerine, duruşma salonunda kadınların giydiği eteğe bakan kişinin etikten bahsetmesi de ironiktir.
Toplumda, kadınlara yönelik olarak geliştirilen nefret algısının ve
ayrımcılığın yargıdaki tezahürü ile mücadelemizi sürdüreceğiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İzmir Barosu Başkanlığı
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ANKARA BAROSU YALNIZ DEĞİLDİR
İşkencecilere karşı mücadelede yan yana durmayı da, insan haklarını korumak için el ele vermeyi de iyi biliriz.
Ankara Barosu tarafından 29.05.2019 tarihinde açıklanan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulan şahıslara işkence yapıldığına dair somut bulguları kamuoyu ile paylaşan rapor hakkında İçişleri
Bakan Yardımcısının Meclis İnsan Hakları Komisyonu’nda yapmış olduğu FETÖ kaynaklı uluslararası bir komplo iddiasını reddediyoruz.
Barolar, Avukatlık Kanunu’nun kendilerine yüklemiş olduğu insan
haklarını savunmak ve korumak görevleri doğrultusunda, işkence ve
diğer zalimane gayrıinsani ve alçaltıcı tüm muamele ve cezalara karşı
tepki vermekle mükellef resmi kurumlardır. Görevinin gereğini layıkıyla
yerine getirmeye ve bu surette ülkemizin çağdaş uluslar ailesinin onurlu bir mensubu olması ülküsünü gerçekleştirmeye tüm gücüyle çaba
sarf eden Ankara Barosu’nu kriminalize etme, tarihi boyunca FETÖ ve
benzeri hiçbir terör örgütüyle yan yana dahi gelmemiş, tarihi bu yapılarla mücadele ile geçmiş meslektaşları zan altında bırakma, bu yöntemi usul olarak benimseyen tüm kişi ve kurumların sicillerinde ömürleri
boyunca taşıyacakları kara bir leke olarak kalmaya mahkumdur.
Ankara Barosu’nu bu tür komplo teorileri ile yıpratmaya çalışan şahısları en şedit biçimde kınıyor ve istifaya davet ediyoruz.
Ankara Barosu yalnız değildir.
İzmir Barosu Başkanlığı

1128

YURTTAŞLARIMIZI “MEHTERCİ PENGUEN MEDYASINA”
MAHKUM ETTİRMEYECEĞİZ
1 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca internetten radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın (Netflix,
Blu TV ve benzeri platform yayını) yapan tüm kuruluşlar bundan böyle
RTÜK’ten yayın lisansı almak ve bu lisans için ücret ödemek zorunda
bırakılmışlardır.
Öncelikle belirtmek gerekir ki, söz konusu düzenlemeyi haklı kılan
hiçbir hukuki gerekçe yoktur.
İnternet ortamı, radyo ve televizyon yayınları gibi belli sayıda frekansın kullanılmak zorunda olduğu ve bu sebeple yayıncılar arasında
«adil» bir düzenleme yapmayı gerektiren bir mecra değildir. Yönetmelik bu haliyle, hukuki bir düzenlemeyi hedeflememekte, yalnızca iktidar
sahiplerinin sansür ihtiyacını yeni bir alana taşımanın aracı olmaktadır.
RTÜK’ün yakın tarihte üstlendiği rol ile tekelleşmiş ve iktidarın sesi
haline gelmiş konvansiyonel medyanın durumu bir arada değerlendirildiğinde, bu düzenlemenin amacının her türlü muhalif görüşü ve alternatif hayat şeklini sindirmek, baskı altına almak olduğu görülecektir.
Bugünden sonra internet üzerinden yayıncılık yapan alternatif haber kanalları ile kültürel içerik üreten tüm yayıncılar sansür, para cezaları, içerik engellemeleri ve lisans iptali gibi yaptırımlara karşı savunmasız kalmışlardır.
Boğulmak istenen, bireysel özgürlükler, ifade hürriyeti, alternatif
siyasi ve kültürel yaşamdır.
Hukuki düzenleme kılıfı ile özgürlüklerimizin son kırıntılarına yapılan bu aymaz saldırıyı şiddetle reddediyoruz. Biliyoruz ki, Türkiye
Cumhuriyeti yurttaşları, kendilerine reva görülen bu totaliter üçüncü
dünyacı dayatmayı en kısa sürede hükümsüz kılacaktır. Söz veriyoruz,
dün olduğu gibi bugünden sonra da yurttaşlarımızın haklarını korumak,
onları “mehterci penguen medyasına” mahkum etmemek için her türlü
hukuki ve toplumsal çabayı göstereceğiz.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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BAROLARDAN CUMHURİYET GAZETESİ YÖNETİCİ VE
BAZI YAZARLARININ YARGILANDIĞI DAVAYA İLİŞKİN ORTAK
AÇIKLAMA
Bilindiği üzere, üç meslektaşımızın da aralarında olduğu Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerinin ve bazı yazarlarının yargılanarak mahkum
edildiği bir dava söz konusudur.
Ülkemizdeki ifade ve basın özgürlüğü bakımından simgesel bir nitelik taşıyan bu davanın, yalnızca yargılananları değil, ülkemizdeki bütün gazeteler ve gazetecileri ilgilendiren önemli sonuçlara gebe olduğu, kamuoyunda genel kabul görmektedir.
Bu davada, aynı eylem nedeniyle yargılanmakta olan gazete yöneticilerinden bir kısmı için beş yılı aşmayan cezalara hükmedilmiş ve
kanun temyiz yolunu kapalı tuttuğundan, bu kişiler yönünden verilen
cezalar istinaf aşamasında kesinleşmişti.
Böylece, gazete yöneticilerinden altısı soruşturma aşamasında
tutuklu kaldıkları dokuz aydan artan cezalarının infazı için 25 Nisan
2019’da, yeniden Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevine konulmuştu.
Geçtiğimiz günlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, beş yıldan
fazla ceza aldığı için verilen hükmü temyiz ede(bile)n gazete yöneticilerinin başvurusu hakkındaki görüşünü hazırlayarak, ilgili ceza dairesine
bildirdi.
Başsavcılık tebliğnamede, gazetenin yöneticileri hakkındaki mahkumiyet hükmünün bozulması ve beraat kararı verilmesi gerektiğini, bu
bozmadan ‘Sirayet etkisi’ nedeniyle halen Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevinde cezaları infaz edilmekte olan gazete yöneticilerinin de yararlanması gerekeceğini belirtmiştir.
Davayla ilgili yeni ve önemli bu gelişme, aynı dosyada, aynı suçtan
yargılananlar arasında temyiz hakkı bakımından farklı uygulama yapılması nedeniyle, temyiz hakki olanların cezaevine girip girmeyeceği Yar1130

gıtay’ın kararına göre belli olacakken, aynı konumdaki bazılarının -üstelik daha az ceza almalarına karşın- cezalarının infazına devam edilmesi,
kamu vicdanında rahatsızlık yaratmaktadır.
Nitekim, yaklaşık iki ay önce Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan
Yargı Reformu Strateji Belgesinde de, Adalet Bakanınca kamuoyuna
yapılan açıklamada da, bu adaletsiz duruma değinilmiş, sorunun ilk yargı paketinde yer alacak bir yasal düzenlemeyle çözüleceği, bunun da
TBMM tatile girmeden gerçekleştirileceği duyurulmuştu.
Ancak, bu yönde herhangi somut bir adım atılmadan, insanlarda
yaratılan beklenti ve umut dikkate alınmaksızın, Meclis tatile girdi.
Yargıtay ilgili ceza dairesinin tebliğnamedeki görüş doğrultusunda
bir bozma kararı vermesi halinde, cezası infaz edilmekte olan gazete
yöneticilerinin uğramış olduğu ağır haksızlık ve mağduriyetin telafisi ne
yazık ki mümkün olamayacaktır. Onlar, haksız yere yattıklarıyla kalacaktır. Bu nedenle, hiç olmazsa bugünden sonra, bir gün dahi gecikmeye
fırsat verilmeden, bu kişiler hakkındaki cezanın infazının durdurulması,
hukukun ve adaletin gereği, kamu vicdanının acil ve haklı beklentisidir.
Dava avukatlarının infazın durdurulmasına dair taleplerinin, -adli
tatilin bitmesi beklenmeksizin- Yargıtay nöbetçi ceza dairesince bir an
önce karara bağlanması, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak görevi bulunan baroların da beklentisidir.
Biz aşağıdaki baro başkanları,
Yargıtay’ı, kamuoyu vicdanını derinden yaralayan bu ağır haksızlık
ve adaletsizliğe derhal müdahale etmeye davet ediyoruz.
Saygılarımızla.
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Av. Metin Feyzioğlu
TBB Başkanı

Av. Ferhat Parlatır
Bartın Barosu Başkanı

Av. Veli Küçük
Adana Barosu Başkanı

Av. Abdülhamit Çakan
Batman Barosu Başkanı

Av. Mustafa Köroğlu
Adıyaman Barosu Başkanı

Av. Halime Aynur
Bilecik Barosu Başkanı

Av. Turgay Şahin
Afyonkarahisar Barosu Başkanı

Av. Hanifi Budancamanak
Bingöl Barosu Başkanı

Av. Mehmet Salih Aydın
Ağrı Barosu Başkanı

Av. Fuat Özgül
Bitlis Barosu Başkanı

Av. Ramazan Erhan Toprak
Aksaray Barosu Başkanı

Av. Sabri Erhendekçi
Bolu Barosu Başkanı

Av. Melik Derindere
Amasya Barosu Başkanı

Av. Ramazan Gedik
Burdur Barosu Başkanı

Av. R.Erinç Sağkan
Ankara Barosu Başkanı

Av. Gürkan Altun
Bursa Barosu Başkanı

Av. Polat Balkan
Antalya Barosu Başkanı

Av. Bülent Şarlan
Çanakkale Barosu Başkanı,

Av. Ali Uğur Çağal
Artvin Barosu Başkanı

Av. Kenan Yaşar
Çorum Barosu Başkanı

Av. Gökhan Bozkurt
Aydın Barosu Başkanı

Av. Müjdat İlhan
Denizli Barosu Başkanı

Av. Erol Kayabay
Balıkesir Barosu Başkanı

Av. Cihan Aydın,
Diyarbakır Barosu Başkanı
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Av. Azade Ay
Düzce Barosu Başkanı

Av. Mehmet Durakoğlu
İstanbul Barosu Başkanı,

Av. Alper Pınar
Edirne Barosu Başkanı

Av. Özkan Yücel
İzmir Barosu Başkanı

Av. Mustafa Yentür
Elazığ Barosu Başkanı

Av. Muhammed Burak Gül
Kahramanmaraş Barosu Başkanı

Av. Mustafa Elagöz
Eskişehir Barosu Başkanı

Av. Özgür Demir
Kastamonu Barosu Başkanı

Av. Bektaş Şarklı
Gaziantep Barosu Başkanı

Av. Cavit Dursun
Kayseri Barosu Başkanı

Av. Soner Karademir
Giresun Barosu Başkanı

Av. Turgay Hınız
Kırklareli Barosu Başkanı

Av. Serkan Pekmezci
Gümüşhane-Bayburt Bölge
Barosu Başkanı

Av. Mehtap Tuzcu
Kırşehir Barosu Başkanı

Av. Zeydin Kaya
Hakkari Barosu Başkanı
Av. Ekrem Dönmez
Hatay Barosu Başkanı,
Av. Serkan Alakan
Iğdır Barosu Başkanı
Av. Ünsal Çankaya
Isparta Barosu Başkanı

Av. Bahar Gültekin Candemir
Kocaeli Barosu Başkanı
Av. Mustafa Aladağ
Konya Barosu Başkanı
Av. Enver Han
Malatya Barosu Başkanı,
Av. Ali Arslan
Manisa Barosu Başkanı
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Av. Çelebi Araz
Mardin Barosu Başkanı

Av. Abdullah Öncel
Şanlıurfa Barosu Başkanı

Av. Bilgin Yeşilboğaz
Mersin Barosu Başkanı,

Av. Nuşirevan Elçi
Şırnak Barosu Başkanı

Av. Abdülbaki Çelebi
Muş Barosu Başkanı

Av. Sedat Tenekeci
Tekirdağ Barosu Başkanı

Av. Mustafa Necmi Öncül
Nevşehir Barosu Başkanı

Av. Melih Yardımcı,
Tokat Barosu Başkanı

Av. Osman Çimen
Niğde Barosu Başkanı

Av. Sibel Suiçmez
Trabzon Barosu Başkanı

Av. Haluk Murat Poyraz
Ordu Barosu Başkanı

Av. Kenan Çetin
Tunceli Barosu Başkanı

Av. Halil Yavuzdoğan
Osmaniye Barosu Başkanı

Av. Emin Coşkun
Uşak Barosu Başkanı

Av. Ümit Peçe
Rize Barosu Başkanı

Av. Zülküf Uçar
Van Barosu Başkanı

Av. Abdurrahim Burak
Sakarya Barosu Başkanı

Av. Fedayi Doğruyol
Yalova Barosu Başkanı

Av. Nizam Dilek
Siirt Barosu Başkanı

Av. Mehmet Şimşek
Yozgat Barosu Başkanı

Av. Hicran Kandemir
Sinop Barosu Başkanı

Av. Özel Eroğlu
Zonguldak Barosu Başkanı
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FELAKETİN 20. YILINDA HALA ÜZGÜNÜZ
Rant hırsı ile çarpık kentleşme, denetimsizlik, başı boş bırakılmış
müteahhitler, problemi çözmek yerine örtbas eden siyaset, doğanın
şiddeti ile birleşince, felaketi hatta mahvoluşu gösterdi Gölcük depremi.
Buna rağmen, 20 yıl sonra bugün hala, aynı çarpık kentleşmenin,
rantsal bölüşüm mantığı ile şehirleri beton mezbeleliklerine dönüştürdüğünü, doğal kaynakların, kültür ve tabiat zenginliklerinin hunharca
yağmalandığını, ayrıcalıklı müteahhitler sınıfının oluşturulduğunu, denetim mekanizmalarının devre dışı bırakıldığını üzülerek görüyoruz.
Siyasi iktidar, imar afları ile yurttaşlarına ev şeklinde tabut tapuları
dağıtmaya devam ediyor.
17 Ağustos’un yıldönümünde, yeni felaketler yaşanmaması için
yetkilileri bir kez daha göreve çağırıyor, depremde yakınlarını kaybetmiş olanlara bir kez daha başsağlığı diliyoruz.
İzmir Barosu
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TÜRKİYE’NİN DEMOKRATİK VE
ÇAĞDAŞ BİR HUKUK DEVLETİ
OLMAKTAN BAŞKA SEÇENEĞİ YOKTUR
Demokratik seçimlerle iş başına gelmiş Diyarbakır, Mardin ve Van
Büyükşehir belediye başkanları henüz görevlerinde beşinci aylarını doldurmadan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmışlardır.
Söz konusu üç belediye başkanı, başkan olabilme yeterliliğine sahip kişiler olduğu gibi seçildikleri tarihten bugüne kadar da haklarında
belediye başkanlığı görevini sürdürmelerine engel herhangi bir mahkeme kararı verilmemiştir. Yani bir başka deyişle, Üç belediye başkanının
da hukuki statülerinde aday oldukları andan bu yana bir değişiklik olmamıştır. Tüm bunlar, meselenin demokrasiye bakış açısı olduğunu çok
net şekilde göstermektedir.
Herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın üç belediye başkanının
görevden alınmış olması seçim öncesi yürütmenin başı tarafından “seçilirlerse kayyum atarız” şeklinde ortaya konan anti demokratik tavrın
bir tezahürüdür. Bu hukuksuz anlayışın sonucu olarak meşru ve demokratik yollar yurttaşların bir bölümüne fiili olarak kapatılmıştır. Yapılan
uygulama ile yurttaşlara kimi seçerseniz seçin size kendinizi yönetme
imkânı tanımayacağız denilmektedir. Dolayısıyla, bugün yaşanan yürütme erkinin demokrasiye karşı darbesidir.
Bugün bir kez daha görülmüştür ki, bu antidemokratik girdaptan
çıkış, makyaj niteliğinde yargı reformları ile değil ancak köklü bir zihniyet değişimi ile mümkün olacaktır. Türkiye’nin demokratik ve çağdaş
bir hukuk devleti olmaktan başka seçeneği yoktur.
Siyasi iktidar faşizmin ilanı anlamına gelecek bu uygulamadan derhal vazgeçerek görevden alınan belediye başkanlarını görevlerine iade
etmelidir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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BARO BAŞKANLARINDAN, 3 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANININ GÖREVDEN ALINMASIYLA İLGİLİ BASIN
AÇIKLAMASI
Türkiye bir kez daha hukuksuz bir sabaha uyandı. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerinin seçilmiş belediye başkanları görevden alınarak, yerlerine bu illerin valileri kayyum olarak atanmıştır.
İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 418 kişi de gözaltına alınmış, aynı
zamanda internete ve sosyal medyaya erişim de kısıtlanmıştır. Darbe
sonrası yaşadığımız hukuksuzluklar, bir kez daha uygulamaya konulmuştur.
Bu utanca ikinci kez tanıklık ediyoruz. 2016 yılında da yine çok sayıda belediye başkanı gözaltına alınmış, aynı şekilde seçilen 96 belediye
başkanının yerine kayyum atanmıştı.
OHAL’in hukuksuz uygulamaları, OHAL kalkmış olmasına rağmen
hız kesmeden devam etmektedir. Demokrasi, hukuk bir kez daha askıya
alınmış, yerle bir edilmiştir.
31 Mart 2019 seçimleri arifesinde, “seçilirlerse kayyum atarız” tehdidi henüz unutulmamıştır ve YSK tarafından adaylıkları onaylanarak
seçilen üç belediye başkanının, daha beş ay geçmeden devam eden ve
henüz kesinleşmeyen soruşturma ve davalar gerekçe gösterilerek “idari karar” ile görevlerinden uzaklaştırılmaları, idarenin yargı üzerindeki
vesayetini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu uygulama ile Türkiye’nin
idari yapısının yanı sıra, yargısı da ağır bir darbe daha almıştır.
Seçim ve onun tezahürü olan halk iradesinin, idari bir karar ile ortadan kaldırılması en hafif deyimiyle “sivil darbe”dir. Halk iradesine karşı
gerçekleştirilen bu darbe, Türkiye’nin demokrasisine bir yarar sağlamayacaktır. Ayrıca daha önce İstanbul, Ankara ve başka illerde AKP’li belediyelerde uygulandığı üzere; görevden alınan belediye başkanlarının
yerine, belediye meclis üyelerinden birinin başkan vekili olarak seçimine olanak vermeden doğrudan kayyum atanması, açıkça bir çifte standarttır. Bu hukuka aykırılığı daha da katmerleştirmiştir.
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Bizler; barış içinde bir arada yaşama fikrini, demokratik hukuk
devleti idealine olan inancı da tümden ortadan kaldıran bu hukuk dışı
uygulamayı kabul etmiyoruz. OHAL uygulamalarının devamı olan bu
hukuksuz uygulamadan vazgeçilerek, görevden uzaklaştırılan belediye
başkanlarının derhal görevlerine iadesini talep ediyoruz.
Adana Barosu Başkanlığı,
Adıyaman Barosu Başkanlığı,
Ağrı Barosu Başkanlığı,
Ankara Barosu Başkanlığı,
Antalya Barosu Başkanlığı,
Artvin Barosu Başkanlığı,
Aydın Barosu Başkanlığı,
Batman Barosu Başkanlığı,
Bingöl Barosu Başkanlığı,
Bitlis Barosu Başkanlığı,
Bursa Barosu Başkanlığı,
Diyarbakır Barosu Başkanlığı,
Denizli Barosu Başkanlığı,
Düzce Barosu Başkanlığı,
Gaziantep Barosu Başkanlığı,
Hakkari Barosu Başkanlığı,
Hatay Barosu Başkanlığı,
İstanbul Barosu Başkanlığı,
İzmir Barosu Başkanlığı,
Kars-Ardahan Bölge Barosu Başkanlığı,
Mardin Barosu Başkanlığı,
Mersin Barosu Başkanlığı,
Muş Barosu Başkanlığı,
Siirt Barosu Başkanlığı,
Şanlıurfa Barosu Başkanlığı,
Şırnak Barosu Başkanlığı,
Tekirdağ Barosu Başkanlığı,
Tunceli Barosu Başkanlığı,
Van Barosu Başkanlığı,
Yalova Barosu Başkanlığı
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İZMİR’İN DÖRT BİR YANINDA ALEVLER;
ŞEHRİN CİĞERLERİ YANIYOR,
BİZİM YÜREĞİMİZ KANIYOR
İzmir’in Dört Bir Yanında Alevler; Şehrin Ciğerleri Yanıyor, Bizim Yüreğimiz Kanıyor.
Tesadüf denemeyecek ve doğaya mal edilemeyecek şekilde dün
Urla, Karabağlar, Gümüldür, Seferihisar, ilçelerinde başlayan yangın
çaresizlik içinde yanan, ağaç, ot ve hayvanlar ile tüm şehrin kalbine dokunmuş, her yurttaşın kalbini yakmıştır.
Yanan ormanlarımız, sökülen ciğerlerimiz için İzmir adına üzgünüz.
Yanan ormanların rant için imara açılmasının önlenmesi, tüm canlılara yeniden ev sahipliği yapabilmesi için gerekli çabanın gösterilmesi
başlıca ödevimizdir.
İzmir Barosu olarak pes etmeyeceğiz, yangın soruşturmalarının takipçisi, yeniden kurulacak ormanların ise hem mimarı hem de katılımcısı olacağız.
İzmir Barosu
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MESLEKTAŞLARIMIZA YÖNELİK ŞİDDETİN
TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Aralarında bir de İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesinin bulunduğu 26 meslektaşımız İzmir Adliyesi önünde Diyarbakır, Mardin ve Van
Büyükşehir Belediyelerinin seçilmiş belediye başkanlarının görevden
alınarak yerlerine kayyum atanmasına dair bir basın açıklaması hazırlığı
içindeyken gözaltına alınmışlar, İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel
ve Baro Yönetim Kurulu üyelerinin girişimleri ile sağlık muayeneleri yapıldıktan sonra serbest bırakılmışlardır.
Konuyla ilgili İzmir Barosu önünde gerçekleştirilen ve gözaltına alınan meslektaşlarımızın da katıldığı basın açıklamasında yapılan işlemin
iktidarın muhalifleri sindirme amacıyla gerçekleştirdikleri eylemlerin
bir başka görüntüsü olduğu ifade edilerek, sorumluların cezalandırılması için gereken işlemlerin yapılacağı vurgulanmıştır.
Açıklamayı gerçekleştiren İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel,
gerçekleştirilen işlemin siyasi iktidarın muhalifleri sindirme yönteminin, muhalifleri sindirme amacıyla gerçekleştirdikleri eylemlerin bir
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başka görüntüsü olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin dört bir tarafında
kayyum atamalarına karşı yapılan açıklamalar sürekli olarak bir baskıyla,
sürekli olarak polis terörüyle, sürekli olarak şiddetle bastırılmak yoluna
gidilmektedir. Biz İzmir Barosu olarak kayyum atamalarının olduğu gün
açıkça ifade etmiştik: Kayyum atamaları demokrasiye karşı girişilmiş bir
darbedir. Bu sözümüzü hala gür bir sesle söylüyoruz. Bu nedenle, bu
konuda toplumun değişik kesimlerinden gelen tüm muhaliflerin açıklama yapmasının onların en demokratik hakkı olduğunu düşünüyoruz.
Özgür kürsüyü açarken şiddet içermeyen ve şiddete yöneltmeyen her
düşünce ifade edilmeye değer demiştik. Bugün hala bu düşüncemizin
arkasındayız. Sabahleyin görüşlerini açıklamak isteyen, bu konuda değerlendirmelerini yapmak isteyen meslektaşlarımıza yönelik saldırıyı
bir kez daha kınıyoruz. Bu olayın takipçisi olacağımızı, sorumluların cezalandırılması için gereken işlemleri yapacağımızı bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz. Arkadaşlarıma tekrar geçmiş olsun diyorum” dedi.
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AVUKATLAR OLMADAN, BAĞIMSIZ YARGI OLMADAN,
ADALETİN SAĞLANABİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

İzmir Adliyesi protokol kapısı girişinde yapılan törene İzmir Barosu
Başkanı Av. Özkan Yücel, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre,
İzmir Adli Yargı Komisyon Başkanı İbrahim Korkmaz, İl Emniyet Müdürü
Hüseyin Aşkın, meslektaşlarımız, hakim ve savcılar katıldı.
Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasının ardından konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel
şunları söyledi:
Bir adalet düşüncesinin, bir adalet idealinin çatısı altındayız. Yalnız
avukatlar olarak değil, hakimleri, savcıları ve avukatlarıyla, sacayağının
bütün parçaları ile buradayız.
Bu sacayağından herhangi bir bileşenin eksilmesi halinde adaletin
gerçekleşmeyeceği, yurttaşların adalete olan inancının sarsılacağı ve
beklentilerinin karşılanmayacağı tartışmasız.
1142

Şimdi tarihe not düşmek için bir kısım hatırlatmalar yapacağım.
Yeni bir adli yıla başlıyoruz. Bu yeni adli yılda, 2019’un Tehlike Altındaki Avukatlar Günü’nün, ülkemizdeki avukatlara ithaf edildiği bir
mesleğin temsilcisi olarak karşınızdayım. Bize son dönemlerde “Nasılsınız” diye sorduklarında, cevabımız “Tehlike altındayız” oluyor. Önce
avukatların tehlike altında olma durumunu sona erdirmek lazım. Çünkü
avukatlar olmadan, bağımsız yargı olmadan, adaletin sağlanabilmesi
mümkün değil.
Ama yalnızca kendimiz için burada değiliz elbette. Mesela sokaktaki vatandaşın hakları için buradayız, seçim sandıklarında hakları gasp
edilenler için, verdikleri oy sandığa yansımadığında, oyları karşılığını
bulmadığı için mücadele eden insanların sesiyiz. 10 Ekim’de katledilen
barış savunucularının sesiyiz. Soma’da yerin yüzlerce metre altında yakılan işçilerin sesiyiz. İş cinayetlerine kurban edilenlerin sesiyiz. Kadın
sığınma evlerinde sekiz binden fazla kadının bulunduğu bir ülkede, her
gün sokakta katledilen kadınların, ölmek istemiyorum diyerek çığlık
atan kadınların sesiyiz. Ayşe Paşalı’nın, Şule Çet’in, Münevver Karabulut’un, Özgecan’ın, Emine Bulut’un ve isimsiz binlerce kadının...
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İstismara uğrayan çocukların sesiyiz. Onların haklarını korumak için
buradayız. Aladağ’da yakılan çocukların sesiyiz aynı zamanda. Çünkü
bütün yurttaşların aslında adaletten alacakları var. Bu sacayağının bir
parçası olarak bizler, gerçekleri söylemekte, sonuna kadar gerçeğin ardına düşmekte kararlıyız. Avukatlar olarak bunu yapacağız. Ama şunun
da farkındayız; yargıçlarımız ve savcılarımız olmadan, hep birlikte mücadele etmeden, önce kendimizi özgürleştirmeden, başkalarını özgürleştirebilmemiz mümkün değil.
Yeni bir adli yıl başlıyor. Dün yaşadıklarımızdan daha az sorunla karşı karşıya değiliz. Biz istiyoruz ki, yarın bu adliyenin çatısı altına giren
her yurttaş, buradan adaletli bir kararla çıkabileceğinin farkında olsun.
O yüzden yargının diğer kurucu unsurlarına, sevgili hakimlerimize, sevgili savcılarımıza sesleniyorum: Bu ülkeyi demokratik, bu ülkeyi laik,
bu ülkeyi hukuka ve insan haklarına saygılı bir ülke haline getirebiliriz.
Bunu en baştan, biz başarabiliriz. Çünkü keyfilikleri, hukuk dışında denetleyebilecek bir başka mekanizmaya sahip değiliz. Bunu başarabiliriz, bunu yapabiliriz, yapacağız. İnanıyorum.
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ŞEHRİN KÜLTÜRÜNE, BARIŞ ORTAMINA,
ÇOK SESLİ İKLİMİNE
YABANCI KAMU GÖREVLİLERİNİN YARATTIĞI BU ÜZÜCÜ
GÖRÜNTÜYÜ KABUL ETMİYORUZ
İzmir milletvekilleri Murat Çepni ve Serpil Kemalbay’ın da aralarında bulunduğu bir grup yurttaşın Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir
Belediyeleri’nde seçilmiş belediye başkanlarının idari tasarrufla görevden alınmalarına dair yapmak istedikleri basın açıklamasına güvenlik
güçlerince izin verilmemiştir.
Alanda bulunan milletvekillerinin etrafı çepeçevre sarılmış ve açıklama yapmaları engellenmiştir. Anayasal haklarını kullanmak isteyen
yurttaşlara yapılan her türlü hukuksuz müdahale insan haklarına dayalı
bir hukuk devleti olan ülkemizin temel değerlerine aykırıdır. Söz konusu keyfi uygulamalar şehrimizde yaratmak istediğimiz insan hakları
kenti kimliğine büyük zarar vermekte ve tüm dünyada ülkenin aydınlık
yüzü olarak bilinen İzmir’in adını karalamaktadır.
İzmir’in özgürlükler kenti misyonuyla çelişen bu uygulamaların süreklilik kazanması en başta şehrin güvenlik algısını sarsmakta, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak tüm İzmirlilere zarar vermektedir.
Şehrin kültürüne, barış ortamına, çok sesli iklimine yabancı kamu
görevlilerinin yarattığı bu üzücü görüntüyü kabul etmiyor, şiddet ve
nefret içermeyen her ifadenin açıklanmayı hak ettiğine dair görüşümüzü buradan bir kez daha tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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SAVCILIĞIN İHBAR EDEN ŞAHSA ULAŞMAK İÇİN
ŞEHİRDEKİ TÜM KADINLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİ
ARAŞTIRMA YETKİSİ YOKTUR
09.09.2019 tarihli Birgün Gazetesi’nde yayımlanan haberle, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün, 29 Ağustos tarihinde ‘İvedi’ ve ‘Gizli’
ibareleriyle İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden, 1 Ocak 2017 - 31 Mayıs
2019 tarihleri arasında kentteki tüm kamu hastaneleri ve özel hastanelerde 30-40 yaş aralığında ‘polikistik over sendromu’ olup, kürtaj yaptıran kadınların listesini istediği ve listenin 13 Eylül’e kadar kendilerine
ulaştırılmasını talep ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız.
İlerleyen saatlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan
açıklamada
«Yürütülen soruşturma süresince tüm araştırmalara rağmen ihbar eden şahsa ulaşılamadığı ve soruşturmadaki bilgilerden ihbarcının
2017-2019 yılları arasında İstanbul ilinde «Polikistik Over Sendromu»
tanısıyla tedavi gördüğünün tespit edildiği anlaşıldığından, bu nedenle
söz konusu tarihler arasında bu tanıyla tedavi gören şahsın tespitine
yöneliktir» denilmiştir.
Öncelikle Anayasa’nın 20. maddesinde “Herkesin özel hayatına ve
aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkı olduğu, kişilerin özel
hayatına ve aile hayatının gizliliğine dokunulamayacağı” açıkça belirtilmektedir. Hastalara ait bilgilerin gizli tutulması, hasta hakları gereğidir. Sağlık hizmeti veren kişi ve kurumların bu bilgileri saklı tutması
gerekir. Bu husus, Hasta Hakları Yönetmeliğinde (HHY) açık bir şekilde
düzenlenmiştir. Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen hastaya
ait tüm kayıt ve bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir
şekilde açıklanamaz. (HHY m. 23/1). Türk Ceza Kanununa (TCK) göre,
hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye, bir yıldan üç yıla
kadar hapis cezası verilir (TCK m. 135).
AİHM’ne göre de, sağlık verilerinin gizliliğine saygı gösterilmesi,
Sözleşme’ye Taraf Devletlerin yasal sistemlerinde yer alan temel bir
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ilkedir. Anayasa’nın 90. maddesi, imzacısı bulunduğumuz uluslararası
sözleşmeler ve iç hukuk düzenlemelerimiz uyarınca, bilgi-liste istemi,
hukuka aykırıdır.
Özellikle kürtaj gibi bilgi gizliliğinin büyük önem taşıdığı, birçok
kadının kimlik bilgilerinin ortaya çıkacağı endişesiyle işlem için özel kurumları tercih ettiği bir operasyona ilişkin bilgilerin görevli sağlık personeli dışında kişilerle paylaşılması, kadınların temel haklarının da ihlali
anlamına gelmektedir. Üstelik, yalnızca soruşturmada adı geçen kişilerin bilgileri değil; İstanbul’daki tüm kadınların sağlık bilgilerinin listesi
talep edilmekte olup; bu işlemin kendisi dahi ceza hukuku prensipleri
gereği, ihlal anlamına gelmektedir.
Tüm bunların yanında her ne kadar Başsavcılık tarafından bir soruşturma kapsamında bu bilgilerin istenilmiş olduğu belirtilse de savcılığın ihbar eden şahsa ulaşmak için şehirdeki tüm kadınların kişisel
verilerini araştırma yetkisi yoktur.
Değindiğimiz sebeplerle, talep edilen bilgilerin İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından Emniyet Müdürlüğü’ne verilemeyeceğini, verilmesi halinde
yukarıda tek tek sayılan mevzuat gereği suç işleneceğini, bu durumda
ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı, hakları ihlal edilen
kadınların hak arama süreçlerinde ve açacakları davalarda yanlarında
olacağımızı kamuoyuna duyururuz.
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BASINA VE KAMUOYUNA
39 sene önce bugün faşist bir darbe ile emperyalist politikaların
hakim kılındığı ülkemizde, insan hakları ve demokrasi son derece büyük bir yıkıma uğramıştır. 12 Eylül 1980 askeri darbesi, üzerinden geçen
onca seneye rağmen bırakmış olduğu miras ve bu mirasın temsilcisi siyasi iktidarlar ile günümüzde de varlığını sürdürmektedir.
Ülkemizin bugün içinde bulunduğu karanlığın temellerinin atıldığı
12 Eylül 1980 darbesi ve sonrasında kurulan askeri cuntanın uygulamaları ile temel hak ve özgürlükler gasp edilmiş; ilerici, aydın ve demokratlar büyük bir saldırıya uğramıştır. Bu darbe ile toplumsal kutuplaşma,
dinci gericilik, nefret söylemi ve şovenizm üzerinden beslenen bir kesim yaratılmıştır. 12 Eylül darbesinin ürünü olan bu kesimin benimsediği emperyalist siyaset halen tüm canlıların yaşamlarını tehdit etmekte,
savaştan ve yıkımdan başka bir gelecek vaad etmemektedir.
İzmir Barosu olarak darbelere, darbecilere, darbelerden beslenenlere karşı mücadelenin, temel hak ve özgürlüklerden yana, demokratik,
laik bir hukuk devleti için mücadele olduğunun farkındayız. Bu bilinçle
işçinin, emekçinin, yoksulun, ezilenin haklarını korumaya, eşit ve özgür
bir yaşam düşünü gerçek kılmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.

1149

MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ
Mardin Barosu üyesi meslektaşlarımız Av. Özlem Dündar ve Av. İbrahim Dündar 17.09.2019 tarihinde, mesleki faaliyetlerinden ötürü saldırıya uğramışlardır. Bursa Barosu üyesi meslektaşımız Av. Fesih Demir
de 15.09.2019 tarihinde polis şiddetine maruz kalmıştır. Her iki olayda
da failler sadece eylemi gerçekleştirenler olarak kabul edilemez. Meslektaşlarımıza yapılan saldırılar, mesleğimizin itibarsızlaştırılmasının,
avukatların yalnızlaştırılmasının önünü açan söylemlerin bir ürünüdür.
Kimden gelirse gelsin, mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik
her şiddetin karşısındayız, meslektaşlarımızın yanındayız. İzmir Barosu
olarak meslektaşlarımıza ve Mardin ile Bursa Barosu’na her türlü desteği vermeye hazırız.
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AVUKATLARA YÖNELİK OLARAK ARTAN ŞİDDET OLAYLARI,
MÜNFERİT OLAYLAR OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ
21.09.2019 tarihinde ilimiz Karaburun ilçesinde hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen durdurma işlemine karşı çıktığı için meslektaşımız
Avukat Dilek Güzel hakkında yakalama işlemi yapılarak, karakola götürülmüştür. Meslektaşımız, Baro Başkanımızın Karaburun C. Savcısı ile
yaptığı görüşme sonrasında serbest bırakılmıştır.
Avukatlara yönelik olarak artan şiddet olayları, münferit olaylar
olarak değerlendirilemez.
Devletin her kademesinde avukatlara ve avukatlığa karşı yükselen
bir nefretin olduğu aşikardır. Bu nefret, muktedirler tarafından kullanılan dilden kaynaklanmaktadır.
Avukatlara ve muhalif avukatlık pratiğine karşı takınılan tutum ve
davranışlar, her gün ülkemizde meslektaşlarımızın özgürlüklerine yönelik bir tehdit olarak da ortaya çıkmaktadır.
Daha demokratik bir ülke için mücadele eden bir mesleğin mensupları olarak, mesleğimize yönelik bu saldırılar karşısında birlik olmaktan başka bir çaremizin olmadığı açıktır. Birlikte, mesleğimizi içine sürüklendiği bataklıktan çıkartacağımıza inancımız tamdır.
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BAROLARDAN ORTAK AÇIKLAMA
2012 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
ders veren öğretim elemanları Dr. Melike Belkıs Aydın’ın ve Dr. Barış
Işık’ın fakülte ile ilişikleri kesilmiştir.
İlişiklerin kesilmesine, Rektörlük tarafından akademisyenler hakkında açılan idari soruşturmalar gerekçe gösterilmiştir. Ancak Aydın ve
Işık’ın bu soruşturmalardan haberleri bulunmamakta olup kendilerine
sözü edilen soruşturmalara ilişkin hiçbir tebligat yapılmadığı gibi verdikleri bir savunma ve aldıkları bir disiplin cezası da bulunmamaktadır.
Yıllardır hukukçu yetiştirmek için yoğun çaba harcayan, görevlerini
özveri ile yerine getiren saygın bilim insanları olan bu iki akademisyenin
haberleri dahi olmayan gizli soruşturmalar gerekçe gösterilerek görevlerine son verilmesinin, adı hukuk fakültesi olan bir kurumda yaşanması
ise son derece üzücü ve endişe vericidir.
Ne yazık ki bir süredir üniversitelerde liyakat yerine başka kriterler aranmakta olup Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi de süreci bu
şekilde yönetmektedir. Fakülteye kısa bir süre önce başka üniversitelerden gelen ve şubat ayında göreve başlayan idarecilerin atama biçimi
hukuken son derece sorunludur.
Fakültede bu aşamadan sonra sorunlar giderek artmaya başlamış,
Dekan vekili tüm bölüm başkanlıklarını ve üç anabilim dalı başkanlığını
kendi uhdesinde toplamıştır.
Gelinen aşamada, hukuki bir dayanağı bulunmaksızın iki akademisyenin fakülteden ilişiklerinin kesilmesine varan bir süreç söz konusudur.
Hatta durum öylesine vahimdir ki fakültedeki Hukuk Felsefesi ve
Sosyolojisi Anabilim Dalı’ndaki tek akademisyen olan Dr. Melike Belkıs
Aydın yerine, Hukuk Felsefesi derslerini vermek üzere Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım görevlendirilmiştir.
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Yetişmiş hukukçu bilim insanlarının hukuk fakültelerinden uzaklaştırılıp yerlerine ilahiyatçı alınması, hukuk eğitimin geldiği vahim noktayı
göstermektedir ki, bu durum laik, bilimsel eğitim bakımından kesinlikle
kabul edilemez.
Hukuk fakültelerinde eğitim konusunda yaşayacağımız sıkıntılar
ülkedeki adalet ihtiyacımız ile yakinen ilgilidir. Barolar olarak, avukatlık
mesleği ve yargının yaşadığı sorunların hukuk fakültelerindeki eğitimden bağımsız olmadığını düşünmekteyiz. Geleceğin avukatları, hakim
ve savcılarını yetiştirecek olan Hukuk fakültelerindeki eğitimin niteliği, yargının her aşamasındaki hukukçuları da adalete ulaşmaya çalışan
yurttaşları da ilgilendirmektedir.
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki endişe verici durum
biz aşağıda imzası bulunan baroları kaygılandırmaktadır. Bu nedenlerle
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yaşanan hukuksuzluğa son
verilmesi ve Dr. Melike Belkıs Aydın’ın ile Dr. Barış Işık’ın bir an önce
görevlerine iade edilmeleri gerekmektedir.
Konunun, hukuki ve idari sürecinin her aşamasında takipçisi olacağımızı da kamuoyuna saygıyla bildiririz.
• Adana Barosu Başkanlığı
• Amasya Barosu Başkanlığı
• Ankara Barosu Başkanlığı
• Antalya Barosu Başkanlığı
• Artvin Barosu Başkanlığı
• Aydın Barosu Başkanlığı
• Balıkesir Barosu Başkanlığı
• Bingöl Barosu Başkanlığı
• Bolu Barosu Başkanlığı
• Burdur Barosu Başkanlığı
• Bursa Barosu Başkanlığı
• Çanakkale Barosu Başkanlığı
• Denizli Barosu Başkanlığı
• Diyarbakır Barosu Başkanlığı
• Düzce Barosu Başkanlığı
• Gaziantep Barosu Başkanlığı

• Isparta Barosu Başkanlığı
• İstanbul Barosu Başkanlığı
• İzmir Barosu Başkanlığı
• Kırklareli Barosu Başkanlığı
• Kilis Barosu Başkanlığı
• Kocaeli Barosu Başkanlığı
• Manisa Barosu Başkanlığı
• Mersin Barosu Başkanlığı
• Muğla Barosu Başkanlığı
• Muş Barosu Başkanlığı
• Şanlıurfa Barosu Başkanlığı
• Şırnak Barosu Başkanlığı
• Tekirdağ Barosu Başkanlığı
• Tunceli Barosu Başkanlığı
• Van Barosu Başkanlığı
• Yalova Barosu Başkanlığı
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BUGÜN MÜVEKKİLLERİMİZ,
HALK VE ANAYASAL BİR HAK OLAN BARIŞTIR
İzmir Barosu tarihi boyunca BARIŞ’ı öncelemiş, savaşlara karşı çıkmıştır.
Savaşa karşı çıkmanın tarihsel bir sorumluluk olduğu düşüncesiyle,
dün olduğu gibi bugün de diyoruz ki; “Savaş insan onurunun, temel
hak ve özgürlüklerin yok edilmesi, yıkım, açlık, sefalet demektir.
Savaş, insanlığın geçmişten bugüne biriktirdiği maddi ve manevi
değerlerin tahrip edilmesi demektir.”*
Kuzey Suriye harekatının ilk gününde yaşamlarını yitiren şehitlerimiz ve siviller, savaşın ölüm, acı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyeceğini ortaya koymaktadır.
Gelecek güzel günlerin yalnızca barışla mümkün olduğu ve yurttaşlarımızın barışı hak ettiği inancıyla; vatandaşlarımızın hayatın “Her türlü
tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı,
karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve “Yurtta sulh, cihanda
sulh” arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğunu” ** bir kez daha tüm kamuoyunun dikkatine sunuyor, eşit, özgür
ve demokratik bir yaşamın ancak ve ancak barış ortamında kurulabileceğini anımsatarak, şehitlerimize ve sivillere Allahtan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyor, siyasi iktidarı daha fazla can kaybı yaşanmadan
savaşa son vermeye çağırıyoruz.
Saygılarımızla.
İzmir Barosu Başkanlığı
* İzmir Barosu Başkanlığınca 8 Ocak 2003 tarihinde yapılan açıklama
** Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Başlangıç hükümleri.
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TERÖRÜ LANETLİYOR VE
YURTTAŞLARIMIZA BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUZ
Kuzey Suriye’de sürdürülen askeri harekat sırasında 4 askerimiz şehit olmuş, Nusaybin’e atılan havan topu nedeniyle 8 sivil yurttaşımız
yaşamını yitirmiş ve onlarca yurttaşımız da yaralanmıştır.
İzmir Barosu Anayasal bir hak olan barışın yanında durduğu gibi,
insanlık değerlerinin düşmanı olan her türlü terör eyleminin de tam
karşısındadır. Masum sivilleri açıkça hedef alan bu terör eylemini lanetliyoruz. Söz konusu terör eyleminin failleri derhal bulunmalı ve bağımsız yargı önünde en sert şekilde cezalandırılmalıdır. İzmir Barosu, yurttaşların can güvenliğinin sağlanması ve sorumluların gereken cezaları
alması için üstüne düşen her türlü sorumluluğu almaya hazırdır.
Bu vesile ile operasyon esnasında yaşamlarını yitiren şehitlerimize
ve yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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AYRIMCILIK SUÇ, EĞİTİM HAKTIR
Aksaray Mehmetçik İlkokulu`nun bazı velilerinin, özel eğitim sınıflarındaki otizmli öğrencilere karşı eylem yaptığını üzülerek öğrenmiş
bulunmaktayız. Otizmli çocukların, kendi çocukları ile aynı okulda öğretim görmelerine karşı çıkan velileri, öncelikle kınıyoruz.
Tüm çocuklarımızın çok değerli olduğunu, insanların hiçbir sınıflandırmaya tabi tutulmadan ve ötekileştirilmeden bir arada yaşayabilme
arzusu ve erdeminin ancak okul sıralarında kazandırılabileceğini, böylesine hassas bir konuda ayrımcılık yapmanın, toplumda derin tahribatlara yol açacağını hatırlatıyor, tüm okullarda otizmli çocuklarımızın
eğitimi için gerekli şartların sağlanarak, ayrımcılığa yol açan her türlü
uygulamaya son verilmesi gereğinin altını çiziyor ve tüm çocuklarımızın
toplumumuzun bir parçası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.
Yaşanan bu üzücü olayla ilgili sorumluların tespiti için başlatılan
soruşturma sonucunu beklemekle birlikte, bu olayın takipçisi olacağımızın da bilinmesini isteriz.
Unutulmamalıdır ki, otizm eksiklik değil farkındalıktır, bizler de
otizmli çocuklarımızın farkındayız ve onların yanındayız.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz...
Türkiye Barolar Birliği
Adana Barosu
Adıyaman Barosu
Afyon Barosu
Ağrı Barosu
Aksaray Barosu
Amasya Barosu
Ankara Barosu
Antalya Barosu
Ardahan Barosu
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Artvin Barosu
Aydın Barosu
Balıkesir Barosu
Bartın Barosu
Batman Barosu
Bilecik Barosu
Bingöl Barosu
Bitlis Barosu
Bolu Barosu
Burdur Barosu

Bursa Barosu
Çanakkale Barosu
Çankırı Barosu
Çorum Barosu
Denizli Barosu
Diyarbakır Barosu
Düzce Barosu
Edirne Barosu
Elazığ Barosu
Erzincan Barosu
Erzurum Barosu
Eskişehir Barosu
Gaziantep Barosu
Giresun Barosu
Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu
Hakkari Barosu
Hatay Barosu
Iğdır Barosu
Isparta Barosu
İstanbul Barosu
İzmir Barosu
Kahramanmaraş Barosu
Karabük Barosu
Karaman Barosu
Kars Barosu
Kastamonu Barosu
Kayseri Barosu
Kırıkkale Barosu
Kırklareli Barosu
Kırşehir Barosu
Kilis Barosu

Kocaeli Barosu
Konya Barosu
Kütahya Barosu
Malatya Barosu
Manisa Barosu
Mardin Barosu
Mersin Barosu
Muğla Barosu
Muş Barosu
Nevşehir Barosu
Niğde Barosu
Ordu Barosu
Osmaniye Barosu
Rize Barosu
Sakarya Barosu
Samsun Barosu
Siirt Barosu
Sinop Barosu
Sivas Barosu
Şanlıurfa Barosu
Şırnak Barosu
Tekirdağ Barosu
Tokat Barosu
Trabzon Barosu
Tunceli Barosu
Uşak Barosu
Van Barosu
Yalova Barosu
Yozgat Barosu
Zonguldak Barosu
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BASINA VE KAMUOYUNA
Aşağıda isimleri yazılı Baro Yönetim Kurulları’nın 1136 Sayılı Kanun’un 115. maddesi çerçevesinde, aynı kanunun 110. maddesinin 1. ve
17. bentlerindeki görevlerine aykırı davranışı nedeniyle, Türkiye Barolar Birliği’nin olağanüstü genel kurula gitmesi yönünde aldıkları karar,
kamuoyunun bilgisi dâhilindedir.
Neden bu kararı alma yoluna gidildiğinin izahı ise, savunma makamı
sıfatımızla, bu ülke üzerinde yaşayan herkese borcumuzdur. Zira alınan
bu karar, sadece biz avukatları ve avukatların bağlı oldukları meslek örgütlerini ilgilendiren bir karar değildir. Bu karar; ismi, ideolojisi, ilkeleri
ya da ideali ne olursa olsun, yargı bağımsızlığına zarar verecek her türlü
söylem, eylem ya da eylemsizliğe karşı, savunmanın bağımsızlığını korumak için gösterilen bir karşı duruştur.
Bu karar; normalleşme eğilimi gösteren avukata şiddet haberlerinden, normalleşme eğilimini tamamlayarak yeni düzen haline gelmiş, savunmanın itibarsızlaştırılmasına kadar başlık başlık karşı çıktığımız her
menfur olay ve olguda, Türkiye Barolar Birliği’nin kemikleşme eğilimi
gösteren sessizliğine sabrımızın kalmadığının ilanıdır.
Aldığımız bu karar, yeni adli yılımızın açılışında Yürütme makamına
ait bir mekanda, yargı bağımsızlığının insanlığın uğruna yüzyıllardır hukuk şehitleri verdiği felsefesini, sadece o mekanda bulunarak ve alkış
tutarak yok eden Sayın Metin Feyzioğlu’nun, bizzat sarstığı güveni yeniden sağlaması için bir fırsattır.
Sayın Birlik Başkanı, bundan birkaç sene önce avukatlara ve barolara gözdağı olarak verilen ve bugün de tehdit niteliğini muhafaza eden
“Baroların seçim sisteminin değiştirilmesi” tartışmalarına ve baroların
bizzat Sayın Feyzioğlu önderliğinde baştan revize edileceği söylemine
karşı bilinçli bir suskunluk içerisindedir. Oysa bu siyasi gözdağı; tahakküm niteliğinden hiçbir şey kaybetmediği gibi, maalesef Birlik Başkanımız üzerinde başarıya ulaşmış ve kendi madununu yaratmıştır. Bu
sebeple alınan karar; savunma makamını temsilden uzaklaştığına inandığımız ve 22 Eylül’ de yapılan başkanlar toplantısında hiçbir özeleştiri
yapmadığı gibi, bu yeni “Makbul birlik başkanı” duruşunda ısrarcı olacağını bir kez daha gördüğümüz Sayın Metin Feyzioğlu’nu, bu düşüncemizin haksızlığını ispat etmeye bir davettir.
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Bu davet, Türkiye Barolar Birliği’nin kurumsal kimliğini ve Baroların
Birliğini sarsmaya değil, tam aksine Baroların; Hukuk Devleti, Bağımsız
Yargı, Avukatlık mesleğinin itibarı ve bağımsızlığı ile, daha güçlü savunma mücadelesinin önünde duran; söylemleri ile baroları ayrıştıran, baroları hedef gösteren anlayışa karşı, bu anlayış, tavır, eylem ve söylemin
genel kurulun tartışmasına açılmasına yönelen bir davettir.
Bu davet; maddi sıkıntıları nedeniyle canına kıyan, korumalarca
ya da polis memurlarınca hunharca darp edilen, haciz mahallinde öldürülen, ekonomik kaos ve sömürü düzeninde çalışmaya zorlanan, bölünmüş adliyeler arasında koştururken, o adliyelere üzerleri aranarak
girebilen ve baştan kriminalleştirilen, her gün siyasallaşan bir hukuk
düzeninde hayatta kalmaya çalışan ve tüm bu sorunların, evet kavga
etmeden ama biat ederek değil, 80 baro ve 125 bin avukatın örgütlü
gücü ile dik durarak çözülebileceğine inanan avukatların, seçimle gelen
Birlik Başkanlarına yönelttikleri demokratik bir davettir.
Şimdi, TBB Yönetim Kurulu›nun önünde demokrasiyi işler kılmak
ve Birlik Başkanının eylem ve söylemlerini en üst karar organımız olan
Genel Kurul›un onayına sunmak gibi tarihi bir fırsat ve sorumluluk vardır.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzioğlu’na, Türkiye
Barolar Birliği Yönetim Kurulu’na ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Adana Barosu Başkanlığı

İstanbul Barosu Başkanlığı

Ankara Barosu Başkanlığı

İzmir Barosu Başkanlığı

Antalya Barosu Başkanlığı

Mersin Barosu Başkanlığı

Aydın Barosu Başkanlığı

Şanlıurfa Barosu Başkanlığı

Bursa Barosu Başkanlığı

Tunceli Barosu Başkanlığı

Diyarbakır Barosu Başkanlığı

Van Barosu Başkanlığı
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YA KANUNU DERHAL UYGULAYIN YA DA İSTİFA EDİN!
Türkiye Barolar Birliği’ni olağanüstü genel kurula çağıran 12 baronun başkan ve yöneticileri olarak, 12 Kasım 2019 tarihinde yapılan
toplantıda alınan aşağıdaki kararların kamuoyuna duyurulmasına karar
vermiş bulunuyoruz:
1- Ülkemizdeki avukatların %72’sinin temsilcisi konumunda bulunan baro yöneticileri olarak, meslektaşlarımızın çok büyük bir çoğunluğunun olağanüstü genel kurula çağrımızı reddeden Türkiye Barolar
Birliği kararının hukuksuz, gerekçesiz ve dayanaksız olduğunu düşündüklerini biliyoruz, biz de meslektaşlarımızla aynı düşüncedeyiz.
2- Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu iktidar ve güvenlik dili kullanmaya yönelten eksen kaymasının, giderek koltuk hırsına dönüştüğü ve Türkiye Barolar Birliği’nin en yetkili karar organı olan
genel kurulda bu değişimi tartışmaya cesaret edemediğini tespit ediyoruz.
3- Bir hukuk kurumunun itibar ve ağırlığını taşıması gereken Türkiye Barolar Birliği’nin, hukuktan bu denli uzaklaşarak, yasanın açık hükmüne rağmen verdiği hukuksuz kararın, bir başka hukuk kurumunun
saygınlığında biçimlenen barolar tarafından kabul edilmesi asla söz konusu olamaz.
4- Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, 08.11.2019 tarihli kararını yeniden değerlendirerek “Derhal” olağanüstü genel kurulu toplamalıdır. Bu toplantının yapılması, içinde bulunduğumuz bu koşullarda,
sadece “Yeni bir karar” değil, onun da ötesinde kanunu hiçe sayan bir
“Hukuki ayıbın” ortadan kaldırılması anlamına gelecektir. Endişemiz
odur ki, bu gerekliliğin yerine getirilmemesi, meşruiyet tartışmalarını
derinleştirecektir.
5- Türkiye Barolar Birliği’ni baroların birliği olmaktan çıkaran tartışmalı tutum ve davranışların, en yetkili organ olan genel kurulun onayına sunulması zorunludur. Aksi takdirde, bu birliğin sağlanması, ancak
Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın istifası ile mümkün olacaktır.
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6- Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulunun aldığı bu karar, olağanüstü genel kurulun toplanması yönünde düzeltilmez ise, çağrı yapan
barolar olarak, bütün barolar ve meslektaşlarımızla birlikte bir dizi etkinlik gerçekleştirme ve eylem yapma konusunda kararlıyız.
7- Türkiye Barolar Birliği’nin olağanüstü genel kurul kararı alarak
hukuksuzluğu izale etmemesi halinde, Barolar Birliği’nin yapmadığı Genel Kurulu, tüm delege ve meslektaşlarımıza açık bir biçimde gerçekleştirerek, TBB başkanı ve yönetim kurulunun hukuka aykırı eylem ve
işlemlerini teşhir etmekte kararlıyız.
Unutmamak gerekir ki, TBB kişilerin değil, baroların ve avukatlarındır. Bu nedenle; Türkiye Barolar Birliği’nin başkanı tarafından korunmayan saygınlığı, barolarımız tarafından korunacaktir. Barolarımızın bu
duyarlılığı, Türkiye Barolar Birliği’nin yeniden hukuk devleti, demokrasi, insan hakları ile avukatların menfaatleri ortak paydasında birlik olmasını sağlamakla kalmayacak, ait olduğu etkinlik noktasına yeniden
taşınmasını sağlayacaktır.
Sayın Birlik Başkanı, hodri meydan diyerek 2021 olağan genel kurulunu adres olarak göstermiştir. Türkiye’nin hukuka saygısız bu tavra,
2021 Mayısına kadar tahammülü yoktur.
Bu nedenle birlik başkanının hodri meydan çağrısını kabul ediyor
ve biz de sesleniyoruz: Hodri meydan! Meydan genel kurul toplantısıdır, genel kuruldan kaçmayın. Ya kanunu derhal uygulayın, ya da
derhal istifa edin.
Adana Barosu Başkanlığı
Ankara Barosu Başkanlığı
Antalya Barosu Başkanlığı
Aydın Barosu Başkanlığı
Bursa Barosu Başkanlığı
Diyarbakır Barosu Başkanlığı

İstanbul Barosu Başkanlığı
İzmir Barosu Başkanlığı
Mersin Barosu Başkanlığı
Şanlıurfa Barosu Başkanlığı
Tunceli Barosu Başkanlığı
Van Barosu Başkanlığı
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HUKUKU BİR KİŞİNİN KEYFİYETİ VE
KİŞİSEL HIRSLARINA KURBAN ETMEYECEĞİZ

Avukatlık, binlerce yıllık geçmişi ile her daim adalet, eşitlik ve özgürlük taleplerinin dile getirildiği yegane meslektir. Bu nedenledir ki;
hukuk güvenliğinin ortadan kaldırıldığı ve liyakat, adalet, eşitlik kavramlarının içinin boşaltıldığı bu karanlık dönemde, gücü elinde bulunduranları, büyük veya küçük tüm iktidar odaklarını, keyfi tutumlarından
geri döndürecek, evrensel hukuk kuralları ile kanunların çizdiği sınırlara
çekecek en önemli kurum, avukatların meslek örgütü olan barolardır.
Muktedirlere karşı halkın haklarını koruyan avukatlar ve barolar,
bugün varlığını muhtaç olduğu baroları yok sayan Türkiye Barolar Birliği’ne karşı da, hukukun üstünlüğünü, avukatlık mesleğini ve avukatların haklarını korumaktan geri durmayacaktır. Bu koşullar altında yanlış
beyan ve açıklamalarla kamuoyunu yanıltan TBB Başkanı ve Yönetim
Kurulunun yaklaşımı karşısında, İzmir Barosu Başkanı, Yönetim Kurulu
ve TBB delegeleri olarak, aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılması
zorunluluğunu duymuş bulunmaktayız.
Öncelikle belirtmek isteriz ki, 12 Baro Yönetim Kurulu’nun, Türkiye
Barolar Birliği’ne (seçimli) olağanüstü genel kurulu toplaması yönünde yaptıkları çağrı bir “Talep” değil, kanun gereği bir görev çağrısıdır.
TBB’nin bu çağrı hakkında bir tasarruf yetkisi yoktur. Bu nedenle, hu1162

kuk garabeti kararda imzası bulunan TBB Başkanı ve Yönetim Kurulu
üyelerinin hukuka, meslek onuruna yakışır bir tutum alarak, verdikleri
karardan dönmelerini, bildirimin gereğini derhal yerine getirmelerini
ve derhal genel kurul çağrısı yapmalarını talep ediyoruz.
Kanuna aykırı olan, seçimli olağanüstü genel kurul yapılması çağrısı
değil, bizzat TBB yönetim kurulunun red kararıdır.
TBB Yönetim Kurulu, künyelerini belirtemediği yerleşik içtihatlara
dayandırdığını ileri sürdüğü kararı ile, kamuoyunu yanıltmaktadır.
TBB’ye göre, olağanüstü genel kurulun toplanmasının talep edilmesinde kamu yararı yoktur. Oysa ki, mesleki faaliyetlerinden ötürü
cezaevlerinde bulunan yüzlerce avukat varken, Türkiye’de seçme ve
seçilme hakkı gasp edilirken, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı tehlikedeyken, yeşil pasaport coşkusu yaşayan bir TBB Başkanının kamuya
yararını tartışmak gerekmektedir.
Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU, olağanüstü genel kurul talep eden baro
yönetimlerinin, TBB’ye kendi siyasi ideolojilerini dayatma ya da kabul
ettirme çabasında olduklarını öne sürerek, kanundan kaynaklanan bir
hakkı kullanan baroları ötekileştirme yolunu seçmiştir. Oysa çoğunluk
baronun aksi görüş bildirmesine rağmen, TBB kendi siyasi ideolojisini
ısrarla dayatan, bizzat Sayın Feyzioğlu’nun kendisidir.
Tüm kamuoyunun bilgisi dahilinde olduğu üzere, yargı bağımsızlığının ortadan kaldırıldığı bu süreçte, birçok baronun uyarılarına rağmen Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU, Avukatlık faaliyeti ve TBB Başkanının
görevleri dışında faaliyetlerde bulunmakta olup, TBB Yönetim Kurulu
üyeleri de bu faaliyetlere engel olmamakla, kanuna aykırı davranmaktadırlar.
Öyle ki Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU, Adli Yıl Açılışı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gitmeyeceğini açıklayan ve çoğunluğu oluşturan
baroların açık iradesine rağmen, Avukatlık Kanunu 110. maddesine
aykırı olarak, TBB Başkanı sıfatıyla açılışa gitmiş ve baroları hedef göstermiştir. Bu tutum, son dönemde iyice belirginleşmiş ve TBB Başkanı,
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kendisine muhalefet yaptıkları gerekçesiyle barolar arasında ayrıştırma
faaliyeti yürüterek, baroları ve baro başkanlarını, kendisini istifaya davet eden TBB delegelerini ve avukatları hedef göstermiş, baro ve baro
başkanlarını kriminalize etme gayreti içerisine girmiştir.
Hiç unutulmamalıdır ki, barolar ve TBB ayrı tüzel kişilikler olsa da,
TBB’nin varlığı barolara bağlıdır. Kendisini barolardan bağımsız ve üstün gören bir yönetim anlayışının kabulü ise, mümkün değildir.
Avukatlık Kanunu gereği tüm baroların katılımı ile oluşan bir kuruluş olan TBB, kuruluş amacını ve kanundaki tanımını unutarak, kendisini
bir üst yönetim olarak görmekten vazgeçmelidir.
Bu durumda hukuka uygun hareket etmek ve kanunların uygulanmasını bir kişinin keyfiyetine, iktidar merakına, kişisel hırsına kurban etmemek, hayati bir öneme sahiptir. Baroları temsil eden TBB delegelerinin yönetimi değiştirme ve yeni yönetim seçme hakkı gasbedilemez.
Meşruluğunu kaybeden bu yönetim anlayışının değişmesi, TBB’nin hukuk kurumu niteliğine yeniden bürünmesi için hiçbir hukuki ve kanuni
engeli bulunmayan seçimli olağanüstü genel kurulun yapılması kaçınılmazdır, şarttır.
İzmir Barosu Başkanı
Av. Özkan Yücel
İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri
Av. Özgür Yılmazer
Av. Perihan Çağrışım Kayadelen
Av. Hüseyin Yıldız
Av. Afhan Topel
Av. Sinan Balcılar
Av. Burcu Ece Güler
Av. Ali Deman Güler
Av. Mehmet Baran Selanik
Av. Gamze Karaoğlu
Av. Cansu Bildirici
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İzmir Barosu Türkiye Barolar Birliği Delegeleri
Av. Doğan Evrim
Av. Ümit İzmirli
Av. Erdal Yağçeken
Av. Ahmet Yılmaz
Av. Kemal Eskier
Av. Türkan Karakoç
Av. Erol Özcan
Av. Sefa Yılmaz
Av. Yakup Gül
Av. İsmet Köymen
Av. İsmail Hanoğlu
Av. Ümit Görgülü Sevil
Av. Hüseyin Özgür
Av. Yücelay Sal
Av. Hatice Aslan Atabay

Av. Meriç Kaptan
Av. Bilal Koralay
Av. Serkan Cengiz
Av. Özcan Çine
Av. Mehmet Erdek
Av. Erkan Göbekçin
Av. Mehmet Kantarcıoğlu
Av. Arif Ali Cangı
Av. Veysel Gül
Av. Ayşen Erdoğan
Av. Nursen Aksu
Av. Çağla Deniz Felamur
Av. Filiz Kunt
Av. Halil Çağlar Akbulut
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BAROLARDAN ORTAK AÇIKLAMA:
SAVUNMAYA DOKUNMA
Tehlikedeki Avukatlar Günü’nün son 10 yılda 2 defa Türkiye’deki
avukatlara ithaf edilmesinin tesadüf olmadığı, son dönemde yaşanan
gelişmelerle bir kez daha ortaya çıkmıştır. Yaşananlar göstermektedir
ki; mesleğimiz ve meslektaşlarımız, yine organize bir saldırı altındadır.
Baktıkları dosyalar ve müvekkilleri üstünden kategorize edilerek,
avukatlar hakkında işlem yapılmaktadır.
*Gaziantep’te haklarında kesinleşen mahkeme kararı olmayan 11
meslektaşımız dosyalara bakmaktan yasaklanmıştır.
*Yine Gaziantep’te 1 meslektaşımız, baktığı dosyalar ve müvekkilleri sebebiyle göz altına alınarak tutuklamaya sevk edilmiş ve adli kontrolle serbest bırakılmıştır.
*Son olarak İzmir Barosu’na kayıtlı bir meslektaşımız, tamamen
avukatlık faaliyetleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış, kanuna
aykırı hakimlik kararı ile evi, arabası, bürosu aranmış ve sorguya sevk
edilerek tutuklanmıştır.
Tüm bunlar yetmezmiş gibi, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Sazak, müvekkilleri için savunma yapan avukatlara “İt sürüsü” diyebilecek
cesaret ve cüreti kendisinde bulabilmiştir. Savunma hakkından bihaber
birinin, TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyeliği yapmasındaki ironi bir
yana bu söylemin siyasi iktidarın avukatlara bakışını yansıttığının da farkındayız.
Avukatları, müvekkilleri ve dosyaları üzerinden kriminalize eden
bu anlayışa karşı açıkça ifade ediyoruz ki; avukatlar, ne müvekkilleri ile
ne de müvekkillerinin işledikleri iddia edilen suçlarla ilişkilendirilebilir.
Hiçbir avukat, mesleğini yaptığı gerekçesi ile yaptırıma tabi tutulamaz.
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Devlet, savunma hakkının etkin şekilde kullanılması için mesleki
faaliyetlerini sürdüren avukatlara, uslu çocuklar yaratmak için dizayn
etmek adına yargı üzerinden sopa göstermekten vazgeçmeli, kanuna
ve hukuka aykırı olarak tutulan meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.
Aşağıda imzası olan barolar olarak bir kez daha ve yüksek sesle ilan
ediyoruz; baskılarınız, yargı üzerinden tehditleriniz, hukuka aykırı işlem
ve kararlarınız, bizi mesleğin onurunu savunmaktan ve savunma hakkına sahip çıkmaktan döndüremeyecek. Tarihimizin hiçbir anında, hiç
kimseyi avukatsız bırakmadık, bundan sonra da bırakmamaya kararlıyız.
Karanlık ve avukatlara düşman bir ideolojiden beslenenlere karşı, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savunmak konusunda bir an olsun tereddüt etmeyeceğiz.
Ve herkes bilsin ki; avukatlar, güç odaklarına tapınanlar ve onların
emir ve talimatlarından çıkmayan kem söz sahiplerine inat, haklar ve
özgürlükler mücadelesinden, bağımsız yargı idealinden, demokrasi talebinden, meslektaşlarına sahip çıkmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecek.
Avukatları teslim almayı, vazgeçirmeyi ve susturmayı asla ve asla
başaramayacaksınız.
Adana Barosu
Ankara Barosu
Antalya Barosu
Artvin Barosu
Aydın Barosu
Batman Barosu
Bingöl Barosu
Bitlis Barosu
Bursa Barosu
Diyarbakır Barosu
Gaziantep Barosu

Hakkari Barosu
Hatay Barosu
İzmir Barosu
Mardin Barosu
Mersin Barosu
Muş Barosu
Siirt Barosu
Tunceli Barosu
Urfa Barosu
Van Barosu
Yalova Barosu
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AV. TAHİR ELÇİ ANILDI
“Diyarbakır ortasında vurulmuş uzanırım
Ben bu kurşun sesini nerede olsa tanırım
Bu dağlarda gençliğim cayır cayır yanarken
Ay vurur göz yaşıma ben gecede kalırım.
Üzülme sen üzülme, başını öne eğme
Gün olur kavuşuruz, dert etme Diyarbakır
Ağlama sen ağlama kanlı bezler bağlama
Bu yangın söner bir gün, ağlama Diyarbakır.”
Bugün burada, Diyarbakır Barosu eski başkanı, insan hakları savunucusu, demokrasi mücadelesinin yılmaz neferi, meslektaşımız, yol arkadaşımız Av. Tahir Elçi’yi dördüncü ölüm yıl dönümünde anmak için bir
araya geldik.
Av. Tahir Elçi, 49 yıllık kısa yaşamında yargısız infazlar, işkenceler,
köy yakma davaları, faili meçhuller başta olmak üzere yüzlerce dosyada
mağdurların avukatlığını yaptı.
28 Kasım 2015 tarihinde Dört Ayaklı Minare’nin altında yaşamını
yitirdiğinde geride, sesine ses, umutsuzluğuna umut olduğu binlerce
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insan, birlikte omuz omuza mücadele yürüttüğü yüzlerce meslektaş,
bir eş, iki güzel çocuk ve onurlu bir yaşam bıraktı.
Ulusal bir televizyon kanalında yaptığı bir açıklamanın ardından
önce malum çevrelerce hedef gösterildi, ardından Diyarbakır Barosu’ndaki makamında gözaltına alındı, ilk açıklamasının bir ay sonrasında ise
Diyarbakır’da katledildi.
Av. Tahir Elçi’nin katilleri aradan geçen dört yıl içinde yargı önüne
çıkarılmadı. Olay yeri incelemesi uygun şekilde yapılmadı. Adli Tıp Kurumu’nda devam eden işlemlerde delil karartıldığına dair ciddi şüpheler oluştu. Soruşturmada 2 başsavcı, 4 savcı değişti. Video kayıtlarında
ateş ettiği görülen 4 polis ise şüpheli olarak dinlenilmedi. Avukatların
talepleri dikkate alınmadı. Kısacası Devlet, bu cinayeti örtmek için elinden gelen her şeyi yaptı.
Av. Tahir Elçi, barışa ve kardeşliğe adanmış bir hayata yakışır şekilde
son nefesini vermeden önce Diyarbakır Dört Ayaklı Minare’nin altında
“Savaşlar, çatışmalar, operasyonlar bu alandan uzak dursun” demişti.
Bizler, Tahir Elçi’nin dostları ve meslektaşları olarak arkadaşımızın
bu son sözlerini bir vasiyet olarak kabul ediyoruz. Onun insan haklarına
saygılı, demokratik bir ülkede yaşama arzusunu gerçekleştirene kadar
mücadeleyi sürdüreceğiz.
Av. Tahir Elçi cinayeti dosyasını, hayatı boyunca çözülmesi için çabaladığı faili meçhuller arasına yazdırmayacağız.
Av. Tahir Elçi’yi ölümünün dördüncü yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.
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ALEVİ YURTTAŞLARIMIZA YAPILAN GAYRİ AHLAKİ
SALDIRI AÇIKÇA BİR NEFRET SUÇUNUN TEZAHÜRÜDÜR

Basın ve sosyal medya paylaşımlarından, 26 Kasım 2019 günü Gaziemir’de Alevi yurttaşlarımıza ait iki binaya çarpı işareti konulup ‘Alevi
defol” şeklinde yazılar yazıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.
Söz konusu olayın ardından yönetim kurulu üyelerimiz, saldırıya
maruz kalan aile bireyleriyle irtibata geçerek, kendilerini İzmir Barosu
Merkez Binası’nda ağırlamış ve konu hakkında bilgi almışlardır.
Öncelikle belirtmek isteriz ki, olayın ortaya çıkış nedeni ne olursa
olsun, Alevi yurttaşlarımıza yapılan bu gayri ahlaki saldırı açıkça bir nefret suçunun tezahürüdür.
Bugün itibariyle yapılan açıklamalar, olayın bir nefret suçu olduğu
gerçeğini görmezden gelip, saldırıyı basit bir asayiş olayına indirgemeye çalışsa da, hala bu tür eylemlere girişilebiliyor olmasında, Alevilere
karşı istikrarlı şekilde devam eden ayrımcı politikaların büyük etkisinin
olduğu aşikardır.
Gaziemir’de yaşanan saldırı vesilesiyle olayın mağduru olan ailemiz
başta olmak üzere, toplumumuzun aydınlık yüzü Alevi yurttaşlarımıza
geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, söz konusu aşağılık saldırıyı yürekten kınıyoruz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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ŞEFFAFLIĞA DAVET EDİYORUZ
Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından 24.11.2019 tarihinde
gerçekleştirilen arabuluculuk sınavı sonrasında başkanlık tarafından
yapılan açıklama ile, adayların puanlarının ve sınav soruları ile cevap
anahtarının açıklanmayacağı duyurulmuştur. Benzerini hakim savcı mülakatlarında gördüğümüz keyfilik, bu açıklamayla bir kez daha karşımıza çıkmıştır.
Bu açıklama sonrasında özellikle sınava girenlerin soruların yayınlanmasına yönelik talepleri, sınav sonuçlarının artık belli olacağı bu
güne kadar karşılanmamıştır.
Yönetmelik gereğince sınava giren tüm adayların sınav sonuçları ve
sorularına itiraz hakkı bulunmaktadır.
Sınav sorularının ve cevap anahtarının açıklanmaması, kamusal işlemlerin denetlenebilir ve şeffaf olması gerekliliğine açıkça aykırı olduğu gibi, itiraz hakkının kullanılmasına da engel teşkil eder.
Sorular ve doğru cevaplar ile puanların aleni olarak açıklanmayacak olması; kamuoyunda, sınav sorularının kim/kimler tarafından hazırlandığından, sorularda vahim yanlışlar bulunduğuna, soruların bazı kişilerle önceden paylaşılıp paylaşılmadığından, soruları hazırlayanların
sınava girip girmediğine dair oluşan soru işaretlerine, yenilerini eklemektedir.
Hukuk devletlerinde, uygulamaların denetiminin sağlanması, mevzuatta tanınan hak ve başvuru yollarının kullanılması, idarenin keyfine
bırakılamaz!
Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nı sınava ilişkin muğlaklığı gidermeye ve şeffaf, denetime açık, mevzuata uygun şekilde sınav sonuçlarını
açıklamaya davet ediyoruz.
Birgün ve Evrensel Gazetelerine Yönelik Hukuksuz Tutumu Kınıyoruz. Özgür Basın Susturulamaz!
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Son aylarda Basın İlân Kurumu tarafından verilmesi zorunlu olan
resmi ilan ve reklamların Birgün ve Evrensel gazetelerine gönderilmediğini öğrenmiş bulunmaktayız.
195 Sayılı Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanun’un 2. maddesinde
kurumun görevi olarak “resmî ilânların mevkûtelerde yayınlanmasında
aracı olmak” ve “basının her türlü ihtiyaçlarını temin etmek” düzenlenmiştir.
Aynı Kanunun 32. maddesinde, söz konusu resmî ilânların “fikir ve
içtihat farkı aranmaksızın dağıtılacağı” ibaresi açık şekilde yer almaktadır.
Dolayısıyla, Basın İlân Kurumu, gazetelerin önemli gelir kalemlerinden olan söz konusu resmî ilânları eşit ve adil şekilde, gazetelerin takip
ettiği yayın politikasına bakmaksızın dağıtmak zorundadır.
Bugün Türkiye’de ulusal basının belli sermaye erkleri elinde toplandığı, iktidara yakın sermaye gruplarının basın yayın hayatında büyük
bir güç haline geldiği düşünüldüğünde, bağımsız medyanın yurttaşların
bilgi edinme hakkının korunmasındaki önemli rolü de açığa çıkacaktır.
Bu nedenle, 2004 yılından beri yayın hayatında olan ve sermayesi
yüzlerce birey, sendikalar ve meslek örgütlerinden toplanan paralarla
oluşturulan Birgün Gazetesi’nin ve 1994 yılından beri yayımlanan, onlarca kez yayın yasağına ve sansüre uğrayıp Metin Göktepe gibi kayıplar
yaşayan Evrensel Gazetesi’nin bağımsız basın için üstlendiği rol paha
biçilmezdir.
Basın İlân Kurumu’nun Birgün ve Evrensel gazetelerine yönelik
tutumunun arkasında yer alan saik ne olursa olsun sürdürülen tavrın
sonuç itibari ile özgür basını hedef aldığı ve kurumun kendi mevzuatına
aykırı olduğu açıktır.
İçinde bulunduğumuz insan hakları haftasının temelini oluşturan
ve 71. yılını kutladığımız İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi›nin 19.
Maddesi basın özgürlüğünün önemine atfen «her ferdin bilgi ve fikirle1172

ri her vasıta ile aramak, elde etmek veya yaymak hakkını» düzenlemektedir.
Mevcut iktidar döneminde Türkiye basın özgürlüğü sıralamasında
dramatik bir düşüş yaşamış ve 180 ülke arasında 157. sıraya gerilemiştir. Basın İlân Kurumu’nun Birgün ve Evrensel gazetelerine karşı takındığı tavrı bu genel tablodan ayrı olarak düşünmek mümkün değildir.
Bu nedenlerle, Basın İlân Kurumu’nu kanuna ve hukuka aykırı uygulamaları nedeniyle kınıyor, ileriki süreçte Birgün ve Evrensel gazetelerinin ihtiyacı olan her türlü hukuki desteği sağlayacağımızın sözünü
veriyoruz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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ÇOCUKLAR DİNSEL SÖMÜRÜNÜN
KONUSU HALİNE GETİRİLEMEZ
Basında yer alan haberlerden, İzmir Çiğli’de Akiş Öğütçü Ortaokulu’nda öğle arasında “Seccadem beni özler mi” adıyla namaz konferansı
düzenlenerek, katılımın zorunlu tutulduğunu, konferans öncesinde ve
sırasında konuşmacıya ait kitabın okulda dağıtıldığını öğrenmiş bulunuyoruz.
Devletin görevi çocuk ve gençleri insanlığın ortak evrensel değerleri doğrultusunda yetiştirmek, temel insan haklarını ve çocukların üstün yararını gözetmek, çocukların akılcı, bilimsel ve eleştirel düşünce
becerisini kazanabilmesini sağlayacak eğitimi almalarını sağlamaktır,
dini vakıf, dernek ve kişilerin okullarda örgütlenmesine hizmet etmek
değildir.
Anayasa uyarınca; eğitim ve öğretim “Atatürk ilkeleri ve inkılapları
doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre”, “Anayasa’ya sadakat borcu altında”, “Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim,
öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler” yürütülür.
Eğitim sistemimizin içler acısı hali Dünya Ekonomik Formunun yayımladığı “Eğitim Kalitesi 2018” raporundaki verilerle de ortaya çıkmıştır. Eğitimde bilimsel, laik ve demokratik ilke ve değerler temel
alınmadığı sürece eğitim sıralamasındaki kötüye gidişin hızlanması kaçınılmazdır.
Bu gün çocukları ders müfredatı dışında dini konferanslara katılmaya mecbur ederek eğitim, bilim, sanat, spor özgürlüklerinden ve
haklarından yoksun bırakan, okulu kişilerin reklam aleti haline getiren
okul idaresi öğrencilerini dinsel istismara maruz bırakmaktadır.
Bu konferansla, taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
sözleşmesi, Anayasa ve diğer yasalarla güvence altına alınmış çağdaş
ve bilimsel eğitim hakkı ihlal edilmiş olup sorumlular hakkında gereken
her türlü idari ve yasal işlemler derhal yapılmalıdır.
İzmir Barosu olarak; eğitim kurumlarında demokratik, katılımcı, eşitlikçi, özgürlükçü, akılcı, insan hakları odaklı, bilimsel ve laik ilkelerin temel
alındığı, sorgulayan, eleştiren, itiraz etmeyi öğrenen nesiller yetişmesini sağlayacak bir eğitim modelinin sağlanmasına yönelik mücadelemiz
devam edecektir.
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EGE, MARMARA VE AKDENİZ GENİŞLETİLMİŞ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ
Aşağıda imzası bulunan Baro Başkanları olarak;
1-Daha önce de gündeme gelen ve kamuoyunun tepkisi sebebiyle
geri çekilmiş olan “cinsel istismarcının mağdurla evlendirilmesi halinde
cezasızlık getiren düzenleme” hazırlığına bunu asla kabul etmeyeceğimizi belirterek en yüksek tondan itiraz ediyor, siyasal iktidarı bu çağdışı
düzenlemeyi derhal geri çekmeye çağırıyor, bu konuda ısrar edilmesi
halinde Barolar olarak toplumun tüm duyarlı kesimleriyle birlikte her
türlü girişimde bulunacağımızın bilinmesini istiyoruz.
2-Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin her gün artarak
devam ettiği bu günlerde, şiddetin engellenmesi ve kadının güçlendirilmesi amacı ile imzalanan İstanbul Sözleşmesi hükümlerinin ortadan
kaldırılmak istenmesi ve yargı tarafından kanuna ve yerleşik içtihatlara
aykırı gerekçelerle oluşturulan kararlar, şiddetin ve kadın cinayetlerinin
meşrulaştırılması anlamına gelmektedir. İstanbul Sözleşmesi hükümleri
istisnasız uygulanmalı, hatta güçlendirici yeni düzenlemeler yapılmalı,
Sözleşmeye aykırı şekilde, arabuluculuk aile hukuku uyuşmazlıklarında
asla uygulanmamalı, bu ülke, kadınların şiddet ve öldürülme korkusu
olmadan yaşayabilecekleri huzurlu bir ülke haline getirilmelidir.
3-Dava şartı olan arabuluculuk konusundaki tüm itiraz ve çekincelerimiz saklı kalmak kaydıyla; Arabuluculuk sınavının gerçekleştirilme
şekli, şeffaflıktan uzak değerlendirme süreci ve başarı puanı dışında
kota uygulanması kabul edebileceğimiz uygulamalar değildir. Arabuluculuk sınavında da gördüğümüz, kamu için yapılan tüm sınavlara sirayet
eden keyfi ve denetimsiz uygulamalara derhal son verilmeli, arabuluculuk sınavında başarı puanını aşan tüm adaylar sınavı kazanmış sayılmalıdır.
4-Kamuda görev yapan avukatlara, yargının kurucu unsurlarından
olduğu da dikkate alınarak, diğer kurucu unsurları olan hakim ve savcılara uygulanan ek gösterge rakamları aynen uygulanmalı, hazırlanacak
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ilk yargı reformu paketinde bu düzenlemeye mutlaka yer verilmelidir.
Aynı pakette, kamu avukatlarının vekalet ücretlerinin avukat olmayan
kamu görevlileri ile paylaştırılması ve vekâlet ücretlerine kota konulması uygulamalarına son verecek düzenlemeler de yer almalıdır. Çalışma şartları, meslekleri gereği diğer memurlardan farklılık arz eden
kamu avukatlarına, Danıştay kararları da dikkate alınarak, işyeri giriş ve
çıkışları başta olmak üzere, mesleki bağımsızlıklarını koruyacak koşulların uygulanması istisnasız bir şekilde sağlanmalıdır.
5-Avukatlık Kanunun 2. maddesinde yer alan “kurum ve kuruluşların avukatlara bilgi, belge vermesi zorunluluğuna” ilişkin hükme rağmen, avukatların ve stajyer avukatların önüne çıkarılan engeller derhal
kaldırılmalı, bu suretle vatandaşın hak arama ve adalete erişim imkanı mutlak olarak sağlanmalı, stajyer avukatların gerek staj süresinde
ve gerekse staj bitimi ile ruhsat bekledikleri dönemdeki ekonomik ve
sosyal güvenlik haklarına ilişkin gerekli düzenlemeler derhal yapılmalı,
CMK ücretleri avukatlık asgari ücreti seviyesine çekilerek CMK görevleri angarya olmaktan çıkarılmalıdır.
6-On iki Baronun Yönetim Kurulları tarafından talep edilen TBB
Olağanüstü Genel Kurul toplantı çağrısının Avukatlık Kanununun
115/2. maddesinin amir hükmüne rağmen TBB yönetim kurulunda oy
çokluğuyla reddedilmesi açıkça hukuka aykırıdır. Kanun hükmünün bu
açık ihlali, TBB’nin varlık sebebini ortadan kaldırmaya matuf bir durumdur. TBB’yi en kısa zamanda barolar arasındaki birliği ve TBB’nin saygınlığını yok eden bu tavrından vazgeçerek asli görevine dönmeye davet
ediyoruz.
Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygılarımızla.
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GEÇEN 19 YILDA FAİLLER YİNE CEZASIZ VE CEZAEVİ KOŞULLARI HALA İNSAN ONURUNA AYKIRI
Yanarak ve ateşli silah yaralanması sonucu gerçekleşen; bir kısmının bedenleri parçalanmış 30 ölü insan, birçoğu kalıcı iz bırakan onlarca
yaralanma.
Bir savaşın değil, cezaevlerinde F-tipi uygulamasına karşı çıkanlara
ve insan onuruna yaraşır cezaevi şartları talep edenlere karşı gerçekleştirilen operasyonun bilançosuydu bu acı tablo.
Devletin adına “hayata dönüş” dediği operasyonun üzerinden tam
19 yıl geçti.
Failler yine cezasız ve cezaevi koşulları hala insan onuruna aykırı.
Ve biz hala adalet bekliyoruz.
Er ya da geç katliamın failleri yargı önünde hesap verene kadar da
beklentimiz ve mücadelemiz devam edecek.
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KATLİAMCI ZİHNİYET CEZASIZLIKTAN ALDIĞI
GÜÇLE BUGÜN HALA ARAMIZDA
DOLAŞMAYA DEVAM EDİYOR
12 Eylül askeri darbesine giden süreçte toplumu kutuplaştırmak ve
darbeye zemin hazırlamak adına 1978 yılında devlet destekli faşist çeteler ile dinci gericilerin düzenledikleri saldırılar neticesinde Maraş’ta
yüzlerce Alevi yurttaşımız, ev ve işyerleri yağmalanarak katledilmiş,
binlercesi yaralanmıştır.
Alevi yurttaşlara yönelik olarak gerçekleştirilen Maraş Katliamı’nın
üzerinden bugün tam 41 yıl geçti. Katliamcı zihniyet cezasızlıktan aldığı
güçle bugün hala aramızda dolaşmaya devam ediyor.
Alevilere ve toplumun diğer muhalif kesimine yönelik olarak girişilen yok etme faaliyetleri Sivas’ta Çorum’da ve Maraş’ta olduğu gibi
bugün de devam etmektedir. Bugün ülkemizde Alevilerin evlerine işaretler konulmaktadır. Bu zihniyet katliamlar yaparak insanları öldürenlerin, İnsanların ev ve işyerlerini yağmalayanların ve bu eylemlerinden
onları aklayanların mirasıdır. Bizler bu mirası da bugünkü temsilcilerini
de reddediyoruz.
Bir daha Maraş ve benzeri olayların yaşanmaması adına da barışa,
demokrasiye, laikliğe tutunmaya, hukuk devletinin inşasında demokrat
ve ilericilerin yanında durmaya devam edeceğiz.
Maraş’ta ölen 120 yurttaşımızı ve katliamdan sonra katledilenleri savundukları için öldürülen dosyanın müdahil avukatları Av. Ceyhun
Can, Av. Halil Sıtkı Güllüoğlu ve Av. Ahmet Albay’ı saygı ile anıyoruz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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KAYYUM DEĞİL HALK İRADESİ, ATAMA DEĞİL SEÇİM!
İçişleri Bakanlığı, 18 Aralık tarihinde Varto, Bulanık, Erentepe ve
Urla Belediye Başkanlarını haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında görevden almış ve bu belediyelere kayyum atamıştır. Son atamalarla birlikte bugün Türkiye›de halk iradesi ile seçilen belediyelerden 32›sinde kayyumlar görev yapmaktadır.
31 Mart yerel seçimlerinde istediğini elde edemeyen siyasi iktidar,
belediyelere yaptığı kayyum atamalarıyla seçmen iradesini hiçe saymış
ve kalıcılaşmış bir olağanüstü hal rejimini fiilen uygulamaya geçirmiştir.
Son olarak İzmir Urla’da sergilenen tutum ile kayyum rejiminin tüm ülke
sathında yaygınlaştırılmak istendiği anlaşılmaktadır. Bu yol çok tehlikeli
bir yoldur.
Hiçbir temel hak ve özgürlüğe saygı göstermeyen, yaşadığı seçim
yenilgilerini seçmenin iradesini yok sayarak bertaraf etmeye çalışan iktidar erkinin yaptığı açıkça bir siyasi darbe teşebbüsüdür. Demokratik
bir toplumda bunun kabulü mümkün değildir.
Seçilme yeterliliğini kaybetmeyen hiç kimse siyasi bir kararla belediye başkanlığı görevinden alınamaz. Herhangi bir nedenle görevini
sürdüremeyen belediye başkanlarının yerine ise yine seçilmişler vekalet eder. Bu nedenle kayyum kararlarının demokratik bir hukuk devletinde yeri yoktur. Bugüne kadar kendilerine iletilen her demokratik
talebe seçim sandığını işaret eden iktidara, sandığa ve halk iradesine
saygılı olması gereğini bir kez daha hatırlatıyor, iktidarı söz konusu antidemokratik uygulamalarını bir an önce sonlandırmaya davet ediyoruz.
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BAROLARDAN ORTAK AÇIKLAMA
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın, “Cumhuriyet’in nitelikleri” başlıklı 2. Maddesi, “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik,
laik ve sosyal bir hukuk devletidir.” hükmünü içermektedir.
Cumhuriyetimizin en temel unsurlarının başında gelen laiklik, dini
kurallar ile devletin işleyişini sağlayan yasal düzenleme ve kuralların,
yani din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını gerektirir. Laiklik;
pozitif bilimin, evrensel hukukun, düşünce özgürlüğünün başlıca teminatıdır. Bu sebeple, tüm kural ve işlemlerin de laiklik ilkesine uygun
düzenlenmesi şarttır. Aksi yöndeki tüm düzenlemeler, Anayasamıza ve
Hukuk Devleti ilkesine aykırılık oluşturacaktır.
14.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Faizsiz Finans Kuruluşlarının Denetimini Yürüten Denetçiler İçin
Etik Kurallar” içeriğinde, Şer’i hukukun referans alındığı görülmektedir.
Şer’i hukuka dayalı referanslarla Etik Kurallar belirlenmesi, Anayasamızdaki laiklik ilkesine açıkça aykırı olduğu kadar, Cumhuriyet’in ruhuna, varlığına ve değerlerine de aykırıdır.
Devletin asli ve kurucu felsefesini korumakla yükümlü olanların
böylesi kurallar koyması ve Resmi Gazete’de bu kuralların yayımlanması asla kabul edilemez.
Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan her bir vatandaş, kendi inancı ve
vicdani kanaatiyle değerlidir. Bu bilinçle, toplumsal kutuplaştırmayı artırıcı bu ve benzeri her türlü girişimden uzak durulması gerekmektedir.
Barolar olarak Cumhuriyet’in temel kazanımlarına, lâik ve sosyal
hukuk devletine sahip çıkmayı sürdürerek, hukuk devleti ve demokrasiden asla ödün vermeyecek ve Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolundan asla vazgeçmeyeceğiz.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
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BASINA VE KAMUOYUNA
AİHM’nin “derhal serbest bırakılmasına” karar verdiği Osman Kavala, bugün görülen duruşma sonrasında hala tutuklu.
Hukuken kabul edilemez bir durum yaratan tutukluluğun devamına ilişkin bu karar ile ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelerdeki taahhütlerini yerine getirmeyen yargı, kendi meşruiyetini tartışmalı kılmıştır.
Son dönemde Türkiye’de yargının, AİHM kararlarının uygulanmamasına ilişkin gösterdiği direnç, 70 yıldır Avrupa hukuk ailesinin bir parçası olan ülkemizi, hukuk güvenliği açısından bir üçüncü dünya ülkesi
haline getirmiştir.
İzmir Barosu, bu hukuk tanımaz karanlık süreçte, Türkiye›nin ilerici
hukukçuları ile birlikte, insan haklarının dünya standartlarını ülkemizde
de hakim kılmak ve tarihsel yükümlülüklerini yerine getirmek için evrensel hukukun takipçisi olmaya devam edecektir.
Bu bağlamda tüm yetkilileri, hukuk devletinin gereği olarak,
AİHM’nin Osman Kavala hakkında vermiş olduğu kararın derhal uygulanması konusunda üzerlerine düşen sorumluluğu gecikmeksizin yerine getirmeye davet ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İzmir Barosu Başkanlığı
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YOKSUL BIRAKAN İLE ÖLDÜRENLER AYNI
Kendilerinin çizmediği siyasi sınırlar arasında sıkışmış yoksul köylüler, hayatta kalmanın tek çaresi olan kaçağa çıktıkları 28 Aralık 2011
tarihinde, 21.43 ve 22. 24 saatleri arasında 41 dakika boyunca savaş jetleriyle bombalandılar.
Bombalar nedeniyle 19’u çocuk, 34 sivil öldü. Çocukların ve yetişkinlerin toprak ve kana bulanmış cansız bedenleri birbirine karıştı. Savaş uçaklarının dakikalar içinde havalandığı yerde, ambulanslar ve kurtarma personeli günlerce Roboski’ye ulaşamadı. Kurtarma çalışmaları
köylülerce yapıldı, cesetler katırlarla taşındı.
Katliamdan bu yana geçen 8 yılda, devlet hiçbir sorumluluk almadı,
köylülerden özür dilemedi. Adalet isteyen aileler, kendilerine önerilen
kişi başı 123 bin liralık tazminatı reddettiler ancak dosyalar tek bir kişi
dahi cezalandırılmadan sonlandırıldı.
Roboski, ülkemiz katliamlar tarihinin en karanlık sayfalarından biri.
Aileler ilk günkü gibi, bugün de adalet arayışını sürdürüyorlar.
Katliamı unutmadık. Ülkemizde hukukun en temel amacı olan adaletin tam anlamıyla sağlandığı güne kadar, mücadelemizi sürdüreceğiz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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ÖZGÜR BASININ GÜR SESİYLE YENİDEN
VAR OLACAĞI GÜNLERE İNANIYORUZ
Muhalif gazetelere yıldırıcı cezaların verildiği, sansür ve otosansürün olağanlaştığı, internet medyasının keyfi biçimde karartıldığı; Çin,
Suudi Arabistan ve Mısır ile beraber en çok gazetecinin mesleki faaliyetlerinden dolayı tutuklu olduğu bir Türkiye manzarasında gerçek gazeteciler mesleğini layığı ile sürdürmekte inat ediyorlar.
Çetin Emeç’i, Uğur Mumcu’yu, Abdi İpekçi’yi, Metin Göktepe’yi yetiştiren bu toprakların yaşadığımız karanlıktan hızla çıkacağından eminiz.
Özgür basının gür sesiyle yeniden var olacağı günlerin yakın olduğu inancı ile tüm gerçek gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü’nü kutlarız.
İzmir Barosu Başkanlığı
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SAVUNMA YOKSA ADİL YARGILAMA DA YOKTUR!
Bizlerin de çok yakından takip ettiğimiz, yakın tarihimizin en önemli siyasal toplumsal demokratik itiraz hareketlerinden bir tanesi olan
Gezi’nin yargılanması, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam
ediyor.
FETÖ’cü emniyet güçleri, hakim ve savcılarına “kıymet vererek” hazırlanmış bir iddianameye dayalı süren yargılamada, “adil bir yargılama”
yapılacağına dair ümitlerimiz giderek azalıyor.
Daha önce mahkeme heyetinin apar topar değiştirilmesiyle doğal
yargıçlık ilkesi terkedilmiş ve değişen heyetin uygulamalarıyla da adil
yargılanma hakkı defaatle ihlal edilmişti.
Bu kez de, mahkeme heyeti eşi benzeri görülmemiş bir uygulama
ile (bizzat kendisi tarafından kamuoyuna açıklandığı üzere) akıl sağlığı
tartışmalı bir tanığı, kanun hükümlerinin maksadını aşarak, sanık müdafilerinden kaçırarak, (savunma avukatları olmadan) dinlemiştir.
Heyetin Silivri gibi yüksek güvenlikli bir tesiste iki tanığı dinlerken,
Murat Papuç adlı tanığı “can güvenliği olmadığı” yönündeki beyanını
kabul ederek dinlemesi, savunma avukatlarının da “can güvenliğini tehdit edebilecekler” arasında görüldüğünün en açık delilidir.
Heyetin bu anlaşılmaz davranışı, savunmanın kriminalize edilmek
istenmesi, yargılamadan dışlanması ve avukatların yargılama faaliyetindeki rolünün ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Bu açıkça
savunmaya yönelik bir saldırıdır.
Avukatların yargı içerisinde güçsüzleştirilmeleri, görevlerini yerine
getiremez hale getirilmeleri hele hele suç ile birlikte anılmaları, kamusal adaleti zedeler ve adil yargılanma hakkının ihlal edilmesi sonucunu
doğurur.
Bu sonuç da yurttaşların adalete olan güvenini ortadan kaldırır ve
giderek mahkemeler tarafından verilen kararların meşruluğunu tartışmalı hale getirir.
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Uzun süredir savunma görevi yapan avukatlara yönelik olarak devam eden bu çok yönlü itibarsızlaştırma, değersizleştirme ve etkisiz kılma hamlelerinin Gezi davasında sınır tanımaz biçimde tekrarlanması,
yeniden değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır.
Muhalefet etmenin neredeyse her biçiminin suçla ilişkilendirilerek
mahkum edilmek istenmesine karşı sanıkların adil yargılanma haklarının en büyük güvencesi olan avukatların kriminalize edilerek mahkeme
salonlarında görevlerini yapamaz duruma getirilmeleri “silahların eşitliği” ilkesine de tamamen aykırıdır.
Oysa ki, adil yargılanma herkes için haktır.
Bugün olduğu gibi, yarın da herkes için hak olmaya devam edecektir.
Gezi Davasında yaşanmakta olan bu gerçeklikler karşısında, aşağıda imzası bulunan Barolar olarak vurgulamaktayız ki, ancak bağımsız
mahkemeler tarafından etkin bir savunma hakkının kullanılması sonucunda adil yargılanma gerçekleşebilir.
Aksi takdirde sonucu önceden belli, kanıtları savunmadan saklanarak dinlenecek tanıklarla sağlanan, keyfiyete dayalı bir yargılama düzeni asla adil olmayacaktır. Savunma suç ile ilişkilendirilemez, özdeşleştirilemez. Çünkü savunma yoksa adalet de yoktur.
Barolar olarak 28 Ocak 2020 tarihinde yapılacak celseden itibaren,
yargılamanın özellikle de savunma hakkı bakımından ifade edeceği sonuçları dikkatle izleyeceğiz. Ulusal ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan haklarımızın ihlalinin her platformda dile getirilmesi, yaşamsal önemdedir.
Yargılamayı kamuoyunun ve özellikle de meslektaşlarımızın dikkat
ve ilgisine sunuyoruz.
Adana Barosu Başkanlığı
Ankara Barosu Başkanlığı
Antalya Barosu Başkanlığı
Aydın Barosu Başkanlığı
Bursa Barosu Başkanlığı
Diyarbakır Barosu Başkanlığı
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İstanbul Barosu Başkanlığı
İzmir Barosu Başkanlığı
Mersin Barosu Başkanlığı
Tunceli Baro Başkanlığı
Urfa Barosu Başkanlığı
Van Barosu Başkanlığı

AVUKATLARIN MESLEKLERİNİ ÖZGÜRCE YAPTIKLARI
GÜNLER İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Uluslararası Tehlikedeki Avukatlar Günü 43 yıl önce bugün, İspanya’da Atocha Katliamı’nda öldürülen 4 avukatın anısına ilan edildi. Ne
yazık ki Atocha Katliamı’ndan bu yana avukatlar, dünyanın dört bir yanında mesleki faaliyetlerinden dolayı tehdit edilmeye, saldırıya uğramaya, tutuklanmaya ve öldürülmeye devam ediyorlar.
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Avukatlık, yasa ve hukuk mekanizmaları önünde çaresiz kalan bireylerin savunulması üzerine kuruludur ve yurttaşların hak arama mücadelesinin önemli bir parçasıdır. Bağımsız bir yargı, avukat olmadan
kurulamaz; avukatsız bir yargılama adaleti asla sağlayamaz. Bu açık gerçeğe rağmen yargıyı siyasetin bir aracı olarak gören anlayış, avukatlara
ve avukatlık mesleğine yönelik saldırıları dünyanın her yerinde devam
ettirmektedir.
Halbuki, uluslararası hukuk, avukat güvencesinin altını önemle çizer. Örneğin, BM’nin 1990 yılında kabul ettiği Avukatların Rolü Hakkındaki Temel İlkeler’in 18. maddesinde “avukatlar görevlerini yerine
getirdikleri için müvekkilleri ve müvekkillerinin yaptıkları ile özdeşleştirilemezler” denmektedir. Aynı belgenin 20. maddesinde “avukatların
meslekleri gereği hukuki veya idari bir otorite önünde yaptıkları yazılı
veya sözlü açıklamaların medeni ve cezai bağışıklığı” olduğu yazılıdır.
Yine BM’ye göre avukatlar mesleki görevleri nedeniyle kovuşturulamazlar, idari, ekonomik ve diğer yaptırımlara tabi tutulamaz veya bunlarla tehdit edilemezler.
Gerçekte ise avukatlara yönelik yaptırımlar, kovuşturmalar ve avukata yönelik şiddet dünyanın her tarafında artarak devam etmektedir.
Bugün Türkiye’de sadece yürüttüğü mesleki faaliyetler nedeniyle tutuklu bulunan onlarca meslektaşımız bulunmaktadır. Avukatların büroları saldırıya uğramakta, avukatlar görevlerini yerine getirirken şiddete
maruz bırakılmakta ve hatta öldürülmektedir. Son 10 yıl içinde ülkemizdeki bu vahim durum giderek kötüleşmiş ve Tehlikedeki Avukatlar
Günü iki kez ülkemize adanmıştır.
2020 yılına girerken meslektaşlarımızın güvenliğinin tam manasıyla sağlandığı, avukatların yaptığı görev nedeniyle müvekkilleriyle özdeşleştirilmediği, tam bağımsız yargının bütün mekanizmalarıyla işler
hale geldiği bir ülke ve dünyanın özlemi içindeyiz. Bu yıl dünyanın dört
bir yanındaki avukatlar olarak Pakistanlı meslektaşlarımıza dayanışma
duygularımızı yolluyoruz. Geçtiğimiz yıllarda aynı ülkemizdeki gibi Pakistanlı avukatlar da tehdit, saldırı, işkence ve ölümlerle yüz yüze geldiler. Pakistanlı avukatların büroları hukuksuz şekilde arandı, evleri
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basıldı, azınlıklara mensup avukatlar ölümle tehdit edildi. 2016 yılında
meydana gelen bir terör saldırısında 54 avukat yaşamını yitirdi. 2019
yılında ise en az 9 Pakistanlı avukatın öldürüldüğü rapor edildi. Bugün
bizler Pakistan hükümetini evrensel hukukun yargılamada avukatların
rolüne dair çizdiği temel kurallara uymaya çağırıyoruz.
Türkiye’de ve dünyada avukatların tehlike altında olmadan mesleklerini özgürce yerine getirdikleri günler için var gücümüzle mücadele
etmeye devam edeceğiz.
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EGE, AKDENİZ, MARMARA GENİŞLETİLMİŞ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ
22 ŞUBAT 2020 İZMİR
Ege, Akdeniz, Marmara Genişletilmiş Baro Başkanları Toplantısı 22
Şubat 2020 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilmiş ve katılım sağlayan Barolar aşağıdaki hususlarda tam mutabakata varmışlardır:
1- Son dönemde, kamuoyunun dikkatle takip ettiği toplumsal
önemi haiz davalarda yaşanan hukuksuzluklar ve yürütmenin yargıya
doğrudan müdahalesi anlamına gelecek uygulamalar kabul edilemez
boyutlara ulaşmıştır. HSK, mevcut yapısıyla tamamen siyasileşmiş ve
yürütmenin talimat niteliğindeki açıklamalarını görev addederek bağımsız yargıçlar üzerinde bir baskı mercii halini almıştır. Barolarımız bu
duruma karşı hukuk devletini sonuna kadar savunmakta ve avukatları
hukuksuzluğun şahidi konumuna indirgeyen her türlü yaklaşımı temelden reddetmektedirler.
2- Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en ağır yargı krizini yaşamaktadır.
Mahkemeler verdikleri kararlar sonrasında dağıtılmakta, karar veren
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yargıçlar hakkında henüz imzalarının mürekkebi dahi kurumadan soruşturmalar açılmakta, yargıç bağımsızlığı ilkesi her geçen gün yeni bir örnekle ihlal edilmektedir. Bugün, Yüksek Mahkeme ve AİHM kararlarının
uygulanmaması dahi olağan hale gelmiştir. Toplumun her kesiminden
yurttaşlar, hukuk güvencesinin ortadan kalktığı bir ortamda hayatlarına devam etmektedirler. Bizler aşağıda imzası olan Baro Başkanları,
Türkiye’yi evrensel hukukun tüm usul ve kurallarıyla uygulandığı çağdaş bir ülke olmaktan çıkarmaya yönelik her türlü girişimin karşısında
olacağımızı bir kez daha deklare ediyoruz.
3- Barolar, yurttaşların özgürlük arayışında onlara ses verebilen
yegane kurum hüviyetini almış durumdadırlar. Bizler, yurttaşların demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinde yaşamalarının garantisi
olmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda; tüm kişi, kurum ve kuruluşların
anayasal sorumluluklarını yerine getirmesi için yılmadan çalışmaya söz
veriyoruz. Barolar, halkın adalet arayışının temsilcisi sıfatıyla Avukatlık
Kanunu uyarınca görevlendirildikleri tüm alanlarda, her türlü yapıcı çalışmayı sürdürecektir.
4- Türkiye, son yıllarda yaşadığı demokrasi krizi ile dünyanın en büyük avukat hapishanelerinden biri haline gelmiştir. Meslektaşlarımız,
mahkemelerin etki altında bırakıldığı bir ortamda yargılanmakta, usul
hukukunun dahi doğru düzgün uygulanmadığı mahkemelerde hüküm
giymekte ve avukatlara pek çoğu mesleki faaliyet gereği gerçekleştirdikleri fiiller nedeniyle çok ciddi cezalar verilebilmektedir. Bugün
yaşanan Türkiye gerçekliği, meslektaşlarımızın adil yargılanmaya dair
talepleri için açlık grevine girdiği bir ülkeyi yansıtmaktadır. Dosyaların
esasına girmeksizin mahkemeleri, avukat yargılamalarının tümünde
evrensel hukukun zorunlu kıldığı tüm kuralları eksiksiz şekilde yerine
getirmeye, her türlü siyasi etkiye karşı koymaya davet ediyoruz. Cezaevindeki avukatların yaşadığı bu süreç, meslektaşlarımızın sağlığına zarar gelmeden demokratik usuller içinde çözülmek zorundadır.
5- Avukatların gerek ekonomik yararları gerekse gündelik iş hayatlarının kolaylaştırılması için gerekli uygulamalarda ortaklaşma kararı
alınmıştır. Bu kapsamda, bazı barolarımız tarafından uygulamaya konulan barolar üzerinden ihtarname gönderilmesi çalışmalarının yaygınlaştırılmasına karar verilmiştir.
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6- Stajyer avukatların yaşadığı ekonomik sıkıntılar ortada iken Adalet Bakanlığının stajyer avukatların maaş alamayacağına dair görüşü
genç meslektaşlarımız için ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Hakim ve
savcı stajyerlerine maaş vermekte beis görmeyen Adalet Bakanlığının
stajyer avukatlara ücret ödenmesine karşı çıkmasını kabul etmiyoruz.
Söz konusu ayrımcı uygulama derhal sonlandırılmaldır.
7- Avukatlar gerek mahkeme kalemlerinde, gerekse cezaevi ve
geri gönderme merkezi gibi kapatılma kurumlarında birbirinden farklı
ve çoğu zaman keyfi uygulamalara maruz bırakılmaktadırlar. Pilot icra
uygulaması gibi kimi yenilikler avukatların yaşadığı sıkıntılar dikkate
alınmadan sürdürülmekte ve meslektaşların yaşadığı mağduriyetler
her geçen gün artarak devam etmektedir. Söz konusu hatalı ve keyfi
uygulamaların sonlandırılması için resmi kurumlar barolarla iletişime
geçmek zorunda olup mevzuatlarını yeknesaklaştırmalıdırlar. Biz aşağıda imzası olan Baro Başkanları olarak, avukatların meslek hayatında
yaşadığı ve sürekli hale gelmeye başlayan her türlü keyfi uygulamaya
karşı birlikte hareket etmeye söz veriyoruz.
Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
İzmir, 22.02.2020
Adana Barosu
Ankara Barosu
Antalya Barosu
Aydın Barosu
Balıkesir Barosu
Bilecik Barosu
Burdur Barosu
Bursa Barosu
Çanakkale Barosu
Denizli Barosu
Diyarbakır Barosu
Edirne Barosu
Gaziantep Barosu
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Hatay Barosu
İstanbul Barosu
İzmir Barosu
Kırklareli Barosu
Kocaeli Barosu
Manisa Barosu
Mersin Barosu
Muğla Barosu
Şanlıurfa Barosu
Tekirdağ Barosu
Van Barosu
Yalova Barosu

1197

GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR
Gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç’ın tutuklanması, gazeteciler Murat Ağırel, Ferhat Çelik, Aydın Keser’in tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmesi ve ODATV haber sitesine erişimin engellenmesi ifade özgürlüğüne açık bir baskı ve gözdağıdır
Saygıdeğer Kamuoyu;
Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya Kılınç, bir MİT görevlisinin Libya’da şehit olmasını
haberleştirmeleri nedeniyle tutuklandılar.
Tutuklama kararının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 05/03/2020 tarihli kararı ile ODATV.COM haber internet sitesine idari tedbir mahiyetinde erişim engeli getirildi.
Aynı haber sebebiyle Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan
da tutuklandı.
Aynı gün Yeniçağ Yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam Gazetesi Genel
Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Sayısız defa belirttiğimiz üzere, hiç kimse suç işleme özgürlüğü
içinde değildir. Ancak hukukun üstünlüğüne uygun olmayan, siyasi hesaplaşma tarzı yöntemlerle soruşturma yapıldığı algısı doğuran ve kaygıları güçlendiren her soruşturma hak ihlali yaratır.
Kuvvetler ayrılığının yok edildiği, tarafsız ve bağımsız yargı yerine,
yargının yürütme emrinde bir araç halini aldığı algısı herkesi rahatsız etmektedir. İfade özgürlüğünü, günlük siyasi çıkar ve sonuçlara bağlayan,
ayrımcı ve ayrıştırıcı bir dile kurban eden bir dönemden geçiyoruz.
Bir ülkede demokrasinin egemen olduğunu gösteren en önemli verilerden biri bireylerin kendini özgürce ifade edebiliyor olmasıdır.
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Kamuoyunu ilgilendiren, halkın öğrenme ve tartışma hakkı bulunan hallerde, devletin güvenlik ihtiyacı ile halkın bilme hakkı ve gazetecilerin ifade özgürlüğü çatıştığında, ifade özgürlüğü belli konularda
devletin güvenlik ihtiyacının önüne geçer.
Yargı ve Yürütme makamları Anayasa ve insan hakları hukukuna
açıkça aykırı karar veremezler. Hak ve özgürlüklerden yoksun bırakılan gerçek ve tüzel kişilerin, eşitliğe aykırı uygulamalarla karşı karşıya
kaldıkları bir ortamda; tam tersi olarak, bulunduğu sıfat ve ekonomik
varlık sebebiyle devletin tüm olanaklarından sınırsızca yararlanan ve de
hukuk kurallarının kendisine işlemediği bir avuç yurttaşın varlığı ya da
böyle bir algıya yol açılması, sahip olduğumuz anayasal değerlere terstir.
Anayasamıza göre basın hürdür ve sansür edilemez. Yargıya, adalete, ülkenin temellerine ve geleceğine yönelmiş en büyük tehlike keyfiliktir. Ülkemizde iktidar erkiyle yargı erki iç içe geçmiş bir görüntü vermektedir. Bu görüntüden bir an önce uzaklaşılması aynı zamanda bir
milli beka sorunudur.
Gazeteciliğin suç olmadığını bildirir; keyfi, anayasaya, hukuka ve
demokratik toplum gereklerine aykırı uygulamaların son bulmasını
beklediğimizi kamuoyu ile paylaşırız.
Saygılarımızla. 07/03/2020
•Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük
•Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik Derindere
•Ankara Barosu Başkanı Av. Erinç Sağkan
•Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan
•Ardahan Barosu Başkanı Av. Osman Nuri Yıldız
•Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur Çağal
•Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt
•Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay
•Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat Patlatır
•Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime Aynur
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•Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi Budancamanak
•Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri Erhendekçi
•Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan Gedik
•Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun
•Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent Şarlan
•Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İlhan
•Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan Aydın
•Düzce Barosu Başkanı Av. Azade Ay
•Edirne Barosu Başkanı Av. Alper Pınar
•Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz
•Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı
•Giresun Barosu Başkanı Av.Soner Karademir
•Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün Canan
•Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez
•İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu
•İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel
•Kars Barosu Başkanı Av. İbrahim Baştimar
•Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür Demir
•Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit Dursun
•Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay Hınız
•Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat Apaydın
•Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir
•Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan
•Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail Elik
•Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz
•Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun
•Niğde Barosu Başkanı Av. Osman Çimen
•Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz
•Sinop Barosu Başkanı Av. Hicran Kandemir
•Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah Öncel
•Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan Elçi
•Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat Tekneci
•Tokat Barosu Başkanı Av. Melih Yardımcı
•Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel Suiçmez
•Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan Çetin
•Van Barosu Başkanı Av. Zülküf Uçar
•Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi Doğruyol
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SAVUNMA SUSTURULAMAZ!
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma
kapsamında çok sayıda vatandaş, gardiyan ile Şanlıurfa barosuna kayıtlı
7, Diyarbakır Barosuna kayıtlı 2 olmak üzere 9 meslektaşımız gözaltına
alınmış, 2’siDiyarbakır’dan 1’i de Şırnak’tan 3 meslektaşlarımız hakkında da yakalama kararı çıkartılmıştır. Meslektaşlarımızın ev ve ofislerinde arama yapılmış ve müvekkillerine ait dosyalardan bazılarına el konmuştur.
Soruşturmaya ilişkin kısıtlama kararı olması sebebiyle içeriğe ilişkin
bilgi alınamamakta, belirsizlik ciddi kaygılar yaratmaktadır. Arama ve
gözaltı kararlarından anlaşıldığı kadarıyla meslektaşlarımız, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu uygulamaya maruz kalmışlardır. Hal böyleyken,
arama ve gözaltı işleminin, avukatların yargılanmalarına ilişkin yasal hükümlerin ihlal edildiği anlaşılmaktadır.
Yine geçtiğimiz hafta Mardin Barosu’na kayıtlı meslektaşımız Av.
Ali KAHRAMAN, mesleki faaliyetleri gizli tanık ifadeleri gerekçe gösterilerek tutuklanmıştır. Aynı şekilde 18 ÇHD üyesi meslektaşımızın yıllardır haksız bir şekilde tutuklu yargılandıkları kamuoyunun malumudur.
Suçu her ne olursa olsun herkesin savunma yapma ve savunmasını
yaparken bir avukattan yardım almaya hakkının olması hukuk devletinin gereğidir. Bundan dolayı avukat, üstlendiği görev ile özdeşleştirilemez! Avukat bu görevinden ötürü gözaltına alınamaz, tutuklanamaz,
yargılanamaz.
Üç ilde meslektaşlarımıza yapılan, tüm ülkede savunmayı susturmaya yönelik bir harekettir. Kabul edilemez.
Biz aşağıda imzası bulunan baro başkanları olarak; gözaltındaki
meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını talep eder, meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna bildiririz. 14.03.2020
Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL
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Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN
Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ
Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK
Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa KÖROĞLU
Ağrı Barosu Başkanı Av. Salih AYDIN
Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç SAĞKAN
Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN
Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan BOZKURT
Artvin Barosu Başkanı Av. Ali UĞUR ÇAĞAL
Batman Barosu Başkanı Av. Abdulhamit ÇAKAN
Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi BUDANCAMANAK
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN
Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İLHAN
Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün CANAN
Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem DÖNMEZ
Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI
İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL
Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK
Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ
Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam DİLEK
Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN
Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR
Yalova Barosu Başkanı Av. Fedai DOĞRUYOL
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BASINA VE KAMUOYUNA
İzmir Kırıklar 1 No’lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak
bulunan ve “adil yargılanma hakkı talebiyle ölüm orucunda” olan Mustafa Koçak yaşamsal risk ve kalıcı bedensel hasarlar yönünden kritik
eşiği aşmıştır.
Süreç içinde ve halen Mustafa KOÇAK’ın bağımsız hekimlerce muayene edilme ve sürecin izlenmesine yönelik talebi yerine getirilmemektedir.
Keza, Mustafa KOÇAK’ın sağlığından endişe eden ailesi ve avukatlarının Koçak’la görüşme talepleri de Cumhuriyet Başsavcılığınca bakanlık genelgesi ve salgın önlemleri gerekçe gösterilerek reddedilmiştir.
Önemle belirtmek gerekir ki; Uluslararası hukuk ve İstanbul protokolü hükümleri uyarınca, yaşamsal risk sınırına gelen Mustafa Koçak’ın
acilen bağımsız ve kendi izin verdiği hekimlerce kapsamlı bir muayeneden geçirilmesi şarttır.
Ayrıca, ailesinin ve kamuoyunun ölüm orucunda kritik seviyeyi geçen Mustafa KOÇAK’ın sağlık durumuna ilişkin endişelerini gidermek
üzere ve gerekli sağlık tedbirleri alınmak suretiyle, ailesi ve avukatları
ile görüşmesi gecikmeksizin sağlanmalıdır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.
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5 NİSAN YALNIZCA AVUKATLARIN DEĞİL,
YURTTAŞLARIMIZIN DA GÜNÜDÜR!
Avukatlık, insan haklarının korunması;
Avukatlık, demokrasi;
Avukatlık, hukuk devleti;
Avukatlık, yargı bağımsızlığı;
Avukatlık, yurttaşların hak arama özgürlüğü mücadelesidir.
Bu nedenledir, totaliter rejimlerin avukatları ve avukatlığı hedef
almaları.
Bu nedenledir, yurttaşı sessiz ve kimsesiz kılmak için önce avukatlara saldırmaları.
Bu nedenledir, avukatsız yargı ve güçsüz avukat özlemleri.
Bu nedenledir, ülkemizin bir avukat hapishanesine döndürülmüş
olması ve bu nedenledir 300 avukatın mesleki faaliyetleri nedeniyle cezaevlerinde olması.
Ama biz biliyoruz; avukatlara yönelik saldırılar aynı zamanda insan
haklarına, demokrasiye, hukuk devletine ve yargı bağımsızlığına yönelmiştir.
Biz biliyoruz; avukatların yeri cezaevleri değil, geçim sıkıntısı çekmeksizin özgürce çalışacakları büroları, vaktinde duruşmalarına girecekleri, yasaları uygulayan yargıçlarla birlikte hukuku tesis edecekleri
adliyelerdir.
Biz biliyoruz; avukatlık mesleğinin saygınlığına yönelik tüm saldırılar avukatsız yargı hayalinin parçasıdır.
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Biz biliyoruz; hiçbir karanlık sonsuza dek sürmez. En yoğun anından
siyahın, günün ilk ışıkları aydınlatır geceyi.
Ve biz biliyoruz; tüm avukatlar olarak; yargısı bağımsız, devleti hukuka bağlı, insanları özgür, demokratik bir ülkede de kutlarız elbet 5
Nisanları,
Çünkü avukatlar teslim olmayanlardan, biat etmeyenlerden, vazgeçmeyenlerden oldular her zaman.
Ve kazandılar tarihin her döneminde ve kazanacağız biz de.
Özgür, demokratik, sağlıklı bir ülke ve dünya özlemiyle; demokrasi,
hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, haklar ve özgürlükler mücadelesinin
ayrılmaz parçası olan tüm meslektaşlarımızın avukatlar günü kutlu olsun.
“Yok öyle, umutları yitirip,
Karanlıkta savrulmak.
Unutma!
Aynı güneş altında bir direniştir yaşamak”
Saygılarımızla.
İzmir Barosu Başkanlığı
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BAROLARDAN İNFAZ YASASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bugün TBMM Genel
Kurulunda görüşülmeye başlanacaktır. Kamuoyuyla paylaşılan infaz yasasında değişikliği öngören yasa teklifi incelendiğinde; düzenlemeyle
sadece bazı suçlar kapsamında infazda indirim yapılmayacağı, infaz yasasında esaslı birtakım değişikliklere de gidildiği görülmektedir. Taslakta infazın uygulanmasına ilişkin bir kısım lehe düzenlemelerle birlikte
evrensel hukuk kurallarını ihlal eden düzenlemelerin de olduğu görülecektir.
Adına “ infaz değişikliği” denilen ancak özünde “af” niteliğinde
olan düzenleme, bu haliyle Anayasanın 10. maddesinde “ Herkes, dil,
irk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” ifadelerine
yer verilmek suretiyle anayasal güvence altına alınan eşitlik ilkesine de
apaçık aykırı olacaktır. Adil yargılanma ilkesinin son dönemlerde ihlal
edildiği ve uygulanmadığı, Türkiye’de yargıya güvenin yüzde 20’lerin altına düştüğü bir ortamda, düzenlemenin kamuoyuna yansıdığı içerikle
gerçekleşmesi; icraata “af”, düşünceye ise “ceza” olacaktır.
Ülkemizde cezaevleri mevcut olağan kapasitelerinin çok üzerinde
bir doluluktadır. Cezaevinde bulunan yaklaşık 300 bin kişi ile ülkemiz,
Avrupa ülkeleri arasında, Rusya’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Koronavirüsün küresel salgın boyutuna varması ile hepimizin hayatının risk altında olduğu bu kötü günlerde; resmi açıklamalara göre
06.04.2020 tarihi itibariyle ülkemizde 30.217 kişinin virüse yakalandığı,
649 yurttaşımızın da hayatını kaybettiği bilinmektedir. Bu nedenle düzenlemenin bir gerekçesi olarak da, cezaevlerinin salgın hastalık riski
altında olan alanların başında gelmesi gösterilmektedir.
Nitekim Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT) ve BM İnsan
Hakları Yüksek Komiserliği üye devletlere “cezaevlerindeki insan sayısını azaltmaları için acil harekete geçme” konusunda çağrıda bulunarak;
“hükümetler şimdi, her zamankinden çok daha fazla, yasal bir temel ol1207

madan hapsedilen, siyasi mahkumlar ve sadece eleştirel ya da muhalif
görüşler ifade ettikleri için hapsedilenler dahil her kişiyi serbest bırakmalıdır” şeklinde tavsiyede bulunmuştur. Bu tavsiyeler doğrultusunda
Covid-19 salgınının görüldüğü birçok ülkede hükümetler cezaevlerinde AYIRIMSIZ tahliyeler başlatmıştır. Siyasi iktidara eleştirel bakış açısından, muhalif kimliklerinden, siyasi faaliyetleri ve düşüncelerinden
ötürü pek çok yurttaşımız ,uluslararası hukuk kriterlerine aykırı Terörle
Mücadele Kanunun, katı ve taraflı uygulanmasının mağduru olarak cezaevlerinde bulunmaktadır.
Cezaevlerindeki tüm tutuklu ve mahkûmların yaşamı devlete emanettir ve tüm dünyayı küresel çapta etkisi altına alan salgının sonuçları
dikkate alınmalıdır. Sağlık kaynaklı bir durumda ayrım yapılması doğru
ve adil olmayacaktır. Koronavirüs ayrım gözetmeksizin her kesimden insana bulaşmaktayken, infazda eşitsiz ve ayrımcı bir düzenleme yapılması, bazı suçtan mahkum olanlara siz cezaevinde kalın, hayati tehlikeniz
sürsün; denilmesi anlamına gelir ki, bu durum sosyal, demokratik hukuk
devletinde mazur görülemez ve asla kabul edilemez. Kaldı ki yasa teklifi bu haliyle meclisten çıkıp kanunlaşsa dahi hukukun eşitlik ve ayrımcılık yasağı ilkelerini ihlal nedeniyle Anayasa Mahkemesince kapsamın
genişletilmesi kuvvetle muhtemeldir.
Unutmamak gerekir ki, her suçun işlenişine ve ağırlığına göre ceza
verilmesi, yani cezanın kişiselleştirilmesi, ceza hukukunun görevidir; infaz hukukunun değil.
Biz aşağıda imzası bulunan Baro Başkanları ; Bugün TBMM Genel
Kurulunda görüşülecek olan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde değişikliğe gidilerek, herkese uygulanabilecek bir düzenlemenin
vakit kaybetmeksizin bir an önce hayata geçirilmesinin yasal ve insani
bir zorunluluk olduğunu, cezaevlerinde bulunan 300 bin yurttaşın can
güvenliğinin devletin sorumluluğunda bulunduğunu bir kez daha hatırlatır; Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan eşitlik ilkesi gereğince
infaz yasasında bir ayrıma gidilmeden, kanun önünde eşitliğin sağlanmasını talep ediyoruz.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. 07.04.2020
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-Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK
-Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa KÖROĞLU
-Ağrı Barosu Başkanı Av. Salih AYDIN
-Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN
-Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur ÇAĞAL
-Batman Barosu Başkanı Av. Abdulhamit ÇAKAN
-Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi BUDANCAMANAK
-Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat ÖZGÜL
-Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN
-Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI
-Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün CANAN
-İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL
-Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK
-Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
-Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ
-Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam DİLEK
-Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL
-Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ
-Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN
-Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR
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YAŞAM KUTSAL, ADİL YARGILANMA VE ADALET HAKTIR
5 Nisan Avukatlar Gününü henüz geride bıraktık. Yaklaşık 2 buçuk
yıldır tutuklu bulunan meslektaşlarımız bir süredir adil yargılanma ve
adalet talebiyle açlık grevi yapmaktaydılar.
Ancak hukuk ve insan hakları alanında çalışan dernekler tarafından
yapılan basın açıklaması ile meslektaşlarımızdan Av.Aytaç ÜNSAL ve
Av.Ebru TİMTİK’in açlık grevi eylemlerini ölüm orucuna çevirdiklerini
öğrendik.
Şüphesiz insan yaşamından değerli ve önemli bir şey yoktur. Bizce
meslektaşlarımızın talepleri muhataplarınca karşılanamaz nitelikte ve
olağanüstü istemler değildir.
Baro Başkanlarımız ve çokça meslektaşımız tarafından meslektaşlarımızın yargılandıkları İstanbul 37.Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava
celseleri yerinde takip edilmiş ve yargılama sürecinde birçok hukuksuzluk tespit edilmiştir.
Hatırlanacağı üzere; yargılandıkları davanın ilk duruşmasında meslektaşlarımızın tamamı hakkında mahkeme tarafından tahliye kararı verilmesine rağmen, tahliyeleri saatlerce geciktirilmiş, tahliye olmalarının hemen ardından savcılığın itirazı ile haklarında tutuklamaya yönelik
yakalama kararı çıkartılmış, hukuksuz bir süreç sonunda meslektaşlarımız yeniden tutuklanmıştır. Tahliye kararı veren mahkeme heyeti ise
dağıtılarak yerlerine başka bir heyet atanmıştır.
Tüm yargılama aşamasında ceza yargılamasının temel ilkelerine,
adil yargılanma hakkına aykırı uygulamalarda bulunulmuş; tanık/gizli
tanık ifadeleri ile varlığı meçhul bazı belgelere dayanılarak 18 meslektaşımız hakkında 159 yıl hapis cezası verilmiştir.
Meslektaşlarımızın savunma hakları kısıtlanmış, istedikleri deliller
toplanmamış, tanıklar dinlenmemiş, son sözleri dahi sorulmaksızın haklarında mahkûmiyet hükümleri tesis edilmiştir.
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Tarafsız bir mahkemece yargılanmayı ve devletin kendi çıkardığı
yasalar ile taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymasını talep etmek, doğal, hukuki ve meşru bir haktır. Meslektaşlarımızın talepleri de
bu temel haklarını kullanmaktan ibarettir.
Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler ve avukat görüşmelerindeki sınırlandırmalar da göz önüne alındığında; haksızlığa uğradığını
düşünen, adil yargılanma ve hukukilik talebinde bulunan meslektaşlarımızın tamamen tecrit edilmiş halde ve halen tutuklu bulunmaları da
üzücüdür.
Meslektaşlarımızın seslerini kamuoyuna duyurabilmek için ağır sonuçları olacak ölüm orucu yolunu tercih etmeleri karşısında üzgün ve
kaygılıyız.
Bizler aşağıda imzası bulunan Baro Başkanları olarak;
Adil bir yargılamanın ölümler olmaksızın da sağlanabileceğini, tarafsız ve adil bir muhakemenin herkes için bir hak olduğunu hatırlatarak,
Tutuklu meslektaşlarımızın yasal ve insani taleplerinin bir an önce
karşılanarak tahliye edilmelerini ve adil yargılanma koşullarının sağlanmasını talep ediyor,
Meslektaşlarımızı da ölüm orucu eylemlerini sonlandırmaya davet
ediyoruz.
Tüm yetkilileri ve kamuoyunu oldukça hassas bu duruma karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz
Adana Barosu Başkanı		
Adıyaman Barosu Başkanı
Amasya Barosu Başkanı
Ankara Barosu Başkanı
Antalya Barosu Başkanı

Av. Veli KÜÇÜK
Av. Mustafa KÖROĞLU
Av. Ahmet Melik DERİNDERE
Av. R.Erinç SAĞKAN
Av. Polat BALKAN
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Artvin Barosu Başkanı
Aydın Barosu Başkanı
Balıkesir Barosu Başkanı
Batman Barosu Başkanı
Bingöl Barosu Başkanı
Bitlis Barosu Başkanı
Bolu Barosu Başkanı
Burdur Barosu Başkanı
Bursa Barosu Başkanı
Çanakkale Barosu Başkanı
Denizli Barosu Başkanı
Diyarbakır Barosu Başkanı
Düzce Barosu Başkanı
Gaziantep Barosu Başkanı
Hakkari Barosu Başkanı
Hatay Barosu Başkanı
İstanbul Barosu Başkanı
İzmir Barosu Başkanı
Kırklareli Barosu Başkanı
Kocaeli Barosu Başkanı
Manisa Barosu Başkanı
Mardin Barosu Başkanı
Mersin Barosu Başkanı
Muş Barosu Başkanı
Ordu Barosu Başkanı
Siirt Barosu Başkanı
Şanlıurfa Barosu Başkanı
Şırnak Barosu Başkanı
Tekirdağ Barosu Başkanı
Trabzon Barosu Başkanı
Tunceli Barosu Başkanı
Van Barosu Başkanı
Yalova Barosu Başkanı
Zonguldak Barosu Başkanı
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Av. Ali Uğur ÇAĞAL
Av. Gökhan BOZKURT
Av. Erol KAYABAY
Av. Abdülhamit ÇAKAN
Av. Hanifi BUDANCAMANAK
Av. Fuat ÖZGÜL
Av. Sabri ERHENDEKÇİ
Av. Ramazan GEDİK
Av. Gürkan ALTUN
Av. Bülent ŞARLAN
Av. Müjdat İLHAN
Av. Cihan AYDIN
Av. Azade AY
Av. Bektaş ŞARKLI
Av. Ergün CANAN
Av. Ekrem DÖNMEZ
Av. Mehmet DURAKOĞLU
Av. Özkan YÜCEL
Av. Turgay HINIZ
Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR
Av. Ali ARSLAN
Av. İsmail ELİK
Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
Av. Feridun TAŞ
Av. Haluk Murat POYRAZ
Av. Nizam DİLEK
Av. Abdullah ÖNCEL
Av. Nuşirevan ELÇİ
Av. Sedat TEKNECİ
Av. Sibel SUİÇMEZ
Av. Kenan ÇETİN
Av. Zülküf UÇAR
Av. Fedayi DOĞRUYOL
Av. Özel EROĞLU

ÖZGÜR BASININ VE BASIN EMEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ
Baskılar, suç duyuruları, işsizlik, İnfaz Yasasında ayrımcılık, iktidar
yanlısı olmayan gazetecilere reva görülen muamele, yetmedi para ve
kapatma cezaları, basın kartı iptalleri.
Onlarca gazeteci, doğru haber yaptıkları için hala cezaevinde iken,
şimdi de Fox Tv’ye, ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal’ın koronavirüsle ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle “toplumu kin ve düşmanlığa
sevk ettiği, ifadelerin tarafsızlığa aykırı bir şekilde halkın birlik ve beraberliğinin sağlanmasına zarar verici olduğu” gerekçesiyle, üst sınırdan
para ve yayın durdurma cezaları verildi.
Basına, gazeteciliğe, ifade hürriyetine gün geçtikçe şiddeti artırılarak uygulanan kısıtlamalardan dolayı, haberciler yaptıkları her gerçek
haber sonunda suç duyurusu korkusu taşımakta ve iktidar yanlısı olmayan basın mensupları türlü baskılara ve ayrımcılığa uğramaktadır.
Oysa halkın haber alma hakkı, özgür basının varlığına bağlıdır. Bu
nedenle, haber alma hakkı önündeki en büyük engel konumuna gelen
RTÜK’ü, iktidar yanlısı karar ve uygulamaları nedeniyle kınıyoruz.
İktidar borazanlığı yapmayıp halkın doğru ve tarafsız habere erişimi için görev yapan, her türlü baskıya karşı suskunluğu değil mücadeleyi seçen özgür basının, basın emekçilerinin ve Fox Tv’nin yanındayız.
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ÇOCUK İSTİSMARININ AFFI ÜLKEMİZİN
GÜNDEMİNDEN KALKMALIDIR
2016 yılından beri defalarca gündeme getirilen çocukların istismarcılarıyla evlenmeleri halinde cezasızlık getirmeye yönelik yasa teklifinin Meclise sunulacağına ilişkin, sosyal medyada yansıdığı şekilde,
gerçekliği teyit edilmeyen bir belge dolaşıma sokulmuştur. Ancak buna
rağmen belgenin sosyal medyaya yansıması kamu vicdanında çok büyük rahatsızlık yaratmıştır. Bu durum konunun toplum nezdinde ne derece hassasiyetle takip edildiğini ve konuya ne derece önem verildiğini
göstermiştir. Kamuoyunda oluşan bu infial üzerine, konuya ilişkin hassasiyetimizi ve uyarılarımızı bir kez daha hatırlatma zorunluluğu doğmuştur.
2005 yılında, cinsel istismar failinin mağdurla evlenmesinin cezanın
erteleme nedeni olması, yasadan çıkartılmışken, eski yanlışa dönülmesine neden olacak her türlü yasal düzenleme, çocuğun korunmasından
sorumlu olan bütün kurumları, mağdur çocuğun istismarcısı ile evlendirilmesi sürecinin bir parçası haline getirecektir. Böyle bir düzenlemeye
gidilmesi ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, Anayasamızın 90. ve 14. maddelerine ve Çocuk Koruma Kanunu’na açık aykırılık
oluşturur.
Hukukun evrensel ilkelerine ve çocuğun üstün yararına aykırı olacak bir düzenlemenin bir daha ülkemizin gündemine getirilmemesi,
TEKLİF DAHİ EDİLMEMESİ gerektiğini belirtiyor, Barolar olarak hukukçu ve insani yanımızla bir kez daha ÇOCUK İSTİSMARININ AFFI OLMAZ
diyoruz.
Adana Barosu Başkanı
Adıyaman Barosu Başkanı
Amasya Barosu Başkanı
Ankara Barosu Başkanı
Antalya Barosu Başkanı
Artvin Barosu Başkanı
Aydın Barosu Başkanı
Balıkesir Barosu Başkanı

Av. Veli KÜÇÜK
Av. Mustafa KÖROĞLU
Av. Ahmet Melik DERİNDERE
Av. R. Erinç SAĞKAN
Av. Polat BALKAN
Av. Ali Uğur ÇAĞAL
Av. Gökhan BOZKURT
Av. Erol KAYABAY
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Batman Barosu Başkanı
Bilecik Barosu Başkanı
Bitlis Barosu Başkanı
Bolu Barosu Başkanı
Burdur Barosu Başkanı
Bursa Barosu Başkanı
Çanakkale Barosu Başkanı
Denizli Barosu Başkanı
Düzce Barosu Başkanı
Edirne Barosu Başkanı
Erzincan Barosu Başkanı
Eskişehir Barosu Başkanı
Gaziantep Barosu Başkanı
Giresun Barosu Başkanı
Hakkari Barosu Başkanı
Hatay Barosu Başkanı
Isparta Barosu Başkanı
İstanbul Barosu Başkanı
İzmir Barosu Başkanı
Kırıkkale Barosu Başkanı
Kırklareli Barosu Başkanı
Kocaeli Barosu Başkanı
Kütahya Barosu Başkanı
Malatya Barosu Başkanı
Manisa Barosu Başkanı
Mersin Barosu Başkanı
Muğla Barosu Başkanı
Muş Barosu Başkanı
Niğde Barosu Başkanı
Ordu Barosu Başkanı
Siirt Barosu Başkanı
Şırnak Barosu Başkanı
Tekirdağ Barosu Başkanı
Trabzon Barosu Başkanı
Tunceli Barosu Başkanı
Uşak Barosu Başkanı
Van Barosu Başkanı
Yalova Barosu Başkanı
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Av. Abdülhamit ÇAKAN
Av. Halime AYNUR
Av. Fuat ÖZGÜL
Av. Sabri ERHENDEKÇİ
Av. Ramazan GEDİK
Av. Gürkan ALTUN
Av. Bülent ŞARLAN
Av. Müjdat İLHAN
Av. Azade AY
Av. Alper PINAR
Av. Adem AKTÜRK
Av. Mustafa ELAGÖZ
Av. Bektaş ŞARKLI
Av. Soner KARADEMİR
Av. Ergün CANAN
Av. Ekrem DÖNMEZ
Av. Ünsal ÇANKAYA
Av. Mehmet DURAKOĞLU
Av. Özkan YÜCEL
Av. Talat APAYDIN
Av. Turgay HINIZ
Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR
Av. Ahmet ATAM
Av. Enver HAN
Av. Ali ARSLAN
Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
Av. Cumhur UZUN
Av. Feridun TAŞ
Av. Osman ÇİMEN
Av. Haluk Murat POYRAZ
Av. Nizam DİLEK
Av. Nuşirevan ELÇİ
Av. Sedat TEKNECİ
Av. Sibel SUİÇMEZ
Av. Kenan ÇETİN
Av. Emin COŞKUN
Av. Zülküf UÇAR
Av. Fedayi DOĞRUYOL

İNSAFSIZ OLMAYIN, GÖREVİNİZİ YAPIN, TEDBİR ALIN!
İnsanlık olarak benzerini yaklaşık yüz yıl önce yaşadığımız küresel
bir salgınla savaş halindeyiz. İnsanlık üzerinde yarattığı biyolojik krizle
beraber salgını durdurmak için devletlerce alınan sosyal yalıtıma dayalı
tedbirler ekonomik faaliyetlerin neredeyse durmasına neden olduğu
için eşi görülmemiş küresel bir ekonomik krizi tetiklemiş, çalışanlar işsiz kalmaya, ücretli veya ücretsiz izne ayrılmaya ya da öncekinden daha
esnek şekillerde çalışmaya zorlanmıştır. Halkın büyük kesimini temsil
eden emekçilerin tek geçim kaynaklarından zorlayıcı sebeplerle mahrum kalmaları, onların her dönemde içinde bulundukları güçlükleri
katmerlendirerek daha da dayanılmaz hale getirdiği reddedilemez bir
gerçek haline gelmiştir.
Salgının ülkemizde görülmesinin ardından yol açtığı yıkıcı ekonomik kriz karşısında alınan tedbirler yapılan düzenlemeler ve uygulamalar ile devletin işçiden çok işvereni korumaya yönelik irade sergilediğini
bir kez daha üzülerek görmüş bulunuyoruz. Zira önce Cumhurbaşkanı
tarafından kayıtlı çalışma şartına bağlı olan kısa çalışma ödeneğinin
devreye alınacağı kamuoyuna açıklanmış, kayıt dışı çalışanlar ise göz
ardı edilmiştir. Üstelik kısa çalışma yapılabilecek süre ile işçilerin sonradan alacakları işsizlik maaşından mahsup edilip edilmeyeceği hususu
Cumhurbaşkanı takdirine bırakılmıştır. Oysa kısa çalışma ödeneğinin
kaynağını işçilerin maaşından kesilen paraların birikmesiyle oluşan İşsizlik Sigortası Fonu oluşturmaktadır. Yani işçiler bu dönemde kısa çalışma yaptıkları takdirde devletten aktarılacak bütçe ile değil kendi öz
kaynaklarından ücret almaya devam edeceklerdir.
Öte yandan emek çevrelerinin zorunlu olanlar hariç bütün işlerin
durdurulması, herkese ücretli izin verilmesi ve işten çıkarmaların yasaklanması taleplerine ilişkin kamuoyunda da ses getiren çağrıya karşılık
yapılan yasal değişiklik ile üç ay süreyle ahlak ve iyiniyet kurallarına
aykırılık halleri dışında işçilerin işten çıkarılması yasaklanmış, işverene
işçileri rızaları aranmaksızın ücretsiz izne ayırabilme hakkı verilmiş, kısa
çalışmadan yararlanamayan ve işverenin ücretsiz izne çıkardığı işçilere
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 39,24 TL günlük ödeme yapılması öngörül1217

müştür. Dolayısıyla emek çevrelerinin çağrısı karşılık bulmuş gibi gösterilerek aslında işveren açısından küçük bir para cezası yaptırımı ile
karşılık bulan göstermelik bir yasakla emekçinin iradesi yok sayılmakta,
ücretsiz izin süresi için ödenmesi öngörülen bir kişinin sadece üç öğün
beslenmesi bile mümkün olmayan tutarla ailelerini geçindirmeleri beklenmektedir. Bu durum en hafif tabiri ile insafsızlıktır.
Salgınla mücadele kapsamında yapılmış bir diğer dikkat çekici değişiklik sendikaların yetki süreçlerinin, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, grev ve lokavta ilişkin sürelerin geçici olarak durdurması olmuştur. Birçok işyerinde zorlayıcı sebeplerle çalışma çok azalmış ya da sona
ermişken aynı zorlayıcı sebeplerin etkisiyle başka birçok işyerinde ise
iş yükü olağanüstü artmış durumdadır. Bu dönemde sendikal örgütlenmeyi anlamsız kılacak bu değişikliğin demokratik bir toplumda kabul
edilmesi mümkün değildir. Özellikle hatırlatmak gerekir ki sendikal
örgütlenmeye ket vuran bu düzenlemenin bir benzeri 12 Eylül 1980
Darbesi’yle gerçekleşmiştir. O gün darbecilerce sergilenmiş demokratik olmayan bu yaklaşım bugün de demokratik değildir. Zira sendikal
örgütlenme hem uluslararası hem de ulusal hukuka göre çok değerli bir
temel haktır.
Bu bağlamda; Evde kalmanın insanın toplumsal varlığından ileri
gelen bir yükümlülük haline geldiği günümüzde evde kalanların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaya devam eden, bu nedenle evde
kalamayan emekçilerin her gün yaşadıkları ve ileride yaşayabilecekleri
sorunlara devletin şimdiden çözümler üretmesi zorunludur. Milyonlara evde kal çağrısı yapılan dönemde sosyal bir devlete düşen hem
evde kalanlara “evde kalmalarının” maddi koşullarını hazırlamak hem
de evde kalamayıp çalışanların bu dönemde harcadıkları olağanüstü
değerli emeklerine yaraşır biçimde destekleyici tedbirler almaktır. Bu
yakıcı sosyal gerçeklik karşısında devleti Anayasa’da karşılığını bulan
sosyal görevleri doğrultusunda menfaatleri dengeleyecek önlemleri
ivedilikle almaya yanlış düzenleme ve uygulamalardan dönmeye davet
ediyoruz.
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İŞÇİLİK ALACAKLARI ÖNCELİKLİDİR.
SALGINDA İŞÇİLERİ MAĞDUR ETMEYİN!
Salgın önlemleri kapsamında; 22 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 30.04.2020 tarihine kadar nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde
yürütülmekte olan her türlü icra ve takip işleminin durdurulmasına, taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip işlemlerinin alınmamasına karar verilmiştir.
Ancak, işçilik alacakları yönünden icra takiplerinin durması ve yeni
icra takibi açılamamasından ötürü, borcunu ödememe nedeniyle hiçbir yaptırıma uğramayacağını bilen ve mevcut durumu fırsata çeviren
işverenlerce, ücret ve ödeme takvimine bağlanmış işçilik alacakları da
ödenmemektedir.
Oysa işçilik alacakları, nafaka alacaklarında olduğu gibi tüm mevzuatımızda ve doktrinde imtiyazlı/öncelikli alacak olarak kabul edilmekte
olup icra takiplerinde işçilik alacaklarının istisna tutulmaması, işçileri
mağdur etmektedir.
Bu nedenle, devleti ivedilikle işçilerin kanun, toplu iş sözleşmesi
veya bireysel iş sözleşmesi ile hak etmiş oldukları tüm alacaklarının takibinin/tahsilinin, nafaka alacaklarında olduğu gibi, durma kararlarının
istisnalarından kabul edilmesi yönünde karar almaya davet ediyoruz.
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BAROLARI DEĞİL, NEFRET SÖYLEMİNİ DURDURUN
Diyanet İşleri Başkanı’nın resmi evlilik taşımayan ilişki pratiklerine,
HIV’le yaşayan kişilere ve LGBTİ+lara yönelik nefret suçu niteliğindeki
söylemlerini kınama açıklaması yapan Ankara Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi meslektaşlarımıza, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.
Kamu kurumu temsilcilerinin nefret söylemlerine engel olmayanlar, bu söylemleri teşhir edenleri hedef alıyorlar.
Nefrete karşı yaşamı ve yaşamın renklerini savunanların değil, nefret tohumları ekerek toplumu ayrıştıranların yargılanması gerektiğini
düşündüğümüzü ve bu vesileyle Ankara Barosu ile yan yana durmaktan
onur duyduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz.
#AnkaraBarosuYalnızDeğildir
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EŞİTLİĞİ SAVUNAN BAROLARA
CEZAİ YAPTIRIM TEHDİDİ KABUL EDİLEMEZ
Diyanet İşleri Başkanı’nın nefret söylemi içeren malum açıklamalarına karşı yaşamı savunduğunu açıklayan Diyarbakır Barosu Başkanı
ve Yönetim Kurulu üyesi meslektaşlarımıza da Diyarbakır Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.
İnsan haklarını koruma görevi olan baroları, görevlerini yerine getirdikleri için hedef haline getirmek, cezai yaptırım tehdidine maruz bırakmak demokratik toplumlarda kabul edilemez.
Demokrasi, insan hakları ve eşitlik mücadelesinde safımız asla biat
etmemiş, boyun eğmemiş Diyarbakır Barosu ile aynı saftır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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ÇALIŞTIRILMAK SERBEST; KUTLAMAK YASAK
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu
Çerkezoğlu ve DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ile beraberindeki sendikacılar Taksim Anıtı’na yürümek ve çelenk sunmak isterlerken
kamu düzenini bozdukları gerekçesi ile kolluk kuvvetleri tarafından engellenmiş ve gözaltına alınmışlardır.
Sokağa çıkma yasağı ilan edilen günlerde dahi üretimdeki işçilerin
çalıştırılmasına göz yuman iktidar, yılda bir gün, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı
kutlamak isteyen çok az sayıdaki emek temsilcisinin çelenk bırakma talebine baskı ve gözaltı ile cevap vermiştir.
Çelişkiler yumağı bu uygulama tam anlamıyla bir hukuk ve demokrasi ayıbıdır.
Yaşasın birlik, mücadele ve dayanışma. Yaşasın 1 Mayıs.
İzmir Barosu Başkanlığı
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BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ HALKIN DOĞRU HABER ALMA
ÖZGÜRLÜĞÜDÜR
Halkın doğru haber alma ve bilgi edinme hakkı için var gücüyle çalışan gazeteciler bu uğurda her gün ifade özgürlüğü ihlalleri ile karşı
karşıya kalmakta; hürriyetlerinden yoksun bırakılmaktadırlar.
Türkiye’de son 10 yılda, 11 bin basın mensubu işsiz kaldı ve maalesef 85 gazeteci halen cezaevlerinde özgürlüklerinden yoksun. ‘Sınır
Tanımayan Gazeteciler’ tarafından oluşturulan ‘Dünya Basın Özgürlüğü
Endeksi’ sıralamasında Türkiye 180 ülke arasında Bangladeş ve Kongo
Cumhuriyeti’nden sonra 154. sırada!
Basının hak ettiği özgür günlere kavuşacağı günlerin inancı ile tüm
basın emekçilerinin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutlarız.
Gazetecilik Suç Değildir. Gazetecilere Özgürlük.
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İBRAHİM GÖKÇEK’İN CENAZESİNDE YAŞANANLARIN
HUKUKLA, AHLAKLA, VİCDANLA AÇIKLANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek “Konser yasaklarının kaldırılması
için” başlattığı ölüm orucunu konser başvurusunun kabul edilmesi yönünde görüşmelerin başlaması üzerine sonlandırmış ancak perşembe
günü maalesef hayatını kaybetmişti.
Dün İbrahim Gökçek’in cenazesi için Cemevinde düzenlenen törene gaz bombaları ile saldıran polis cenazeyi kaçırmış, ailenin avukatları olarak orada bulunan meslektaşlarımız Av. Didem Baydar Ünsal,
Av. Seda Şaraldı ve Stj. Av. Doğa İncesu gözaltına alınarak, haklarında 4
günlük gözaltı kararı verilmiştir.
Naaşın defnedilmek için götürüldüğü Kayseri’de bir grup tarafından “naaşın buraya defnedilemeyeceği, defnedilmesi halinde çıkartılıp
yakılacağı” beyan edilmiştir. Kolluk kuvvetleri ise bu gruba hiçbir müdahalede bulunmayıp defin işlemine katılan yurttaşlara müdahaleyi seçmiştir.
Yaşanan olayların hukukla, ahlakla, vicdanla açıklanması mümkün
değildir.
Tüm insani değerlerden yoksun bu uygulamayı tarihin not ettiği
unutulmamalı, meslektaşlarımıza yönelik haksız gözaltı işlemine derhal son verilmelidir.
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HAKİM AYŞE SARISU PEHLİVAN’IN YANINDAYIZ
İzmir Karşıyaka Hakimi, Yargıçlar Sendikası Başkanı Hakim Ayşe
Sarısu Pehlivan, kendi sosyal medya hesabından Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in ölümüne ilişkin paylaştığı bir mesaj nedeniyle başta
iktidara yakınlığı ile bilinen basın yayın organları ve trol hesaplar aracılığıyla sosyal medya lincine uğratılmış ardından da HSK tarafından bu
konu nedeniyle kendisi hakkında disiplin soruşturması açılmıştır.
Ayşe Sarısu Pehlivan, hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlükleri
ve yargının bağımsızlığı için yıllardır tüm gücüyle çalışan değerli bir hakim, vicdanlı ve aydın bir hukukçudur.
Kendi görüşü dışındaki her sözü terör propagandası olarak yaftalayan, her geçen gün yurttaşlar arasındaki öfkeyi bileyen, sahte düşmanlar yaratarak sanal bir gerginlikten beslenen bu anlayışı reddediyoruz.
Bağımsız yargının ancak özgür düşünceli yargıçların ifade özgürlüğüne saygı gösterilerek inşa edilip korunacağı hatırlatmasıyla Ayşe Sarısu Pehlivan’ın yanında olduğumuzu bildiriyor, hakkında açılan disiplin
soruşturmasına derhal son verilmesini talep ediyoruz.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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UNUTMADIK AFFETMEDİK AFFETMEYECEĞİZ
Soma katliamının üzerinden 6 yıl geçti ve bu süreç boyunca ailelerin acısı hiç dinmedi çünkü adalet mekanizması onlar için işlemedi, işletilmedi. Asıl katiller beraat ederken sorumluların bir kısmı yargılandı
ve verilen düşük cezalardan sonra çıkarılan infaz yasası ile birlikte “af”
yolu da açılarak 301 madenci ile birlikte aileleri de bir kez daha öldürüldü.
Ve maalesef, 301 kişinin öldüğü 176 kişinin yaralandığı bir katliamdan hiç ders çıkarılamayarak maden ve inşaat işçileri başta olmak üzere
birçok işçi iş güvenliğinin sağlanmadığı koşullarda canları pahasına çalıştırılmaya, kimi zaman ise ölüme terk edilmeye devam ediyor.
Bugün Soma faciasıyla başlayan çığlık 301 madenci ile birlikte unutulsun istense de tüm sorumlular hak ettikleri cezaları alana kadar ve
işçilerin iş ve can güvenliği sağlanana kadar bu çığlığı hatırlatmayı sürdüreceğiz.
Sermaye sınıfı için her ne pahasına olursa olsun cezasızlık kültürünü savunanlara, Soma’da olduğu gibi iş güvenliği yatırımlarının aksatılmasından ve üretim zorlamasından patron değil de alt düzeydeki
çalışanlar sorumluymuş gibi davrananlara, Soma faciasında oğlunu kaybetmiş bir babanın sözleri ile sesleniyoruz;
“Sahi size adalet lazım olmayacak mı ?”
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AYŞE SARISU PEHLİVAN VE
ORHAN GAZİ ERTEKİN’İN YANINDAYIZ
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun, ölüm orucunun ardından hayatını
kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek hakkında, sosyal medya
hesaplarından paylaşım yapan İzmir Karşıyaka Hakimi, Yargıçlar Sendikası Başkanı Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında açtığı disiplin soruşturması akabinde kendisini 3 ay süreyle ‘tedbiren’ görevden uzaklaştırdığını ve aynı zamanda İzmir Hakimi ve Demokrat Yargı Derneği
Eş Başkanı Hakim Orhan Gazi Ertekin hakkında da ‘Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçu kapsamında soruşturma başlattığını ve İzmir
Adliyesi’ne müfettiş gönderdiğini öğrenmiş bulunmaktayız.
Her iki hakimimiz de hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlükleri
ile yargı bağımsızlığı için yıllardır tüm gücüyle çalışan vicdanlı ve aydın
hukukçulardır.
İfade özgürlüğü ve evrensel hukuk ölçütlerinin yanısıra insanın ‘insan’ olarak sahip olması gereken en önemli kriter olan vicdan ölçütüne
uygun paylaşımları nedeniyle her iki hakimimiz açısından başlatılan sürecin, esasında, iktidarın politikalarına ve düşüncelerine aykırı düşünen
hakim ve savcılara bir gözdağı olduğunun, yapılmak istenenin de muhalif düşünenleri hizaya sokmak için aba altından iktidar sopası göstermek olduğunun farkındayız.
Özgürlüğün ve bağımsız yargının, yargının kurucu 3 unsurunun birlikte mücadelesi ile yeniden tesis edilebileceğini hatırlatarak hakim ve
savcılarımızı yapılan bu hukuksuzluğa karşı ses çıkartmaya davet ediyoruz. Ayşe Sarısu Pehlivan›ın ve Orhan Gazi Ertekin’in yanında olduğumuzu bildiriyor, haklarında başlatılan sürece derhal son verilmesini
talep ediyoruz.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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BASINA VE KAMUOYUNA
31 Mart 2019 yerel seçimlerinden bu yana ellinin üzerinde belediye
başkanının haklarında hüküm dahi yokken görevden alındığı, yerlerine
belediye meclislerinden bir temsilcinin seçilmesine izin verilmeyerek
kayyum atandığı bir siyasi ortamda bugün de CHP ve HDP’li 3 üyenin
milletvekilliği düşürülmüştür.
Ülkenin gerçek gündemi salgın ve yoksulluk iken baroları çoğulculuğa karşı olmakla suçlayan ve meslek örgütümüzün yapısını değiştirmeyi ilk işleri addeden anlayışın demokrasi karnesi budur.
Yurttaşların özgür iradelerinin demokratik bir şekilde yönetime
yansımasını içine sindiremeyen bu çağ dışı anlayışı kınıyoruz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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ÖLÜM ORUCUNDAKİ AVUKATLAR EBRU TİMTİK VE
AYTAÇ ÜNSAL İÇİN ADALET ÇIĞLIĞI YÜKSELDİ
Dil yargılanma talebiyle ölüm oruçlarını sürdüren avukatlar Ebru
Timtik ve Aytaç Ünsal’ın yaşam haklarını savunmak ve adalet talebini
dillendirmek üzere çeşitli kentlerimizde eş zamanlı olarak düzenlenen
basın açıklamaları İzmir’de ise İzmir Adliyesi C Blok girişinde gerçekleştirildi.
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel tarafından yapılan açıklamaya Av. Aytaç Ünsal’ın annesi Av. Nermin Ünsal, ölüm orucundaki Didem
Akman’ın annesi Zülfiye Akman, avukatlar, milletvekilleri, demokratik
kitle örgütü temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.
Av. Özkan Yücel yapmış olduğu açıklamada Av. Aytaç Ünsal ve Av.
Ebru Timtik’in sadece adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başladıklarını ifade ederek, “yani bu ülkedeki bütün insanların hak ettiği Anayasa’dan, uluslararası sözleşmelerden, kanundan kaynaklanan haklarını
alabilmek için, bu konuda seslerini duyurabilmek için son seçenek olarak bedenlerini ölüme yatırmayı tercih ettiler” dedi.
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Hukuksuzluğun Şahidiyiz
Yargılama süreci hakkında bilgi veren Av. Özkan Yücel, “bizler baro
başkanları olarak, meslektaşları olarak o duruşmaların tümünü izledik.
Sanık müdafileri olarak görev aldık. Tüm bu hukuksuzlukları, yaşanan
adaletsizliği, yaşanan adil yargılanma hakkı ihlalini bizler de gördük,
bizler de şahidiz. Bu nedenle bu kadar açık ve net söylüyoruz, meslektaşlarımızın adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir” dedi. Av. Ebru Timtik
ve Av. Aytaç Ünsal’ın mahkemede kendilerine esas hakkında savunma
için süre verilmeksizin, konuşmalarına izin verilmeksizin, iddialarına
karşı yanıtlarını kovuşturmanın genişletilmesine ilişkin taleplerini sunmalarına izin verilmeksizin bir yargılama gerçekleştirildiğini ve sonunda onlarca yıllık hapis cezası ile karşı karşıya bırakıldıklarını ifade eden
Av. Özkan Yücel, “duruşma salonu avukatlara kapatılmıştır, duruşma
salonu sanıklara kapatılmıştır. Onların yokluklarında kararlar verilmiş,
onların yokluklarında sonuca gidilmiştir” dedi.
Bu Yargılamaları Fetö Dönemlerinden Tanıyoruz
Sözlerine bu sonucu beklediklerini ifade ederek devam eden Av.
Özkan Yücel, “daha önce beş gün boyunca yargılama yaptıktan sonra
bütün meslektaşlarımızın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti bir
gece yarısı operasyonundan sonra yerinden edilmiş, meslektaşlarımızın yeniden yakalanmasına karar verilmiş ve özel bir mahkeme heyeti
oluşturulmuştur. Bunlar FETÖ dönemlerinden beri tanıdık olduğumuz
manzaralar. Geldiğimiz nokta bize gösteriyor ki yalnızca uygulayıcıları
değişti, yöntem değişmedi, adaletsizlik değişmedi, hukuksuzluk değişmedi, hak talepleri ise asla sona ermedi” dedi.
Avukatlar Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik’in ölüm orucuna sadece kendileri için değil, tüm yurttaşların adil yargılanma hakkı için, tüm yurttaşların savunma hakkı için, tüm yurttaşların özgürlükleri için başladıklarını söyleyen Av. Özkan Yücel, “peki çok mu zor taleplerini kabul
ederek ölüm oruçlarına son vermelerini temin etmek, çok mu zor Ebru
ile Aytaç’ı yaşatabilmek? Grup Yorum üyelerini kurtaramadık ama şimdi
bize, sokaktaki insanlara görev düşüyor. Ne kadar çok sahiplenirsek, ne
kadar çok arkalarında durabilirsek onları yaşatma olanağımız o kadar
fazla olacak” dedi.
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ÇEŞME’DE ROMAN YURTTAŞLARIMIZA YÖNELİK
MÜDAHALE
AÇIK BİR İNSAN HAKLARI İHLALİDİR
İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı mevkiinde 16 Haziran 2020 tarihinde
Roman hemşerilerimizin yaşamakta olduğu çadırlar Çeşme Belediyesi
zabıta ekiplerince kepçelerle yıkılmış ve bölgede bulunan Roman yurttaşlar çok büyük bir mağduriyetle karşı karşıya bırakılmıştır.
İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyelerimizin konuyla ilgili olarak yetkililerle yaptığı görüşmeler neticesinde yıkım öncesinde bölgede yaklaşık 100 kadar yurttaşın çok zor koşullar altında yaşadığı, bu kişilerin bir
bölümünün sürekli olarak bölgede ikamet ettiği, bir kısım yurttaşın ise
İzmir›in çeşitli ilçelerinden yaz döneminde çalışmak amacıyla Çeşme›ye
geldiği bilgisine ulaşılmıştır.
Edinilen bilgilere göre bölgede yaşayan Roman yurttaşlarımızın
hurdacılık ve kağıtçılık gibi işlerle uğraştığı, bir kısmının çocuklarının
okula devam ettiği, yaşam alanlarının iptidai koşullarda olduğu, temel
hijyen ve su gibi ihtiyaçların karşılanmasında güçlükler çekildiği, söz konusu alana kısa süre önce ihtiyaçların giderilmesi için İzmir Büyükşehir
Belediyesi tarafından su deposu kurulduğu, bölgede sağlıklı konutlarda yaşam alanları oluşturulması için çalışmalar yapıldığı, kısa süre öncesine kadar sorunlarının kalıcı olarak çözülmesi için girişimlerde bulunulduğu öğrenilmiştir.
Tüm bu gelişmelere karşın önceki gün Çeşme Belediyesi tarafından
herhangi bir ön uyarı yapılmadan söz konusu alana müdahale edildiği,
çadır ve barakalarının yıkıldığı, yerleşim alanının iş aletleriyle düzeltildiği, açıkta kalan insanların alanı terke zorlandığı ve bu nedenle aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu Roman yurttaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin ciddi şekilde ihlal edildiği ifade edilmektedir.
Uluslararası hukuka göre zorla tahliye ancak insan onuruna uygun
bir şekilde ve ilgili kişilerin haklarını yeterince koruyabilecek usul kuralları çerçevesinde gerçekleştirilebilir. Bir yerde “işgalci” sıfatıyla bulunan kişilerin dahi tahliye edilmesi tahliye sonrası başka bir konuta
yerleştirme veya mali yardım sağlama yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.
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AİHM, dezavantajlı durumdaki Romanların ihtiyaçlarının ve farklı
yaşam tarzlarının, hem idari düzenlemeler hem de somut uygulamalar
bakımından özellikle dikkate alınması gerektiği kanaatindedir ve aksi
bir durumda, zorla tahliye benzeri uygulamaların özel yaşam, aile yaşamı ve konuta saygı hakkının ihlalini oluşturacağını kabul etmiştir.
Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, tahliyelerde sağlanması gereken
hukuki korumanın, tahliyeye alternatif bir çözüm konusunda taraflara
danışma yükümlülüğü; tahliyenin makul bir süre öncesinde belirli bir
bildirim süresi saptanması yükümlülüğü; hukuki başvuru yollarına erişim; adli yardıma erişim; hukuka aykırı tahliyelere karşı giderim öngörmesi gerektiği görüşündedir.
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin, 7. genel tavsiyesine göre ise tahliyeler insanların evsiz kalması veya insan hakları ihlalleri riskine açık bir konumda bırakılması ile sonuçlanmamalı ve
tahliyeden etkilenmiş kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılayamadıkları durumlarda, devlet, bu kişilere alternatif olarak konut, yeniden yerleşim
veya verimli arazilere erişim gibi seçeneklerin sunulabilmesi için mevcut kaynakları ölçüsünde azami düzeyde tüm uygun tedbirleri almalıdır.
Tüm bu temel uluslararası hukuk kurallarına aykırı olarak Çeşme’de
yaşayan Roman vatandaşlarımıza kamu gücü kullanılarak uygulanan
yöntemlerin kabulü mümkün değildir. Konar göçerlik gibi Roman kültürünün bir parçası olan olguları, yüzlerce yıllık ayrımcı uygulamaların sonucu oluşmuş yoksulluk, evsizlik, işsizlik ve benzeri sosyal gerçeklikleri
kepçe marifetiyle çözmeye çalışmak açık bir akıl tutulmasıdır.
Yerel yönetimlerin temel görevlerinden biri kentte yaşayan tüm
yoksulların, evsizlerin ve işsizlerin dertlerine çare üretmek olmalıdır.
Bu nedenle önceki gün yaşanan olaylara sebebiyet veren tüm kurum ve
kuruluşları derhal bu yanlışlarından dönmeye, Roman yurttaşlarımızın
ihtiyaçlarını dikkate alarak onların sağlıklı koşullarda yaşama imkanlarını sağlamaya, eğitim hakları sekteye uğratılmış çocukların mağduriyetini derhal gidermeye davet ediyoruz.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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SALGINA KARŞI CANLARI PAHASINA MÜCADELE EDEN
SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN MÜCADELESİNİN YANINDAYIZ
Sene başından itibaren dünyayı ve Mart 2020’den itibaren ülkemizi
etkisi altına alan Covid19 pandemisi şüphesiz ki en çok sağlık emekçilerini etkiledi. İzinleri askıya alınan, 48 saate varan sürelerle çalışmak
zorunda bırakılan ve her an bu ölümcül virüsle mücadele etmek durumunda olan sağlık emekçileri her ne kadar salgın nispeten kontrol altına alınmış görünse de hala çok zor şartlarda ve büyük bir risk altında
hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar.
Salgın döneminin başlarında bizzat Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı tarafından birçok kere sağlık emekçilerinin şartlarının iyileştirileceğine yönelik açıklama yapılmış olsa da bugün gelinen durumda iyileşme bir yana, sağlık emekçileri eski durumlarından bile daha geriye
düşmüşlerdir. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan sağlık
emekçilerinin ücretlerinden hiçbir makul gerekçe gösterilmeden kesintiler yapılmış, aynı işi aynı yerde yapan kişiler arasında dahi fahiş gelir
eşitsizlikleri ortaya çıkmıştır.
Toplumun sağlığı için salgınla mücadele eden emekçiler bu kez de
bu kabul edilemez hak gaspıyla mücadele etmek zorunda bırakılmışlardır. Sağlık emekçilerinin haklı taleplerine Üniversite’nin verdiği yanıt ise
soruşturma başlatmak olmuştur.
İzmir Barosu olarak pandemi sürecinde canla başla çalışan sağlık
emekçilerinin haklı mücadelelerinde yanında olduğumuzu beyan ediyor ve Sağlık Bakanlığı’nı ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin sağlık emekçilerinin haklı taleplerini kabul etmeye davet ediyoruz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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SAKARYA BAROSU ÜYESİ MESLEKTAŞLARIMIZIN
YANINDAYIZ
Ankara’da baro başkanlarına yapılan saldırıya ve savunmanın bağımlı hale getirilmek istenmesine karşı demokratik haklarını kullanarak
yürüyüş ve açıklama yapmak isteyen Sakarya Barosu’na mensup meslektaşlarımızın polis ablukasına alındığını öğrenmiş bulunmaktayız.
Temel hak ve özgürlüklere yönelik hukuka ve kanuna aykırı tavrın
ivedilikle sonlandırılması gerekmektedir.
İzmir Barosu olarak meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu, ihtiyaç halinde barikatları kaldırmak için meslektaşlarımızla birlikte mücadele etmekten onur duyacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.
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KIDEM TAZMİNATI HAKTIR
8.6.1936 tarih ve 3008 sayılı İş Kanunu’nun “Bilûmum işçiler hakkındaki fesihlerde, beş seneden fazla olan her bir tam iş senesi için ayrıca
15 günlük ücret tutarında tazminat dahi verilir.” Şeklindeki 13. maddesi ile mevzuatımıza giren kıdem tazminatı, yıllar içinde değişikliklere
uğramış, 1950 yılında kıdem tazminatını hak etme süresi 5 yıldan 3 yıla
düşürülmüş, 1971 tarih ve 1475 Sayılı İş Yasası ile kıdem tazminatına
ilişkin sürenin iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilmesi
kabul edilmiş, 1975 yılında yapılan değişiklikler ile kıdem tazminatı hak
etme süresi üç yıldan bir yıla indirilmiş ve 15 günlük kıdem tazminatı
süresi de 30 güne çıkarılmıştır.
12 Eylül askeri darbesi, darbenin ilk günlerinde kıdem tazminatını
asgari ücretin 7.5 katı ile sınırlandırılmak suretiyle ve bu hükme aykırı
davrananlar için hapis ve para cezası getirilmek suretiyle gerçek yüzünü
göstermiş, 1982 yılında kıdem tazminatı tavanının asgari ücretle bağı
koparılmış ve kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet memurunun bir
hizmet yılı için alacağı azami emeklilik ikramiyesi ile sınırlandırılmıştır.
2003 yılında, 1471 sayılı İş Kanunu, 4857 sayılı Yasa’nın 120. maddesi gereğince “Kıdem tazminatı” başlıklı 14.maddesi dışında yürürlükten kaldırılmış, 4853 sayılı yasanın geçici 6. maddesi ile kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulacağı, fon kuruluncaya kadar
1475/14. maddenin yürürlükte olacağına dair düzenleme yapılmıştır.
Bu tarihten sonra kıdem tazminatı fonu konusu zaman zaman gündeme getirilmiş, kamu oyunda tartışmaya açılmış, gelen tepkiler üzerine konu gündemden kaldırılmıştır. Bugünlerde yine, kıdem tazminatının fona aktarılması hususunda kamuoyunda işçilerin ve sendikaların
tepkileri ölçülmekte, oluşturulmak istenen fon ile kıdem tazminatı ortadan kaldırılarak, yerine emeklilik benzeri bir sistem getirilmek istenmektedir.
İşçilerin emeğinin karşılığının, farklı isimler altında ancak aynı amaca hizmet eden fona aktarılmasının, kıdem tazminatı hakkının mevcut
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düzenlemenin de gerisinde bir düzenleme ile ortadan kaldırılmak istenmesinin kabul edilmesi mümkün olmadığı gibi, bu değişiklikler sendikaların aralarında çözebileceği meseleler de değildir. Getirilmek istenen
fon sisteminin sorunları çözmek yerine daha da içinden çıkılmaz hale
getireceği, mevcut hakların çok gerisinde olduğu, hak kayıplarına yol
açacağı açıktır. Mevcut sorunların çözümü, kayıt dışı çalıştırmayı önlemekten, kayıt dışı çalıştıranlara ağır cezalar uygulamaktan, işçilik prim
oranlarını azaltmaktan, taşeronlaşmayı yasaklamaktan, işten hangi nedenle ayrılınırsa ayrılınsın tüm çalışanlara kıdem tazminatı ödenmesini
sağlayıcı, ödemeyi kolaylaştırıcı ve garanti altına alıcı yasal düzenlemeler yapmaktan, her türlü güvencesiz çalışma biçimine, sendikal örgütlenme önündeki yasal ve fiili engellemelere son vermekten geçmektedir.
İzmir Barosu olarak, daima hukuksuzluğa ve haksızlığa karşı durduğumuz gibi, bu gün de emek mücadelelerinde işçilerin yanlarında olduğumuzu ve bu doğrultuda hareket edeceğimizi saygı ile duyururuz.
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unutMADIMAKlımda
27 yıl önce bugün Sivas’ın tam göbeğinde, ülkemizin büyük emeklerle yetiştirdiği şair, yazar, müzisyen ve tiyatrocuların içinde bulunduğu 35 yurttaşımız gözü dönmüş canilerin “şeriat isteriz” çığlıkları arasında yakıldı.
Tarihimizin en karanlık günlerinden biri olan, laik ve demokratik
Cumhuriyet kazanımlarına karşı irticacı zihinlerin desteği ile gerçekleştirilen Madımak Katliamı ülkemizin çağdaş dünyadan uzaklaştığında
karşılaşacağı manzaranın en çarpıcı örneğidir.
Alevilere, aydınlara, yazar ve sanatçılara yöneltilmiş şiddeti kınamaktan dahi imtina eden zihniyete karşı laik ve demokratik Türkiye
mücadelemizi hiçbir baskı durduramayacak, baroların çağdaş ve insan
haklarına dayalı bir ülke çabası asla son bulmayacaktır.
Bu vesile ile 2 Temmuz 1993 yılında kaybettiğimiz yurttaşlarımızı
katledilişlerinin 27. yılında sevgi ve özlemle anıyoruz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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GERÇEK SORUMLULAR ORTAYA ÇIKARILANA DEK
TAKİPÇİSİYİZ
Sakarya’nın Hendek ilçesinde yer alan havai fişek üretim fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçinin hayatını kaybettiğini, 114 işçinin
ise yaralı olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Ölen işçilerimize
Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyoruz.
2009 yılından bu yana benzer olaylar yaşanan fabrikada meydana
gelen bu patlama bir iş cinayeti olup, insanca çalışma ve insan onuruna
yaraşır yaşam koşulları sağlamamanın sonucudur. Sorumluları ise gerekli önlemleri almayan işveren ile denetim yapmayan devlettir.
Gerçek sorumlular derhal ortaya çıkarılana ve cezalandırılana dek
olayın ve sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.
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MESLEKTAŞIMIZ TANER KILIÇ’IN YANINDAYIZ
Kamuoyunda Büyükada Davası olarak bilinen ve 11 insan hakları
savunucusunun yargılandığı davada karar açıklanmış, dört kişiye hapis
cezası verilerek diğer sanıklar beraat etmiştir.
Davada yargılanan İzmir Barosu eski dönem yönetim kurulu üyesi Av. Nalan Erkem beraat etmiş, İzmir Barosu ve İzmir Barosu Göç ve
İltica Komisyonu üyesi, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal
Başkanı Av. Taner Kılıç ise hapis cezasına çarptırılmıştır.
Üyemiz Taner Kılıç yaşamı boyunca barışı, dayanışmayı ve insan
haklarını savunmuş saygın bir hukuk insanıdır. Hiçbir hukuki dayanağı
olmayan, çağdaş hukuk devletinde hakkında dava açılmasını dahi gerektirmeyecek iddialarla Taner Kılıç›ı mahkum etmek insan hakları savunucularına verilmiş açık bir göz dağıdır.
Tüm dünyanın gözü önünde, hukukçu kimliğinden, uluslararası saygınlığı ve tanınırlığından şüphe edilmeyen meslektaşımızı içi boş iddialarla ağır cezalara mahkum etmek 2020 Türkiye’sinin gelecek nesillere
bıraktığı bir utanç vesikası olarak kalacaktır.
Söz konusu yargılama yüksek mahkemede uluslararası standartlara uygun şekilde değerlendirilmeli ve bu hatadan hızla geri dönülmelidir. Yaşanılan bu üzücü tablo nedeniyle meslektaşımıza geçmiş olsun
dileklerimizi iletiyor ve Taner Kılıç’ın insan hakları mücadelesinde yanında olduğumuzu buradan bir kez daha dile getiriyoruz.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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Bugün Hatay’da ailesiyle yediği akşam yemeği sırasında kendisinden kimlik isteyen emniyet güçlerine hukuki dayanak sorarak itiraz
eden Hatay Barosu Başkanımız Av. Ekrem Dönmez’e “böyle bir dayanak
yok, biz devletiz!” diyerek keyfi gözaltı işlemi uygulayan kolluk kuvvetinin tüm tavır ve eylemleri, siyasal iktidar tarafından yaratılmak istenen
polis devletinin hukuk ve sınır tanımayan karanlık yüzünün en açık göstergesidir.
Yetkililere sesleniyoruz: “Ben devletim” diyerek hukuka aykırı eylemini tüm yurttaşlarımızın bir parçası olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin
arkasına gizleyen ve açıkça suç işleyen bu zat’a derhal haddini bildirin!
Unutmayın, bu kişiyi gecikmeksizin görevden alıp hakkında soruşturma başlatmazsanız bu suça siz de ortak olacaksınız!
Ülkemiz kendine reva görülen bu otoriter ve baskıcı zihniyete asla
layık değildir. Siz ne kadar çabalarsanız çabalayın, biz tek gerçek dayanak olarak temel hak ve özgürlükleri benimsemekten ve evrensel
normlara uygun bir hukuk devletinin inşaası için mücadele etmekten
asla vazgeçmeyeceğiz.
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BAROLARDAN ORTAK AÇIKLAMA
29 Temmuz 2020 tarihinde, kendisinden kimlik isteyen polislere işlemin dayanağını soran Hatay Baro Başkanımız Av. Ekrem Dönmez’in,
yasaya, ahlaka ve insanlık onuruna aykırı bir şekilde gözaltına alınmasına tanıklık ettik. Bu tanıklığı ise yaşananların olay anında kaydedilmesi
ve sosyal medyadan paylaşılmış olması mümkün kılmıştır.
Olay sonrasında yapılan açıklamalar gösteriyor ki;
olay anına ilişkin görüntüler olmasa idi, türlü gerçek dışı tutanaklar
bugün polis memurları tarafından kendi aralarında imzalanarak işleme
konulacak ve medyaya servis edilecekti.
Nitekim yaşanan hukuk dışı olay görüntüler ile sabit ve bu kadar
aleniyken bile, çeşitli yayın organlarınca gerçek saptırılarak vatandaşa
servis edilmekten geri kalınmamıştır.
Hatay Baro Başkanımızın basın toplantısında değinmiş olduğu
üzere, mevcut mevzuat gereğince; kolluk kuvvetlerinin yolda, kafede,
lokantada sıradan bir vatandaşa durdurma işlemi yapması ve kimlik sorması için kanunun aradığı koşullar oluşmalıdır. Genel uygulama dışında
kimlik sorabilmesi için, işlemi yapan polis memurunda o kişiye ilişkin
makul bir şüphenin oluşması şarttır. Ailece halka açık bir işletmede yemekte olan başkanımıza karşı böyle bir şüphenin oluşmadığı açıktır.
Genel bir uygulamanın mevcudiyeti halinde ise bu işleme dayanak
bir karar bulunması şarttır. Video görüntülerinde sabit olduğu üzere,
başkanımız da ısrarla ve sabırla polis memurlarına bu yasal dayanağı
görmek istediğini belirtmektedir.
Kolluk görevlileri ise kararı göstermek yerine; kendilerini devlet
memuru değil de “devletin ta kendisi“ olarak gördüklerini beyan ederek başkanımızı gözaltına almışlardır.
Gözaltı işlemi sonrasında serbest bırakılan Hatay Baro Başkanımız,
hukuksuz durdurma, kimlik sorma ve gözaltı işlemi yapan memurlar
hakkında şikayette bulunmuş olup, soruşturma süreci tüm baro başkanlarımızca titizlikle takip edilecektir.
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Ne vahimdir ki, Hatay Emniyet Müdürünce başkanımıza geçmiş olsun denileceği yerde “ne vardı, kimliğini gösterseydin” şeklinde serzenişte bulunulmuştur.
Yine Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklaması da ibretliktir. EGM,
yapılan hukuksuzluk için özür dileyeceğine, sahadaki polis memurunun
olay günü sarf ettiği “biz devletiz!” sözüne adeta arka çıkmış; Anayasa
ve kanunları yok sayarak, yapılan hukuksuz işleme kılıf uydurmak amacıyla olayla ilgisi dahi olmayan bir yönetmeliği işlemin ana unsuru olarak gösterebilmiştir.
Hiçbir biçimde kabul edilemez nitelikteki bu açıklamalar; kolluk
güçlerinin hukuka aykırı davranışları sürdürmek konusundaki cüreti nereden aldıklarını göstermesi bakımından da ibretliktir.
Tüm bu yaşananlar sonucunda; emniyet teşkilatı içinde Anayasamızda belirtilen ve Devletimizin temel nitelikleri arasında yer alan hukuk devleti kavramına bağlılıktan çok, polis devleti gibi bir fiili oluşuma
ve bunun getirdiği ‘ben yaptım, oldu!’ anlayışına yönelindiğini bir kez
daha müşahede etmiş olduk.
Baro başkanları olarak bizler, yılmadan ve usanmadan polis devletinde değil, hukuk devletinde yaşadığımızı ve yapılan tüm hukuksuzlukların karşısında olduğumuzu bugüne kadar haykırdık ve haykırmaya da
devam edeceğiz.
Bu vesile ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nü ve tüm ilgilileri “biz devletiz” diyen kişinin hukuka aykırı tavrını görmezden gelen açıklamaları
nedeni ile kınadığımızı belirterek; hukukun gereklerini yerine getirmeleri ve sorumluları derhal görevden alarak, haklarında soruşturma açmaları gerektiğini bildiriyoruz.
Yaşanan olay nedeni ile avukat ya da baro başkanı olduğunu söylemeye gerek duymayarak sıradan bir vatandaşın kolluk kuvvetleri karşısında yaşadığı mağduriyeti resmeden ve vatandaşın haklarını öğrenmesine vesile olan Hatay Baro Başkanımız Av. Ekrem Dönmez’e teşekkür
ediyor, her koşulda yanında olduğumuzu imzalarımız ile beyan ediyoruz.
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Adana Barosu Başkanlığı
Adıyaman Barosu Başkanlığı
Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı
Ağrı Barosu Başkanlığı
Aksaray Barosu Başkanlığı
Amasya Barosu Başkanlığı
Ankara Barosu Başkanlığı
Antalya Barosu Başkanlığı
Ardahan Barosu Başkanlığı
Aydın Barosu Başkanlığı
Artvin Barosu Başkanlığı
Balıkesir Barosu Başkanlığı
Bartın Barosu Başkanlığı
Batman Barosu Başkanlığı
Bilecik Barosu Başkanlığı
Bingöl Barosu Başkanlığı
Bitlis Barosu Başkanlığı
Bolu Barosu Başkanlığı
Burdur Barosu Başkanlığı
Bursa Barosu Başkanlığı
Çanakkale Barosu Başkanlığı
Denizli Barosu Başkanlığı
Diyarbakır Barosu Başkanlığı
Düzce Barosu Başkanlığı
Edirne Barosu Başkanlığı
Eskişehir Barosu Başkanlığı
Elazığ Barosu Başkanlığı
Erzurum Barosu Başkanlığı
Gaziantep Barosu Başkanlığı
Giresun Barosu Başkanlığı
Gümüşhane-Bayburt Bölge
Barosu Başkanlığı
Hakkari Barosu Başkanlığı
Isparta Barosu Başkanlığı
İstanbul Barosu Başkanlığı
İzmir Barosu Başkanlığı
Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı
Karabük Barosu Başkanlığı

1244

Kars Barosu Başkanlığı
Kastamonu Barosu Başkanlığı
Kayseri Barosu Başkanlığı
Kırıkkale Barosu Başkanlığı
Kırklareli Barosu Başkanlığı
Kırşehir Barosu Başkanlığı
Kilis Barosu Başkanlığı
Kocaeli Barosu Başkanlığı
Konya Barosu Başkanlığı
Kütahya Barosu Başkanlığı
Malatya Barosu Başkanlığı
Manisa Barosu Başkanlığı
Mardin Barosu Başkanlığı
Mersin Barosu Başkanlığı
Muğla Barosu Başkanlığı
Muş Barosu Başkanlığı
Nevşehir Barosu Başkanlığı
Niğde Barosu Başkanlığı
Ordu Barosu Başkanlığı
Osmaniye Barosu Başkanlığı
Rize Barosu Başkanlığı
Sakarya Barosu Başkanlığı
Samsun Barosu Başkanlığı
Siirt Barosu Başkanlığı
Sinop Barosu Başkanlığı
Sivas Barosu Başkanlığı
Şanlıurfa Barosu Başkanlığı
Şırnak Barosu Başkanlığı
Tekirdağ Barosu Başkanlığı
Tokat Barosu Başkanlığı
Tunceli Barosu Başkanlığı
Trabzon Barosu Başkanlığı
Uşak Barosu Başkanlığı
Van Barosu Başkanlığı
Yalova Barosu Başkanlığı
Yozgat Barosu Başkanlığı
Zonguldak Barosu Başkanlığı

EBRU TİMTİK VE AYTAÇ ÜNSAL
ADLİ TIP KURUMU RAPORU
UYARINCA İVEDİ BİR BİÇİMDE TAHLİYE EDİLMELİDİR
Türkiye ve dünya kamuoyu artık biliyor ki; 2017 yılında başlayan hukuksuz soruşturma ve kovuşturma süreçleri sonucunda 20 avukat “avukatlık mesleğini icra etmeleri” suç atfedilerek 159 yıl hapis cezasına
çarptırıldılar. Ve şu an Yargıtay önünde olan dosyanın ivedi bir şekilde
incelenmesi ve bozulması gerekirken halen bir karar verilmiş değil.
Yine bu süreçte, meslektaşlarımız Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik “Adil
Yargılanma” talebi ile başlattıkları açlık grevini 5 Nisan “Avukatlar Günü”nde “ölüm orucuna” çevirdiklerini de hepimiz biliyoruz.
ATK’nun yaptığı muayene sonucunda “hapishanede kalamaz” raporu vermesine rağmen, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, tahliye
yerine, hastanede zorla tutularak tedavi edilmelerine karar verdiğini
de yaşadık ve gördük. Bu kararla birlikte her iki meslektaşımız halen
hapishane koşullarından daha ağır koşullara sahip mahkûm koğuşu denen hava olmayan hücrelerde iradeleri dışında tutuluyorlar.
Bugün artık biliyoruz; Ebru ve Aytaç hızla geri dönülemez olana
doğru gidiyorlar. Risk altında olan sadece Ebru ve Aytaç’ın hayatları
değil, savunma hakkının ta kendisidir. Çünkü meslektaşlarımızın talebi
tüm yurttaşların ihtiyacı / hakkı olan adil yargılanma hakkıdır. Bu nedenle de haklı ve yerine getirilmesi son derece basittir. Bugün ise vicdan sahibi herkes için Ebru ve Aytaç’ı yaşatmak bir sorumluluktur.
Bizler baro başkanları olarak bu sorumluluk bilinciyle tüm yetkililere çağrıda bulunuyor: Adil yargılanma hakkının sağlanmasını, Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın Adli Tıp Kurumu raporu uyarınca ivedi bir biçimde
tahliye edilmesini talep ediyor ve tahliyeleriyle birlikte meslektaşlarımızın yaşamları hakkında aldıkları bu kararı yeniden değerlendirmeleri
için ısrarcı olacağımızın teminatını veriyoruz.
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Adana Barosu Başkanı
Ağrı Barosu Başkanı
Amasya Barosu Başkanı
Ankara Barosu Başkanı
Antalya Barosu Başkanı
Artvin Barosu Başkanı
Aydın Barosu Başkanı
Balıkesir Barosu Başkanı
Batman Barosu Başkanı
Bingöl Barosu Başkanı
Bolu Barosu Başkanı
Bursa Barosu Başkanı
Denizli Barosu Başkanı
Diyarbakır Barosu Başkanı
Düzce Barosu Başkanı
Gaziantep Barosu Başkanı
Hakkari Barosu Başkanı
Hatay Barosu Başkanı
İstanbul Barosu Başkanı
İzmir Barosu Başkanı
Kocaeli Barosu Başkanı
Mardin Barosu Başkanı
Mersin Barosu Başkan
Muğla Barosu Başkan
Muş Barosu Başkanı
Ordu Barosu Başkanı
Siirt Barosu Başkanı
Şanlıurfa Barosu Başkanı
Şırnak Barosu Başkanı
Tekirdağ Barosu Başkanı
Tunceli Barosu Başkanı
Van Barosu Başkanı
Yalova Barosu Başkanı
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Av. Veli KÜÇÜK
Av. Salih AYDIN
Av. Ahmet Melik DERİNDERE
Av. R.Erinç SAĞKAN
Av. Polat BALKAN
Av. Ali Uğur ÇAĞAL
Av. Gökhan BOZKURT
Av. Erol KAYABAY
Av. Abdülhamit ÇAKAN
Av. Hanifi BUDANCAMANAK
Av. Sabri ERHENDEKÇİ
Av. Gürkan ALTUN
Av. Müjdat İLHAN
Av. Cihan AYDIN
Av. Azade AY
Av. Bektaş ŞARKLI
Av. Ergün CANAN
Av. Ekrem DÖNMEZ
Av. Mehmet DURAKOĞLU
Av. Özkan YÜCEL
Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR
Av. İsmail ELİK
Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
Av. Cumhur UZUN
Av. Feridun TAŞ
Av. Haluk Murat POYRAZ
Av. Nizam DİLEK
Av. Abdullah ÖNCEL
Av. Nuşirevan ELÇİ
Av. Sedat TEKNECİ
Av. Kenan ÇETİN
Av. Zülküf UÇAR
Av. Fedayi DOĞRUYOL

Ebru ve Aytaç, meslek hayatları boyunca ezilenleri, hakları ihlal edilenleri, yoksulları, isçi ve emekçileri, polis şiddeti mağdurlarını temsil
etti!
Ebru ve Aytaç adil yargılanma hakkının ihlal edildiği onlarca dosyada avukat olarak emek verdi, çabaladı.
Ebru ve Aytaç yeri geldi müvekkilleri ile güldü, ağladı, yeri geldi isyan etti, yeri geldi işkenceyi önlemek icin siper oldu, yara aldı, yoruldu,
yıprandı ama hep direndi.
Ebru ve Aytaç onlarca meslektaşıyla birlikte tutsak edildi. Savunma
hakkı dahi verilmeden itirafçı ve çıkar peşinde tanıkların beyanı ile hüküm giydi.
Ebru ve Aytaç hapis!
Ebru ve Aytaç hastanede! Ebru ve Aytaç direniyor! Ebru ve Aytaç
Ölümün sınırında.
Ama yaşatabiliriz, yaşatalım.
Bugün tek çağrımız budur:
Ebru ve Aytaç’ı yaşatabiliriz ve yaşatalım!
Adil yargılanmak haktır!
Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal, Türkiye’de adil yargılama ve adaletin
sağlanması taleplerini güçlendirmek için ölüm orucunda.
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Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi ve Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 14. maddesi de dahil
olmak üzere taraf olduğu bir dizi uluslararası sözleşmeye göre adil yargılanma hakkını güvence altına almak zorundadır. Timtik ve Ünsal, bu
yükümlülüklerin sadece kendileri için değil, adil yargılanma haklarına
saygı gösterilmeden yargılanan veya cezaevinde bulunan herkes için
gözetilmesini talep ediyor.
Yani Ebru ve Aytaç hala avukatlık yapıyor...
Herkes bilmeli! Bizler demokratik kitle örgütleri olarak, taleplerini
tartışmasız bir şekilde destekliyoruz.
Yargıtay’ı bir an önce karar vermeye ve adil yargılanma hakkının
gereklerini dikkate almaya çağırıyoruz.
Ebru ve Aytaç’ın tutulduğu hastanenin yönetici ve doktorlarını
meslek etiğinin gereklerini hatırlamaya çağırıyoruz!
Ebru ve Aytaç’ın sağlık raporlarını avukatlarından gizliyorsunuz. Bu
suçtur! Sizin göreviniz bireyleri zorla müdahale ile tehdit etmeyi değil
aksine insan onuruna sahip çıkmayı içerir.
Buradan tüm kamuoyuna sesleniyoruz.
Ebru ve Aytaç’ı kaybedersek sadece 2 avukatı kaybetmeyeceğiz!
Savunma mesleğinin özünü, onurumuzu, direnme gücümüzü kaybedeceğiz! Bu mesleğin gereği adil yargılanma hakkının korunmasını mutlak
olarak içerir. Bizler, bugün bu eylemi örgütleyen kurumlar, İzmir Barosu, Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi, Özgürlük İçin Hukukçular
Derneği İzmir Şubesi, İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı İzmir Temsilciliği olarak bu bilinç ve inançla herkesi
ama herkesi Ebru ve Aytaç’ı yaşatmaya çağırıyoruz!
İzmir Barosu
ÇHD İzmir Şubesi
ÖHD İzmir Şubesi
İHD İzmir Şubesi
TİHV İzmir Temsilciliği
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ADİL YARGILANMA HAKKI TEMEL HAKTIR
Tarihe bir hukuk garabeti olarak geçecek bir yargı süreci sonrası
aldığı ağır cezaya adil yargılanma talebiyle karşı çıkan Av. Ebru Timtik’i
kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm
yakınlarına ve hukuk camiasına baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz.
İnsan yaşamının her türlü siyasal, fikri ve inançsal farklılıklardan değerli olduğu düşüncesi ile sorumluluk taşıyan tüm yetkilileri bugün itibari ile yaşam riski devam eden Av. Aytaç Ünsal’ın hayatta kalması için
gerekli çaba ve duyarlılığı gecikmeksizin göstermeye davet ediyoruz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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FAŞİZM, IRKÇILIK VE NEFRETTEN BESLENİR
6-7 Eylül olayları olarak anılan ve başta Rum’lar olmak üzere gayrimüslim halka karşı işlenen nefret suçu, 65 yıldır cezasız.
Dönemin hükümeti eliyle organize edilip basın tarafından körüklenen bir yalanın sonucunda gerçekleşen olaylar ülkemizin tarihinde kara
bir leke olarak yerini aldı.
Yazık ki, aradan geçen 65 yılda azalmak bir yana, siyasi iktidarların
halkı kutuplaştıran politikaları nedeniyle ırkçılık ve nefret suçları sürekli arttı.
Anadolu’nun kadim halkları arasına nefret tohumları eken siyasi
anlayışın, çürümüş söylemleri ile birlikte tarihin çöplüğündeki yerini bir
an önce almasını umuyor, 6-7 Eylül olaylarında yaşamlarını yitiren vatandaşlarımızı saygıyla anıyoruz.
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AVUKATLARIN GÖREVLERİ NEDENİYLE
MÜVEKKİLLERİ İLE ÖZDEŞLEŞTİRİLMESİ ANLAYIŞINDAN
VAZGEÇİLMELİDİR
Ankara’da başlatılan soruşturmalar nedeniyle 48 avukat ve 7 stajyer avukat gözaltına alınmış; evlerinde ve bir kısmının ofislerinde baro
temsilcileri olmaksızın arama işlemleri yapılmıştır.
Avukatların mesleki faaliyetleri ile ilintili olarak yaptıkları işlemler
için korunmasını temel alan tüm evrensel ilke ve normlara karşın ülkemizde meslektaşlarımızın üstlendikleri görevler sebebiyle soruşturmaya uğramaları ve usule aykırı soruşturma işlemleriyle özgürlüklerinden
yoksun bırakılmaları uygulaması siyasi iktidar tarafından bir hukuk politikası haline getirilmiş durumdadır.
Müvekkillerinin işledikleri iddia edilen suçlardan (mahkeme kararlarıyla kesinleşmiş dahi olsa) avukatlar sorumlu tutulamazlar. Bu bağlamda evrensel hukuk ilkelerinden biri olan suçların ve cezaların şahsiliği ilkesini işletmeyenlerin de bir gün avukata ihtiyaç duyabileceklerini
kendilerine hatırlatmak gerekmektedir.
Bu nedenle, avukatların görevleri nedeniyle müvekkilleri ile özdeşleştirilmesi anlayışından derhal geri dönülmesini ve mesleki faaliyetleri
sebebiyle gözaltında bulunan tüm meslektaşlarımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
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YARGININ ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN
Anayasa Mahkemesi’nin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Yasası’nda yer alan “Şehirler arası kara yollarında gösteri yürüyüşleri
düzenlenemez” hükmünü iptal etmesi üzerine Süleyman Soylu’nun,
Anayasa Mahkemesi Başkanı’na yönelik tehditvari açıklaması, yürütmenin yargıyı boyunduruk altına alma politikasının yansımasıdır.
Yargının bağımlılığı konusu ülkemiz için halihazırda yakıcı bir sorunken İçişleri Bakanı olarak atanmış kişinin Yüksek Mahkeme’nin temel
hak ve özgürlüklerin korunması noktasında verdiği bir karar için Anayasa Mahkemesi Başkanı’nı tehdit etmesi, kabul edilemez.
Bu tehdit, müvekkilleri ile özdeşleştirilerek özgürlüklerinden mahrum bırakılan avukatlara yapılan işlemlerle birlikte değerlendirildiğinde; yürütmenin, yargı erkini topyekun kendine bağımlı bir araç haline
getirme hülyasında olduğunu daha açık şekilde ortaya koymaktadır.
Yargı kararları elbette ki eleştirilebilir. Ancak eleştiri, üslup ve içerik bakımından da demokratik hukuk devleti gereklerine uygun olmalıdır.
İzmir Barosu olarak bağımsız ve tarafsız yargının tüm organlarıyla
tesis edilmesi için mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyuna saygı
ile duyururuz.

1253

İZMİR BAROSU AZERBAYCAN’A YAPILAN
SALDIRI HAKKINDA
ULUSLARARASI GİRİŞİMDE BULUNDU
Son günlerde Ermenistan işgali altında bulunan Azerbaycan’ın Dağlık
Karabağ bölgesinde yaşanan savaş hakkında İzmir Barosu, Azerbaycan
Barolar Birliği’ne bir mektup göndererek uluslararası işbirliği ve yardım
teklifinde bulundu.
Uluslararası hukukun Azerbaycan toprağı olarak tanıdığı Dağlık
Karabağ bölgesinde yaşanan savaşın büyük bir endişe ve üzüntü ile
takip edildiğinin bildirildiği mektupta bölgenin yaklaşık 30 yıldır Ermenistan’ın işgali altında bulunduğu, bu durumun Birleşmiş Milletler
Şartı’nın 2/4. maddesinde düzenlenen kuvvet kullanma yasağının açık
ihlali olduğu, bu süre zarfında bölgenin nüfus yapısının zorla değiştirildiği, uluslararası kamuoyunun konu hakkında uzun yıllar süren sessizliğinin kabul edilemez bir durum yarattığı dile getirildi.
Söz konusu mektubun iletilmesinden sonra Azerbaycan Barolar
Birliği Başkanı Av. Anar Baghirov, İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel’i arayarak İzmir Barosu’nun kendilerine verdiği destek için teşekkürlerini iletti. Başkanlar arasında yapılan telefon görüşmesinde Av. Baghirov, İzmir Barosu’nun mektubunun kendilerini çok duygulandırdığını,
kardeş Türkiye Cumhuriyeti’nden verilen bu desteğin çok zorlu süreçler
yaşayan Azerbaycan halkı için çok değerli olduğunu, İzmir Barosu’nun
bu tavrını ömürleri boyunca asla unutmayacaklarını dile getirdi.
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ise işgal altında bulunan
Azerbaycan toprağında devam eden savaşın bir an evvel bitmesini umduklarını dile getirerek bu zorlu süreçte avukatlar olarak Azerbaycan
halkının yanında olacaklarını, savaşta zarar gören sivillere yardım edilmesi ve hak ihlallerinin yerinde tespit edilmesi için Azerbaycan’a gitmeye hazır olduklarını iletti.
İzmir Barosu, Azerbaycan Barolar Birliği›ne gönderdiği mektup
ile savaşın cereyan etmekte olduğu topraklara bir insan hakları heyeti
göndererek ihlalleri tespit etmeyi, bu konuda uluslararası kamuoyunun
dikkatini çekecek bir rapor hazırlamayı ve savaşta zarar gören sivillere
gıda, ilaç ve barınma yardımı yapmayı öneriyor.
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SORUŞTURMA
TARAFSIZ VE ETKİN ŞEKİLDE YAPILMALIDIR
11 Eylül 2020 tarihinde Şırnak’ta gözaltına alındıktan sonra kendilerinden haber alınamayan ve 13 Eylül 2020 tarihinde Van Bölge Eğitim
ve Araştırma Hastanesinden helikopterden atıldıkları şüphesiyle yoğun
bakımda oldukları ortaya çıkan kişilerden Servet Turgut’un bugün yaşamını yitirdiği öğrenilmiştir.
Hastane raporları ve olaya ilişkin anlatımlar, kişilerin helikopterden
atıldıkları yönünde kuvvetli bir şüphe yaratmıştır.
Hangi sebep ile gözaltına alınmış olursa olsun kişilerin yaşam haklarının korunması ve işkenceye uğramamaları devletin garantörlüğündedir. Ancak ülkemizde işkence ve kötü muamele konusunda endişe
uyandırıcı gelişmeler yaşanmakta ve işkence failleri cezasız bırakılmaktadır.
Yaşam hakkı ihlalleri ile işkence ve kötü muameleye “ama”sız karşı
durulması gerekmektedir. 80’li ve 90’lı yıllarda olduğu gibi işkencenin
bir devlet politikası haline gelmemesi için adli ve idari makamların bu
iddiayı derhal tarafsız ve etkin şekilde soruşturması gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

“DÜĞÜNÜNÜ KÜLLİYE’DE KUTLAYAN YENİ YARGI
ANLAYIŞININ” SİYASİ İKTİDARIN MUHALEFETİ
SUSTURMA POLİTİKASININ ARACI HALİNE GELMESİNE
KARŞIYIZ
Geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
gerçekleştirilen soruşturma nedeniyle, aralarında HDP’li eski milletvekilleri ile Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in de bulunduğu siyasetçiler gözaltına alınmıştır.
Suçlamaların kaynağı olan olayların üzerinden 6 yıl geçtikten sonra
yapılan bu işlemler, adil yargılanma hakkının açık ihlali niteliğindedir.
Söz konusu operasyon sonrası Ayhan Bilgen istifa edeceğini ve Kars’ta
bir kadın belediye başkanı ile yola devam edilmesini istediğini açıkla1255

mış; bu açıklamanın ardından bu kez de Kars Belediye Meclisi üyelerine
yönelik gözaltı işlemleri gerçekleşmiştir. Bu durum “düğününü külliyede kutlayan yeni yargı anlayışının” siyasi iktidarın muhalefeti susturma
politikasının aracı haline geldiği kaygımızı güçlendirmektedir.
Demokrasinin temellerinden olan seçme ve seçilme hakkının siyasi
iktidar tarafından yok sayılması, haklarında hiçbir hüküm olmayan seçilmişlerin görevlerinden alınarak yerlerine başka seçilmişlerin geçmesine dahi izin verilmemesi; ileride ülkemizin 2020 yılından kalma büyük
utancı olarak anılacaktır.
Seçme ve seçilme hakkına gösterilen; Anayasamızın, imzacısı olduğumuz uluslararası sözleşmelerin ve en temel evrensel demokratik
değerlerin açıkça ihlali niteliğinde olan bu tahammülsüzlüğün dün olduğu gibi bugün de karşısında olduğumuzu, toplumsal barış için tam
demokratik hukuk devleti mücadelemizi sonuna dek sürdüreceğimizi
tüm kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

SİYASİ İKTİDAR BUGÜN,
SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ SADECE KENDİ İSTEDİĞİ
ŞEKİLDE KULLANILACAĞINI İLAN ETMİŞTİR
01/10/2020 tarihinde, daha önce siyasi iktidar tarafından tehdit
edilen ve hedef gösterilen Anayasa Mahkemesinin çoklu baro yasasının
iptali istemini reddetmesi üzerine, barolar ve TBB’nin seçimlerinin yeni
düzenlemeye göre gerçekleşeceği kesinleşmiştir. Metin Feyzioğlu’nun
TBB Başkanı olarak kalması için seçim sisteminin dahi değiştirildiği dönemde kanunun açık hükmüne rağmen normlar hiyerarşisini alt üst
eden bir genelge ile baroların seçimlerinin erteleneceği konuşulmaktadır. Baro seçimlerini pandemi gerekçesiyle iptal edenler, daha büyük
riskler altında gerçekleşecek siyasi parti kongrelerini serbest bırakarak
toplumun aklıyla dalga geçtiklerini bir kez daha göstermişlerdir.
Bugün alınan başka bir kararla ise Kars Belediyesi’nin seçilmiş başkanı Ayhan Bilgen tutuklanmış, belediyenin seçilmiş meclis üyeleri gözaltına alınmış, belediye ve seçmen iradesi adeta tasfiye edilerek tutuklama ile aynı anda Kars Belediyesi’ne kayyum atanmıştır.
Tüm bu antidemokratik uygulamalarla siyasi iktidar seçme ve seçilme hakkını fiilen ortadan kaldırmıştır.
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İzmir Barosu olarak baroların seçimlerinin kanuna aykırı olarak ertelenmesi suretiyle Metin Feyzioğlu’nun TBB’nin başında kayyum olarak bırakılmasına ve yine seçmenin iradesi yok sayılarak belediyelere
atanan kayyumlara karşı olduğumuzu, ülkemizde demokrasiyi ve temel
insan haklarını ortadan kaldıran düzenlemelerle mücadeleyi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.
İzmir Barosu Başkanlığı

HUKUKA VE KANUNA AYKIRI ALINAN
KARARI TANIMIYOR; MESLEKTAŞLARIMIZI 17-18 EKİMDE
YAPILACAK GENEL KURULUMUZA DAVET EDİYORUZ.
İçişleri Bakanlığı’nın 02.10.2020 tarihli “Tavsiye” Genelgesi’ nin
normlar hiyerarşisine aykırı şekilde yorumlanması sonucu kanun hükmü yok sayılarak, 17-18 Ekim tarihlerinde yapılacak İzmir Barosu Genel
Kurulu’nun ertelendiği yönündeki karar, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Baromuza şifahen bildirilmiştir.
Tarikatların yürüyüşünde, cumhurbaşkanının mitinginde, Ayasofya’nın açılışında ortalarda görünmeyen Covid-19 virüsü; parti kongrelerini teğet geçip baroların bölünmesine karşı eylemlerde olduğu gibi bu
sefer de baro genel kurullarına uğramayı ihmal etmemiştir.
Görünen odur ki bugün yaşadığımız gerçek salgın; özgürlüklere,
ifade hürriyetine, seçme ve seçilme hakkına yönelen, ülkemize özgü bir
salgındır ve temel nedeni demokrasiye tahammülsüzlüktür.
Seçimlerin ertelenmesiyle yandaş baroların kurulmasına vakit kazandırılmaya ve iktidarın kuklası haline gelmiş Metin Feyzioğlu’nun koltukta kalma süresinin uzatılmaya çalışıldığının farkındayız.
Baro genel kurullarının ertelenmesine ilişkin bu karar, hukuki dayanağı olmayan, normlar hiyerarşisine aykırı, siyasi nitelikte bir karardır
ve bu nedenle hukuken yok hükmündedir.
İzmir Barosu olarak dayatılan hiçbir antidemokratik uygulamayı kabul etmeyeceğimizi ve her türlü engele karşı genel kurulumuzu planlanan tarihi olan 17/18 Ekim’de yapacağımızı bildiriyor, İzmir Barosu Ge1257

nel Kurulu’nu oluşturan baromuz üyesi tüm meslektaşların haklarına
saldırı niteliğindeki bu yaklaşıma karşı koymak için bütün üyelerimizi
genel kurulumuza bir kez daha davet ediyoruz.

BAROLARDAN ORTAK AÇIKLAMA:
HUKUKSUZLUĞA KARŞI YASAL YOLLARLA
MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ
Baroların Genel Kurul resmi süreçlerinin başlamasından bir gün
önce, Sağlık Bakanlığı’nın yazısı üzerine alındığı belirtilen İçişleri Bakanlığı’nın 02.10.2020 tarihli “tavsiye” genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulları’nın 02.10.2020 tarihli kararlarıyla açıkça yasaya aykırı olarak kamu
kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin genel kurullarının 01.12.2020
tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu tarafından da 02.10.2020 tarihli karar ile il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının karar alması halinde baro genel kurullarının yapılamayacağına
hükmetmiştir.
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 82. Maddesi Baro Genel Kurulları’nın son rakamı çift olan yıllarda olmak kaydıyla iki yılda bir Ekim
ayının ilk haftası içinde toplanacağını düzenlemektedir. Yasal hüküm,
önce tavsiye genelgesi ile, akabinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ve
son olarak da YSK kararı ile çiğnenmiştir.
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda Hıfzıssıhha kurullarının
genel kurul erteleme yetkisi bulunmamaktadır. Hal böyleyken yasayla
getirilen bir düzenlemenin genelge, kurul kararı gibi işlemlerle ortadan
kaldırılması açıkça hukuka aykırıdır. Hukuka aykırı olarak alınan hıfzıssıhha kurulu kararlarını dayanak alarak baro genel kurullarını iptal eden
ancak aynı kararında siyasi partilerin kongrelerini yapmalarında sakınca bulunmadığını beyan ederek virüsün toplantı seçtiğini ortaya koyan
YSK kararı hakkında ise hukuki bir değerlendirme yapmak maalesef
mümkün değildir.
Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının açıklandığı tarih olan 10 Mart’tan
bu yana aradan geçen sürede, baroları parçalama kanunlarından düğünlere, siyasi partilerin kongrelerinden mitinglere ve açılışlara kadar
hiçbir “etkinliğin” ertelenmediği ülkemizde baro seçimlerinin ertelenmesi, oy vermek ve baronun organlarını belirlemek yetkisine sahip bütün avukatların iradelerine ipotek koyulması anlamına gelmektedir.
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Bu hukuksuzluğa karşı yasal yollarla mücadelemizi sürdüreceğimizi bildirmekle birlikte, bu hukuk tanımazlığın seçme ve seçilme hakkını
keyfi olarak ortadan kaldırması bakımından hukuk güvenliği ilkesine ve
demokrasimize telafisi imkansız zararlar vereceğini tarih önünde yetkililere bir kez daha hatırlatıyoruz.
Saygılarımızla.

BAROLARDAN ORTAK AÇIKLAMA
Baroları kimliksizleştirme, niteliksizleştirme ve parçalama çabası,
her ne kadar jet hızıyla çıkartılan bir kanunda vücut bulsa da aradan
geçen süreçte meslektaşlarımızın karşı duruşuyla karşılaşmıştır.
Meslektaşlarımızı, faili oldukları bu hukuk cinayetine ortak yapmak
isteyenler; söylemleriyle, eylemleriyle ve internet sitelerine ekledikleri “yeni baro kurma butonları”yla ibretle hatırlanacak kadar çabalamış
ancak mesleğe adım atarken ettikleri yemini unutmayan, meslek örgütünün parçalanmasına imza atmayı ve tahakkümü reddeden avukatları
hesaba katmamışlardır. Çünkü o yemin ideolojilerden, iktidarlardan,
dönemlerden ve tahakkümlerden farklı olarak sonsuza kadar yaşayacaktır.
Uğruna, kanunla belirlenmiş seçim takvimi bir genelge ile ertelenen ikinci baronun bir türlü kurulamaması üzerine, Ankara’da mesleklerini kamuda icra eden meslektaşlarımıza baskı yapıldığı ve bu baskının
bir mobinge dönüştüğü yönünde iddialar gündeme gelmektedir. Bu
konuda kamu kurumlarının yetkili birimlerinin açıklama yapması ve bu
duyumlarla ilgili inceleme başlatmaları en azından kanunen de olsa kamuya güven ilkesi ve idarenin tarafsızlığına gölge düşmemesi bakımından zorunluluktur.
Kantarı ebedi ve mutlak olan tarihin önünde, her türlü baskıya karşın meslek örgütünün parçalanmasına imza vermeyi reddeden avukatların onuru, aynı tarihin önünde tahakkümü yenecektir. Zira sonsuza
kadar devam eden bir tahakküm henüz icat edilmemişken; Türkiye’de
avukatlar vardır ve sonsuza kadar onurlu duruşlarıyla var olacaklardır.
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Tüm güçleriyle baroları parçalamaya çalışanlara karşı cübbelerine
ilik açılmasına, düğme takılmasına izin vermeyen meslektaşlarımızın
yanında olduğumuzu, mesleğimizi ve geleceğimizi savunmaya devam
edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.

10 EKİM’DE KATLEDİLEN İNSANLARIMIZI
SAYGIYLA ANIYORUZ
Savaşlara, şiddete, siyasi iktidar tarafından halka reva görülen geleceksizliğe karşı barış ve demokrasi demek için 10 Ekim 2015 tarihinde
Ankara Garı’nda toplanan ve siyasi iktidar gözetiminde IŞİD tarafından
katledilen yurttaşlarımızı unutmayacağız.
Ülkemizin bu karanlık günlerden çıkış yolunun barışta ısrar etmekten geçtiğini biliyor; 10 Ekim’de katledilen insanlarımızı saygıyla anıyoruz.

İZMİR BAROSU GENEL KURULU İRADEMİZE UYGUN
ŞEKİLDE 17-18 EKİM TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞECEKTİR
Baromuzun Genel Kurulu’nun ertelenmesi kararına karşı açılan davalardan İzmir 6. İdare Mahkemesi’nde görülen davada Mahkeme yürütmeyi durdurma kararına ilişkin karar vermek için davalı idareye 15
gün süre vermiş; İzmir 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davada ise Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.
Genel Kurul yapma irademize uygun şekilde hukuka uygun olarak
karar veren İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin kararına göre Seçimli Olağan
Genel Kurulumuz ilk toplantı tarihleri olan 3-4 Ekim 2020 tarihlerinde
çoğunluk sağlanamadığından 17-18 Ekim 2020 tarihlerinde Fuar 3 numaralı holde yapılacaktır
Avukatlık Kanunu 86. maddesi gereği tüm meslektaşlarımızı Genel
Kurul’a katılmaya ve seçimde oy kullanmaya davet ediyoruz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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İZMİR BAROSU GENEL KURULU
Genel Kurulu’muzun ertelenmesi kararına karşı açılan davalardan
İzmir 6. İdare Mahkemesi’nde görülen davada yürütmeyi durdurma hususunda karar vermek için davalıya 15 gün süre verilmiş; İzmir 1. İdare
Mahkemesi’nde görülen davada ise Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.
Hukuka uygun karar veren İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin kararına
dayanarak baromuzca İlçe Seçim Kurulu’na Genel Kurul hazırlıkların yapılması amacıyla 15/10/2020 tarihinde başvurulmuştur.
İlçe Seçim Kurulu 15/10/2020 tarihli kararı ile yürütmeyi durdurma
kararını tanımayarak seçim yapılması talebimizi kesin olarak reddetmiştir.
Daha önce de söylediğimiz gibi anayasaya, kanuna, hukuka aykırı
olan bu kararı tanımıyoruz. Baroların ve avukatların varlığına, seçme
ve seçilme hakkına kast eden bu anlayışa karşı tüm meslektaşlarımızı
17/10/2020 Cumartesi günü saat 10:00’da Fuar 3 numaralı hole davet
ediyoruz.
İzmir Barosu Başkanlığı

ARAMIZDAN AYRILIŞININ ÜZERİNDEN 82 YIL GEÇSE DE
İLKELERİ YOLUMUZU AYDINLATMAYA DEVAM EDİYOR.
ATAMIZI SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ.
Demokrasiye Hukuksuz Müdahale Sürüyor. Baro Genel Kurulumuz
Yeniden Ertelendi. İzmir 1. İdare Mahkemesi tarafından İl Hıfzıssıhha
Kurulu’nun baro genel kurullarının ertelenmesine dair kararı hakkında
verilen yürütmenin durdurulması kararı, İzmir Valiliği’nin itirazı üzerine
Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi’nce kaldırılmıştır.
Bu gelişmeler üzerine Konak İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 28-29
Kasım 2020 tarihlerinde yapılacağını duyurduğumuz İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu’nun belirtilen tarihlerde yapılamayacağını bildirmiştir.
Genel kurula ilişkin yeni tarih ayrıca duyurulacaktır. Saygılarımızla.
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BUGÜN 20 KASIM NEFRET SUÇU MAĞDURU
TRANSLARI ANMA GÜNÜ
Translara yönelen nefret suçları sistematikleşen nefret söylemlerinin etkisiyle artmaya devam ediyor. Nefret suçlarını önleyen, mağdurları koruyan ve destekleyen bir mevzuata gün geçtikçe daha çok ihtiyaç
duyuyoruz.
İzmir Barosu, herkes için eşitlik mücadelesine devam edecektir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN
Bilgi, aydınlanmanın temel taşıdır. Başöğretmen Mustafa Kemal
Atatürk başta olmak üzere bilgiye ve bilime emek vererek demokratik,
adil yarınlar için var gücüyle çalışan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ
Daha güçlü bir ülkede birlikte eşit yaşam için verilen mücadelede
tüm özel ihtiyaç sahibi meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın yanındayız.

19 ARALIK “HAYATA DÖNÜŞ” OPERASYONU’NDA
YAŞAMINI YİTİRENLERİ SAYGIYLA ANIYORUZ
19 Aralık 2000’de cezaevlerinde F tipi hücre sistemine geçilmesini
istemeyen ve cezaevlerinin insan onuruna uygun şartlara getirilmesini
talep edenlere karşı devletin hayata dönüş ismiyle başlattığı ve 30 kişinin ölmesi, onlarcasının yaralanması ile sonuçlanan operasyonun faillerinin cezasızlık kalkanı, devlet tarafından hala kaldırılmadı.
Devlet 20 yıl önce taleplerini karşılamak yerine, onlara ölümü reva
gördü. Günümüzde de cezaevlerinde insanlar hala insan onuruna aykırı
koşullarda kalmak zorunda bırakılıyor.
Ölümlere ve hayatlarda onarılamaz yaralara yol açan sorumluların yargı
önünde hesap vermesi, bir daha benzer katliamların yaşanmaması için
demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelemizi sürdüreceğiz.
Saygılarımızla
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MARAŞ VE BENZERİ KATLİAMLARIN BİR DAHA
YAŞANMAMASI İÇİN BARIŞI, HUKUK DEVLETİNİ, LAİKLİĞİ
SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ
1980 askeri cuntasının taşlarının devlet ve kontrgerilla tarafından
döşendiği dönemde, 19 Aralık 1978’de faşist ve gerici çeteler devlet
organizasyonu ile Maraş’ta Alevi yurttaşlarımızı katletti.
Ülkemizde, tüm muhalifler gibi Alevilerin de temel hak ve özgürlükleri kısıtlanıyor.Evleri işaretleniyor, din ve vicdan özgürlükleri yok
sayılıyor. Bu durum ne yazık ki artık bir devlet politikasıdır.
Maraş ve benzeri katliamların bir daha yaşanmaması için topluma
nefret tohumları eken iktidarın ayrımcı politikalarına karşı barışı, hukuk
devletini, laikliği savunmaya devam edeceğiz.
Katliamda hayatlarını kaybeden yurttaşlarımız ile katledilenlerin
avukatlıklarını yaptıkları için öldürülen meslektaşlarımızı saygı ile anıyoruz.

SAVUNMA KURUMUNU VE AVUKATLARI, SUÇ ŞÜPHESİ
ALTINDA OLAN MÜVEKKİLİYLE BİRLİKTE
ŞÜPHELİ GÖREN ANLAYIŞTAN VAZGEÇİLMELİDİR
20.12.2020 tarihinde “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” TBMM Alt Komisyonunda
görüşmeleri tamamlanarak kabul edilmiştir. Bu teklifle Dernekler Kanunu’ndan, Türk Ticaret Kanunu’na, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’dan, Avukatlık Kanunu’na kadar
birçok kanunda değişiklik öngörülmektedir. Bu kanun teklifinde özellikle değişiklik öngörülen 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 2. Maddesinde şüpheli işlemi bildirmekle
yükümlü olanlar arasına avukatların da eklenmesi sağlanarak, paralel
olarak 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesinde de değişiklik öngörülmektedir. Bu düzenleme ile avukatlar “muhbir” durumuna
düşürülecek ve muhbirlik yapmamaları halinde yargılanma ihtimalleri
doğacaktır.
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Böylelikle, denetim ve kontrol toplumu oluşturma yolunda, bağımsız hiçbir kurum ve meslek bırakılmamaktadır.
5549 sayılı Yasa değişikliği ile şüpheli işlemi bildirmekle yükümlü
olanlar arasına avukatların da eklenmesi ile bu yükümlülüğe uyup uymadıklarının denetlenmesi, avukatların her an yargılanabilmesine imkan vermekle, avukatlığı savcılık ve kolluk makamlarının sürekli baskısı
altında tutulan bir meslek haline getirecektir. Avukatlık, savunma görevinin kendine has zorunluluğundan dolayı serbest ve bağımsız olarak
ifa edilebilen bir meslektir. Bu niteliği sayesinde avukatlar, müvekkilleri
ile güven ilişkisi içinde görevlerini ifa etmektedirler.
Avukatlık Kanunu 36. maddesi ile mevcut “sır saklama” yükümlülüğü uyarınca avukatların görevleri dolayısıyla öğrendikleri hususları
açığa vurmaları yasaktır ve bu hususlarda tanıklık edebilmeleri, müvekkillerinin muvafakatine rağmen, avukatın takdirindedir. Müvekkilinin istem ve muvafakatine rağmen, avukatın tanıklıktan çekinmesi hukuki ve
cezai sorumluluk doğurmaz. Aynı zamanda, meslek sırrının korunması;
özellikle bir avukatın müvekkilinin suçlandığı konuda suçlanamaması
hakkının doğal sonucudur.
2008 yılında Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının
Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesine
(ş) bendinin eklenmesine ilişkin Yürütme tarafından yapılan düzenleme, Danıştay 10. Dairesi 2008/1675 E., 2013/508 K. sayılı 24/1/2013
tarihli kararıyla iptal edilmiş olmasına rağmen, kanunlaştırarak her şeyi
yapabilirim anlayışı Anayasal güvencelere aykırılık oluşturmaktadır.
Yargı bağımsızlığının ekmek, su kadar temel yakıcı bir ihtiyaç olduğunun bir kez daha kanıksandığı şu günlerde; orantısız güçteki soruşturma ve talimata açık hale getirilen yargılama makamları karşısında,
savunmaya ve avukata daha çok özel güvencelerin verilmesi gerekirken, avukatları muhbirliğe zorlayan düzenleme kabul edilmez niteliktedir.
Halkımızı, savunma hakkına sahip çıkmaya ve milletvekillerini önlerine getirilecek olan hukuka aykırı düzenlemeye karşı red oyu vermeye
çağırıyoruz.
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SAYGIYLA ANIYORUZ
İzmir Adliyesi’ni hedef alan terör saldırısını engellemek isterken
şehit düşen Kahraman Polis Memurumuz Fethi SEKİN ile Adliye Çalışanı
Musa CAN’ı saygı ve rahmetle anıyoruz.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YANINDAYIZ
Halkın iradesini yok sayarak seçilmişlerin yerine kayyım atayan
siyasi iktidar; bu kez de akademisyen, öğrenci ve idari personelin görüşünü almaksızın üniversiteye kayyım rektör atayarak; eşit, özgür ve
bilimsel eğitimi yok etmek istemektedir.
Üniversite öğrencilerinin kendi rektörlerini kendilerinin seçmeleri
gerektiğine dair talepleri de kayyım rektöre karşı düzenledikleri protestolar gibi meşrudur.
Üniversitelerini karanlığa teslim etmek istemeyen ve iktidarın anti
demokratik uygulamasını Anayasal haklarını kullanarak protesto eden
öğrencilerin sabah ev baskınlarıyla, evlerinin duvarları ve kapıları kırılarak gözaltına alınmaları; öğrencileri ve kamuoyunu sindirme amacını
taşımaktadır.
İktidarın yarattığı bu karanlıktan ve giderek artan baskılardan; birlikte mücadele ederek çıkabileceğimizi biliyoruz.
Kayyım rektöre karşı eşit, özgür ve demokratik bir üniversite için
toplantı ve gösteri yürüyüşü hakları ile ifade özgürlüklerini kullanan
üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerin yanındayız.
İzmir Barosu Başkanlığı

BARO BAŞKANLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA:
ÜNİVERSİTELERİN SAYGINLIĞI,
SADECE ÜNİVERSİTELERİN DEĞİL HEPİMİZİN SORUNUDUR
Son birkaç gündür Türkiye’nin gündemi haline gelen Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
ve sonrasında gelişen olay ve yorumları ibretle izlemekteyiz. Boğaziçi
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Üniversitesi’ne rektör atama usulüne ilişkin olarak, başta üniversite öğrencileri olmak üzere, üniversitenin akademik kadroları ve demokratik
kamuoyundan ciddi tepkiler yükselmiştir. Gerek akademik kadronun,
gerekse de üniversite öğrencilerinin dahli olmadan rektör ataması yapılması, haklı olarak öğrenciler ve üniversite kadrosu tarafından protesto edilmiştir.
Barışçıl ve demokratik protesto haklarını kullanan bazı öğrencilerin evlerine duvar, kapı kırılarak girilmesini, öğrencilerin gözaltına alınmalarını, gözaltına alınan öğrencilerin çıplak aramaya maruz bırakılmalarını ve bu kapsamdaki iddiaları ulusal ve uluslararası hukuk açısından
endişe verici ve kabul edilemez bulmaktayız.
Katılımcı ve demokratik değerlere aykırı olarak yapılan bu idari işleme karşı, sadece üniversite öğrencileri ve akademik kadronun değil,
tüm yurttaşların demokratik sınırlar içerisinde itiraz hakkı vardır.
Sorun, atanan rektör adayının siyasi kimliği değil; rektörün atanma biçimidir. Devlet üniversitelerinde rektörün; görevdeki rektörün
çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından, profesör
akademik unvanına sahip kişiler arasından seçilecek adaylar içinden,
Cumhurbaşkanınca atanacağını esas alan düzenleme; 29 Ekim 2016’da
Resmi Gazete’de yayımlanan 676 sayılı KHK ile kaldırılmıştır. 9 Temmuz
2018’da Resmi Gazete’de yayımlanan 703 sayılı KHK ile rektör atama
şartlarında profesör olarak üç yıl görev yapma ve Yükseköğretim Kurulu’nca önerilme ibareleri kaldırılarak, devlet ve vakıf üniversitelerine
rektörün Cumhurbaşkanınca atanacağı düzenlenmiştir.
Demokrasinin vazgeçilmezi olan katılımcılığı ve çoğulculuğu yok
sayan üniversitelere rektör atama biçimi; ülkemizi sadece bilimsel açıdan çoraklaştırmamakta, demokratik değerlere olan inancımızı da ortadan kaldırmaktadır.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik hukuk dışı uygulamaları kınıyor ve demokratik haklarını kullandıkları için gözaltına alınan
tüm öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını, öğrencilerin demokratik
protesto haklarına yönelik güç kullanımından vazgeçilmesini, asıl görevi özgür düşüncenin kaynağı olmak suretiyle bilim üretmek olması
gereken üniversitelerin ; rektörlerini, dekanlarını kendi bünyelerinde
seçmelerini, rektör atamalarındaki anti demokratik usulün terk edilme1266

sini ve Cumhurbaşkanı tarafından atanma sisteminden vazgeçilmesini
talep ediyoruz.
Üniversitelerin hak ettikleri saygınlığa kavuşturulması; sadece üniversitelerin, öğrencilerin, akademisyenlerin değil hepimizin sorunudur.
Akıl ve bilim yerine, Boğaziçi Üniversitesi kapısına vurulan kelepçe ile
kendi simgesini yaratan baskıcı anlayışı esas alan uygulamalara karşı,
Anayasa’dan yetkisini alan demokratik itiraz haklarını kullanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve akademik kadrosunun yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TEHLİKEDEKİ AVUKATLAR GÜNÜ’NDE
AZERBAYCANLI AVUKATLARIN KORUNMASI İÇİN
MÜCADELE ÇAĞRISI YAPILDI
Dört sendika avukatı ve bir ofis çalışanının 1977 yılında İspanya’nın
Madrid kentinde bulunan bürolarında sadece mesleklerini ifa ettikleri için
katledildikleri tarih olan 24 Ocak her yıl “Tehlikedeki Avukatlar Günü” olarak anılıyor. Bu yıl on birinci kez düzenlenen ve Azerbaycanlı muhalif avukatlara adanan Tehlikedeki Avukatlar günü geçtiğimiz yıllarda Çin, Filipinler,
Honduras, İran, İspanya / Bask ülkesi, Kolombiya, Mısır, Pakistan ve Türkiye’ye adanmıştı. Dünyanın her yerinde olduğu gibi İzmir’de bu yıl Azerbaycanlı avukatların korunması için mücadele çağrısı yapıldı. İzmir Barosu, Çağdaş Hukukçular Derneği ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği tarafından
ortaklaşa düzenlenen açıklamayı İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. Perihan
Çağrışım Kayadelen okudu.
Basın açıklaması şöyle:
ON BİRİNCİ TEHLİKEDEKİ AVUKATLAR GÜNÜ
24 Ocak 2021 - AZERBAYCAN:
Azerbaycanlı Avukatların Korunması İçin Mücadele Çağrısı
Ülkemizde ve dünyanın başka ülkelerinde yönetenler, bir yandan
sözlerinde «hukuk»u yüceltirlerken, diğer yandan uygulamalarında halkın hak arayışlarını ve taleplerini etkili şekilde hayata geçirmeye çalışan
avukatları sınırlandırmaya çalışıyorlar. Yönetenler ile halkın hak ve özgürlükleri ne derece çatışma içinde ise avukatlar da o derece hedefte
ve tehdit altındalar.
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24 Ocak 1977 günü, 4 sendika avukatı ve bir ofis çalışanı İspanya
Madrid’te bulunan bürolarında sadece mesleklerini ifa ettikleri için katledildiler. Bu olay yıllar sonra avukatlara yönelen baskılara karşı geliştirilen ve her 24 Ocak’ta düzenlenen “Tehlikedeki Avukatlar Günü”nün
hareket noktası oldu.
Bugün, avukatlık mesleğini ifa ettikleri için tacize uğrayan, susturulan, baskı gören, tehdit edilen, zulme uğrayan, yargılanan, bazı
ülkelerde işkence gören ve katledilen meslektaşlarımız için bir araya
geliyoruz. Avukatların korunmasını sağlayabilecek yol ve yöntemlerin
geliştirilmesi ve bu tartışmalardan sonuç alınması için sesimizi yükseltiyoruz.
Önceki yıllarda Tehlikedeki Avukatlar Günü; Çin, Filipinler, Honduras, İran, İspanya / Bask ülkesi, Kolombiya, Mısır, Pakistan ve Türkiye’ye
adanmıştı.
Bu yıl, 24 Ocak 2021 tarihinde Tehlikedeki Avukatlar Günü’nün on
birincisini Azerbaycanlı avukatlar için gerçekleştiriyoruz.
Azerbaycan’da önemli insan hakları ihlalleri devam ederken bunların mağdurlarını temsil eden yahut gözaltında işkence ve kötü muamele yapılması karşısında ses çıkaran Azerbaycanlı avukatlar da tehdit ve
baskı altındalar.
Azerbaycanlı yetkililer tarafından bağımsız avukatlara uygulanan
zulüm ve karşı karşıya bırakıldıkları taciz, ceza yargılaması, barodan
ihraç gibi uygulamalar son yıllarda yoğunlaşmıştır. Bu tür uygulamalar
ile avukatlar, kamuoyunda bilinen ve özellikle insan hakları ihlalleri ile
ilişkili ve politik anlamda hassas davaları yürütmekten engellenmeye
çalışılmaktadırlar.
Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu’nun Azerbaycan ziyaretinin (29 Eylül 2017) akabinde yayınladığı raporunda, insan
hakları savunucularının davalarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine
(AİHM) taşıyan avukatların baro kaydının silindiği yahut çeşitli suçlamalarla tutuklandığı belirtilmiştir.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, 11 Aralık
2019 tarihli raporunda, yersiz gerekçelerle ve muğlâk kriterlerle avu1268

katların barodan kayıtlarının silinmesi ile sonuçlanan disiplin yaptırımları uygulandığına dikkat çekmiştir. Raporda, disiplin süreçlerinin şeffaf
ve adil olmadığı; yakın zamanda barodan ihraç edilen ya da ruhsatları
askıya alınan avukatların birçoğunun politik anlamda hassas olarak kabul edilen davalar üzerinde çalıştıkları; disiplin prosedürlerinin, hassas
davaları üstlenen avukatları cezalandırmanın bir aracı olarak kullanıldığı izleniminin uyandığı açıklanmıştır.
2019 yılında Uluslararası Barolar Birliği İnsan Hakları Enstitüsü
(IBAHRI) Azerbaycan Barosu’nu keyfi gerekçelerle barodan ihraç edilen tüm insan hakları avukatlarının ruhsatlarını derhal iade etmeye ve
Azerbaycan’da avukatlık mesleğinin bağımsızlığını baltalamak yerine
korumaya çağırmıştır.
İnsan Hakları İzleme Örgütü›nün (Human Rights Watch), 2019 yılında Azerbaycan ile ilgili tespitlerinde, gözaltında işkence ve kötü muamele, örgütlenme özgürlüğü, avukatların mesleki faaliyetlerine yersiz
müdahale ve medya özgürlüğünün önüne geçen kısıtlamalar dahil olmak
üzere insan hakları sorunlarının olduğu yerde durduğu vurgulanmıştır.
Bu genel durumun dışında yakın zamandaki gelişmeler Azerbaycanlı avukatların mesleklerini serbestçe yerine getirmelerini engelleyen bir tehdit olarak ortaya çıkmıştır.
Yeni bir yasal düzenleme ile avukatların mesleklerini ifa etmesinin
önüne geçilmek için girişimde bulunulmuştur.
Azerbaycan’da 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle Hukuk Muhakemeleri
Usul Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Avukatlar ve Avukatlık
Faaliyetleri Hakkında Kanunda (Law № 853-VQD; Law № 854-VQD;Law № 855-VQD) yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi. Bu değişiklik ile
Azerbaycan Barosu’na (ABA) kayıtlı olmayan avukatlar ile stajyerlerin,
avukatlık mesleğini ifa etmelerinin, örneğin mahkemelerde bulunmalarının ve gerçek kişileri temsil etmelerinin önüne geçildi. Gelinen noktada söz konusu bu yeni yasal düzenlemelerin, belirli avukatların ABA
üyesi olmasını engellemek ve üye olanların ise üyeliklerini düşürmek
için birer araç olarak kullanıldığı ortaya çıktı.
Söz konusu yasa tasarılarına dair kamuoyunda tartışmalar sürerken, bir grup insan hakları avukatı tarafından oluşturulan Avukatlar
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Grubu (Group of Practicing Lawyers, GPL), ABA üyesi olmayan avukatların Azerbaycan mahkemelerindeki temsil yetkisini ortadan kaldırmayı
amaçlayan bu yasa değişikliklerine karşı çıktılar. Avukatlar Grubu, yasa
değişikliğine karşı eleştirilerini kamuoyu ile paylaşırlarken grubun üyeleri yazılı sınavda başarılı olmalarına rağmen mülakatlarda elendiler.
24 Ocak 2021 günü gerçekleşen Tehlikedeki Avukatlar Gününde
özellikle, Azerbaycanlı avukat ve stajyer avukatlar Elchin Sadigov, Javad Javadov, Nemat Kerimli, Shahla Humbatova, Yalchin Imanov, Elchin
Sadigov, Irada Javadova, Nemat Kerimli, Asabali Mustafayev, Fakhraddin Mehdiyev, Agil Layic, Yalchin Imanov, Farhad Mehdiyev, Muzaffar
Bakhishov, Khalid Baghirov ve Intigam Aliyev’in ve benzer durumdaki
diğer Azerbaycanlı avukatların durumlarına dikkat çekmeyi istiyoruz.
Bu avukatlar, insan hakları ihlalleri ile ilgili soruşturmaları ve davaları takip etmeleri ve bu alanda çalışmaları sebebiyle hedef olmuşlardır
ve disiplin uygulamaları veya ceza davaları ile mesleklerini yapmaktan
alıkonulmaktadırlar. Bu durum sadece kendilerini değil, serbest olarak
avukatlık mesleğini yerine getirmeye çalışan tüm avukatları tehdit etmektedir. Aynı zamanda, tüm vatandaşların koşulsuz olarak avukat yardımından yararlanma hakkı ve adil yargılanma hakkı tehdit altındadır.
Azerbaycan;
• Avukatlara yönelen baskı ve tehditlere ve keyfi uygulamalara son
vermeli ve vatandaşların haklarının güvencesi olan avukatların serbest
çalışmalarının önündeki tüm engelleri kaldırmalıdır. Avukatlar barodan
ihraç edilme ve hapsedilme gibi haksız ve hukuka aykırı şekilde cezalarla karşılaşmadan mesleklerini ifa edebilmelidirler.
• Tüm devlet kurumları ve barolar avukatların faaliyetleri sebebiyle tehditten, tacizden ve diğer hukuk dışı müdahalelerden korunmasına
ilişkin adımlar atmalıdır.
• Avukatların ifade özgürlüğünü kısıtlayan etik kurallar değiştirilerek AİHM’in avukatların ifade özgürlüğüne ilişkin içtihatlarına uygun
hale getirilmelidir.
• Azerbaycan Barolar Birliği, ABA, avukatların meslek örgütü olduğunu hatırlayarak meslek örgütü olarak bağımsızlığını tesis edecek
adımları atmalıdır. ABA, avukatlık faaliyetinin serbest yürütülmesini
tehdit eden ve müvekkillerinin haklarını savunmak için çalışan avukatları baskı altında tutan haksız ve keyfi disiplin uygulamalarını değiştirmelidir.
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Azerbaycan’da temel hak ve özgürlüklerin uygulanması için tehditleri göze alarak baskı altında avukatlık faaliyetini sürdürmeye çalışan
meslektaşlarımızı selamlıyoruz.
Dünyanın dört bir yanında onlarca ülkedeki diğer meslektaşlarımız
ile birlikte yanlarında olduğumuzu duyuruyoruz.

BAROLARDAN ORTAK AÇIKLAMA
Bilindiği üzere baroların genel kurulları, Avukatlık Kanunu’nun 82.
maddesinde yazılı “Genel kurul son rakamı çift olan yıllarda olmak kaydıyla iki yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde baro başkanının daveti
üzerine gündemindeki maddeleri görüşmek üzere toplanır” şeklindeki
açık hükmüne karşın, İçişleri Bakanlığı’nın pandemi tedbirlerine ilişkin
genelgesi dayanak yapılarak il hıfzıssıhha kurullarınca ertelenmiştir.
Pek çok baro tarafından idari yargıya başvurulmuş, baroların genel kurullarının yapılması hukuka aykırı bir şekilde engellenmiştir.
Barolar ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek örgütlerinin genel
kurullarının yapılması pandemi gerekçesiyle engellenirken, iktidar partisi başta olmak üzere siyasi partilerin il, ilçe kongrelerinin, gençlik ve
kadın kolları kongrelerinin yapılmasında sakınca görülmemiş, hatta bu
durum yürütmenin başı tarafından, partisinin genel kurullarının yapıldığı salonların “lebalep dolu” olması övgüsüne mazhar olmuştur.
Tüm bunlar yaşanırken, geçtiğimiz gün İçişleri Bakanlığı’nca, Bilim
Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Pandemi tedbirlerinin riskli illere göre kademeli olarak kaldırılacağı belirtilerek Covid-19 pandemisi
tedbirlerinin nasıl uygulanacağına ilişkin bir genelge yayımlanmıştır. İl
hıfzıssıhha kurullarınca da tedbirlerin genelge doğrultusunda uygulanmasına karar verilmiştir. Alınan tedbirlerden birisi doğrudan baroları
ilgilendirmektedir. Hangi kriterler esas alınarak hazırlandığını bilmediğimiz bu tedbirlerin hayatın gerçekliğinden uzak ve uygulanabilir olmadığını açıkça belirtmek istiyoruz.
Baro genel kurullarının çok yüksek riskli illerde yapılamayacağı, diğer illerde ise kişi başına 8 m2’lik bir alan bulundurma koşulu ve 300
kişiyi aşmayacak şekilde yapılabileceği belirtilmiştir. Kayıtlı avukat sayısı 300’ün altında 29 baromuz bulunmaktadır. Diğer barolarımızın tamamının mevcudu 300’ün üzerindedir. Hatta bazı barolarımızda genel
1271

kurul yapılabilmesi için gereken yüzde 10 üye sayısı bile bu sayının üstündedir. Bu nedenle; baroların genel kurulları için böylesi bir sınırlama
getirilmesi en hafif deyimiyle aklımızla ile alay edilmesi, genel kurul yapılabilmesinin 300 kişi ile sınırlanması, özetle barolara “Genel kurullarınızı yapmayın” demek anlamına gelmektedir.
TBB seçimlerinde, baro genel kurullarında seçilen TBB delegeleri
oy kullanacaklarından, TBB seçimlerinin de yapılabilmesi için tüm baroların eş zamanlı olarak genel kurullarını yapabilmeleri gerekmektedir.
Aksi durumda bir kısım TBB delegesi belirlenmiş, bir kısım TBB delegesi
ise belirlenmemiş olacaktır ki bu durum TBB seçimlerinin yapılabilmesini imkansız kılacaktır. Bu nedenledir ki, baro genel kurulları ile ilgili
alınan tedbirler uygulanabilir olmayıp, uygulandığı takdirde ise kaos
yaratmaktan başka bir işe yaramayacaktır.
Öte yandan, hukuka, kanuna ve demokratik teamüllere aykırı olarak getirilen sınırlamalar karşısında avukatların ve dahi baroların hak ve
hukukunu korumakla görevli TBB Başkan ve Yönetim Kurulu’nun tüm
bu hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmasını büyük üzüntü ve utanç ile
izlemekteyiz. TBB Başkan ve Yönetim Kurulu’nun bu konu ile ilgili hiçbir
girişimde bulunmamasının nedenlerini, tüm siyasi partiler çok riskli ya
da az riskli fark etmeksizin genel kurullarını yapmalarına rağmen baroların genel kurullarının bu şekilde sulandırılma samimiyetsizliğine söyleyecek bir tek sözleri dahi olmamasını çok iyi anlıyoruz! Hiçbir görev
ve makamın sonsuz olmadığını, önemli olanın görev süresinin uzunluğu
değil yapılan görevin onur ve gururla yapılması olduğunu bir kez daha
hatırlatıyor, baroların genel kurul ve seçimlerini yapmalarının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmaları için kendilerine SON KEZ TARİHİ BİR ÇAĞRIDA bulunuyoruz. Bu görevlerini yapmadıkları taktirde,
tarih ve hukuk dünyası bu tavırsızlığı ve eylemsizliği yüreklere ve hafızalara kazıyacak, en hafif tabiri ile utançla anılacaklardır.
Paris Şartı “Demokrasi, temsili ve çoğulcu karakteri ile seçmene
hesap verilmesini, kamu makamlarının hukuka uymak yükümlülüğünü
ve adaletin yansız bir şekilde dağıtılmasını da zorunlu kılar. Kimse hukukun üstünde olamaz” demektedir.
Avukatlardan aldığı güven ve destek ile göreve gelen baro başkanları ve kurullarda bulunan meslektaşlarımız her zaman demokrasiye inanmış, ülkede demokratik teamüllerin işlerlik kazanması ve insan
1272

hakları için mücadele etmiş kişilerdir. Bu itibarla demokratik hakların
kullanılmasının kanunsuz ve eşitliğe aykırı olarak bertaraf edilmesine
sessiz kalmamız söz konusu olamaz. Bizler görevlerimizi gerektiğinde
demokratik seçimlerle ve meslektaşlarımızın takdiri ile devretmeye hazırız.
Bir ülkede kanunlar ya vardır ya da yoktur. Eğer ki bir hukuk devletinden bahsedeceksek bir ülkedeki kanunlar ya herkes için uygulanır
ya da hiç kimse, artık o kanunların adaleti sağlayacağına inanmaz. Bu
nedenle; Demokrasinin ve hukukun gereği yerine getirilerek; Sivil toplum örgütleri, akademik meslek odaları ve barolar için büyük bir kaosa
sebebiyet verecek bu uygulamanın durdurulması ve alınacak tedbirler
doğrultusunda tüm baroların genel kurullarının yapılması önündeki engellerin kaldırılması için yetkilileri göreve davet ediyoruz.

BAROLARDAN ORTAK AÇIKLAMA
BARO SEÇİMLERİNİN ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN
Bizler aşağıda imzası bulunan baro başkanları olarak; hukuk devleti
ve demokrasiye tam bağlılıkla aşağıdaki hususları kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.
Bilindiği üzere, pandemi gerekçe gösterilerek 2020 Ekim ayından
bu yana hukuka ve mevzuata aykırı biçimde baroların olağan genel kurullarının engellenmesine devam edilmektedir.
Bu süreçte çeşitli açıklamalar ve YSK kararları ile hukuka aykırı bir
durum olağanmış gibi gösterilmeye çalışılıyor ve gerçeğe aykırı açıklamalarla toplumun hafızasında bir algı oluşturuluyor. Kırmızısı, turuncusu, üç yüzü, beş yüzü, kısıtlama olanı olmayanı ile baro genel kurulları
açısından ülke coğrafyası 81 parçaya bölünmüş ve her biri için başka bir
hukuksuzluk inşa edilmiştir. Görülüyor ki pandemi gerekçe gösterilerek
avukatların önünden sandık kaçırılmak isteniyor.
Emredici yasa hükmüne rağmen baroların genel kurul yapması,
pandemi gerekçesiyle engellenirken siyasi partilerin tıklım tıklım dolu
kongreleri, faaliyetleri devam eden AVM’ler ve en önemlisi her gün binlerce kişinin bir arada bulunmak zorunda kaldığı adliyeler; bu gerekçenin samimiyetten yoksun olduğunu açıkça göstermektedir.
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Örneğin İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne her gün avukat, hakim-savcı, adliye personeli ve yurttaş olmak üzere yaklaşık 30.000 kişinin girip
çıktığı ve buralarda alınan tek tedbirin HES kodu sorgulaması olduğu
da göz önüne alınırsa; Baro genel kurulları için getirilen 300 kişi sınırlamasının pandemi mücadelesi ile ilgisi olmayan bir çifte standart uygulaması olduğunu ve gerçekçi, bilimsel, hukuksal bir dayanağı olmadığını
hepimiz görüyoruz.
Pusulası hukukun evrensel ilkeleri olan bir mesleğin mensupları
olarak sandığı hak sahiplerinin önünden kaçırmanın demokratik olmadığını biliyoruz ve gerçek amacın ne olduğunun da farkındayız.
Bugün Avukatlık Kanunu’nda yer alan seçime ilişkin hükümleri
yok sayarak baro genel kurullarının engellenmesi, gelecekte yapılması
muhtemel tüm seçimlerin iptali için de korkutucu bir emsal yaratmaktadır. Demokrasiye aykırı bu tavrın bir diğer sonucu ise TBB seçimlerini
de ötelemek ve baroların iradesine rağmen hukuku teferruat sayan bir
başkanlık anlayışının TBB’de sürmesini sağlamaktır.
Öncelikle belirtmek gerekir ki baro genel kurullarının önünde hukuken hiçbir engel yoktur.
-Barolar, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Bu nedenle söz konusu sokak kısıtlamaları barolar ve avukatlar açısından geçerli
değildir.
-300 kişi ve kişi başı 8 m2 alan sınırlamasının hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Nitekim siyasi parti kongrelerinde böyle bir kısıtlama getirilmemiştir.
-Baro genel kurullarının yapılmasının önündeki engellerin kaldırıldığı beyanı bir kandırmacadan ibarettir. Üye sayısı 400’ün üzerinde olan
barolarda pazar günü dışında seçimlerin yapılabilmesi mevzuat gereğince mümkün değildir. (Av. K. Ek: 3 md., Av. K. Y. 52. md)
-Kanunda yer alan emredici hükümlerin uygulanmasının, hukuksuz
idari kararlarla engellenmesi suçtur. YSK’dan başlamak üzere yasak kararlarının altında imzası olan herkes suç işlemektedir.
-Pandemi koşullarının elbette ki farkındayız. Ancak, kısıtlama gün1274

lerine denk geldiği gerekçesiyle seçimlerin engellenme girişimlerinin
aksine kısıtlama günlerinde yani tüm kentin evlerinden çıkamadığı günlerde yalnızca avukatların sokağa çıkacakları oy kullanma işlemleri fiziksel mesafe kurallarına ve dolayısıyla pandemi koşullarına daha uygun
ve sağlıklıdır.
Başta baro genel kurullarının hukuksuz şekilde engellenmesinin
çıkış noktası olan ve bu yönde genelge yayımlayan İçişleri Bakanlığı’na;
bakanlığın, genelgesine dayanak gösterdiği Pandemi Bilim Kurulu’na ve
bu genelge doğrultusunda kararlar alan hıfzıssıhha kurulları ile YSK’ya
soruyoruz!
-İçinde bulunulan bu hukuksuz durumun, devletin tüm kurum ve
kuruluşlarına sirayet etme tehlikesini görmüyor musunuz? Bilim kurulunca alındığı iddia olunan tavsiye kararları gerçekten sadece barolar
ve STK’ları kapsayıp siyasi partileri kapsamamakta mıdır? Eğer öyleyse
Pandemi Bilim Kurulu’nca alınan bu kararlar hangi bilimsel veriye dayandırılmıştır?
Bu gerekçelerle tüm yetkililere sesleniyoruz; baro genel kurulları
üzerinden elinizi çekin! Bizler, baro başkanları olarak meslektaşlarımızın sağlığı için gereken her türlü önlemi almak suretiyle gerektiğinde
açık havada, gerektiğinde spor salonlarında, gerektiğinde stadyumlarda genel kurul toplantılarımızı yapmak ve demokrasiye olan inanç ve
hukuka olan saygımızı bir kez daha ortaya koymakta kararlıyız.
Bu kapsamda, şu ana kadar genel kurul kararı alan, genel kurulunu
gerçekleştiren ve henüz genel kurul kararı almamış olan bizler en geç
haziran ayı sonuna kadar barolarımızda genel kurul süreçlerini tamamlamak yönündeki kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.
TBB başkanının, bu süreçte görevini gereği gibi yapmadığını, baroların genel kurullarının yapılmasına getirilen yasakları 6 ay sonra fark
etmek suretiyle bakanlığa yazı yazmakla yetindiğini görüyoruz. Bu da
barolarla TBB arasındaki mesafenin ne kadar açıldığının ve TBB’nin en
hafif tabiriyle inandırıcılıktan tamamen uzaklaştığının bir göstergesidir.
Bizler, TBB’nin kişilerin değil baroların iradesi ile oluştuğu bilinciyle, hukukun, demokrasinin ve yargı bağımsızlığının tarafı olan bir TBB’yi yeniden yaratmakta kararlı olduğumuzu kamuoyu ile paylaşırız.
Saygılarımızla…
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MESLEKTAŞIMIZIN GURURLA TAŞIDIĞI CÜBBESİNİ
YERE DEĞDİRMEYECEĞİZ.
Hak arama hürriyetinin teminatı, bağımsız yargının güvencesiyiz.
Savunmanlığını üstlendiğimiz hiçbir dosyanın tarafı değiliz; tek idealimiz özgür, demokratik bir hukuk devletinin varlığı.
Mesleğimizi yaparken karşılaştığımız saldırılar, bizleri bu idealimizden alıkoymak isteyenlerin hedef göstermelerinin sonucu.
Yılmayacağız. Avukatlara saldırma cesareti verenlerden aldıkları
güçle görevimizi yapmamızı engellemek isteyenler, bugün bir meslektaşımızı aramızdan aldı. Meslektaşımızın gururla taşıdığı cübbesini yere
değdirmeyeceğiz. Bizlere saldıranlara, bu saldırılara önayak olanlara
öfkemiz bitmeyecek.
Meslektaşımız Av. Ersin Arslan’ın kaybının derin üzüntüsünü yaşıyor, ailesine ve meslektaşlarımıza baş sağlığı diliyoruz.
İzmir Barosu Başkanlığı

80 BARODAN ORTAK AÇIKLAMA
DAHA NE KADAR ÖLECEĞİZ!
Bizler; haklarınızın savunmanları, her daim “hukukun üstünlüğü”
diye haykıran ancak etten kemikten oluşumuzu çoğunlukta göz ardı
ettiğiniz; ne acıdır ki hep baktığımız davalarla özdeş tutup davanızın tarafıymışız gibi gördüğünüz; saldırıya uğramamıza, dövülmemize, bıçaklanmamıza, silahla vurulmamıza ve korun(a)mamıza tanık olduğunuz
avukatlarız.
Bugün de hasım bellendik, bugün de yaşam hakkımız elimizden
alındı. Biz bugün, Gebze’de öldürüldük!
İcra memurlarıyla birlikte Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde bir eve hacze
giden İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız Avukat Ersin Arslan, ev sahibinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Borçlu Y.Y. kendisini öldürmek kastıyla doğrudan göğsüne ateş etti, meslektaşımız kaldırıldığı hastanede
maalesef hayatını kaybetti…
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Meslektaşımız henüz 27 yaşında gencecik bir insandı. Görevi gereği gittiği haciz mahallinde katledildi.
Acımız ve isyanımız tarifsiz büyüklüktedir.
Artık yeter!
Avukatlara yönelik her saldırıdan sonra yılmadan söyledik; Avukat,
yargı mekanizmasının sacayağıdır, hakim ve savcı nasıl korunuyorsa,
avukat da öyle korunmalıdır dedik. Savunmanın kutsallığından bahisle,
uygulama ve söylemlerle meslek mensuplarımızı hedef göstermeyin
dedik. Gün gelecek sizin de avukata ihtiyacınız olacak dedik.
Dinletemedik… Hakarete uğradık, dövüldük, bıçaklandık, öldürüldük.
Daha ne kadar öldürüleceğiz?
Gebze’de hayatını kaybeden genç meslektaşımız Avukat Ersin Arslan’a, Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve dayanma gücü, üyesi olduğu
İstanbul Barosu Başkanlığı nezdinde tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyor; gözaltına alınan saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için
yargılama aşamasında davaya müdahale talebinde bulunacağımızı bu
vesileyle kamuoyuna duyuruyoruz.

KATLEDİLEN MESLEKTAŞIMIZ AV. ERSİN ARSLAN
ANISINA BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLENDİ
İzmir Barosu tarafından avukatlara yönelik saldırıların son hedefi
olan ve haciz mahallinde görevini ifa ederken katledilen Av. Ersin Arslan anısına basın açıklaması düzenlendi.
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde yapılan ve seksen baronun birlikte yaptığı açıklamayı okumadan önce 19 Mart 2021 Cuma günü İzmir Adliyesi’ndeki duruşmalara
girmeme çağrısını bir kez daha hatırlattı ve şunları söyledi: “Cuma günü
mesleğe sahip çıktığımızı göstermek için, artık öldürülmek istemediğimizi bir kez daha haykırmak için ve yetkilileri gereken tedbirleri almak
konusunda harekete geçirmek için İzmir Adliyesi’nin hiçbir duruşmasına girmemek konusunda bir kararlılığımız var. Buna ilişkin mazeret
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metinlerimizi Baro olarak paylaşacağız. Mümkünse bütün meslektaşlarımızdan ricamız, aynı mazeret metnini sunmak suretiyle mesleğe sahip
çıktığımızı göstermek ve dayanışmayı yükseltmek. Çünkü ancak bir arada durursak, çünkü ancak bir arada bulunursak ve birbirimizden destek
alırsak kazanabiliriz”
Basın açıklamasından sonra ise şimdiye kadar yitirdiğimiz tüm meslektaşlarımız ile Çanakkale Zaferi’nin 106. yılı sebebiyle Mustafa Kemal
Atatürk ve tüm şehit ve gazilerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.
Okunan basın açıklaması şöyle:
DAHA NE KADAR ÖLECEĞİZ!
Bizler; haklarınızın savunmanları, her daim “hukukun üstünlüğü”
diye haykıran ancak etten kemikten oluşumuzu çoğunlukta göz ardı
ettiğiniz; ne acıdır ki hep baktığımız davalarla özdeş tutup davanızın tarafıymışız gibi gördüğünüz; saldırıya uğramamıza, dövülmemize, bıçaklanmamıza, silahla vurulmamıza ve korun(a)mamıza tanık olduğunuz
avukatlarız.
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Bugün de hasım bellendik, bugün de yaşam hakkımız elimizden
alındı. Biz bugün, Gebze’de öldürüldük!
İcra memurlarıyla birlikte Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde bir eve hacze
giden İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız Avukat Ersin Arslan, ev sahibinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Borçlu Y.Y. kendisini öldürmek kastıyla doğrudan göğsüne ateş etti, meslektaşımız kaldırıldığı hastanede
maalesef hayatını kaybetti…
Meslektaşımız henüz 27 yaşında gencecik bir insandı. Görevi gereği gittiği haciz mahallinde katledildi.
Acımız ve isyanımız tarifsiz büyüklüktedir.
Artık yeter!
Avukatlara yönelik her saldırıdan sonra yılmadan söyledik; Avukat,
yargı mekanizmasının sacayağıdır, hakim ve savcı nasıl korunuyorsa,
avukat da öyle korunmalıdır dedik. Savunmanın kutsallığından bahisle,
uygulama ve söylemlerle meslek mensuplarımızı hedef göstermeyin
dedik. Gün gelecek sizin de avukata ihtiyacınız olacak dedik.
Dinletemedik… Hakarete uğradık, dövüldük, bıçaklandık, öldürüldük.
Daha ne kadar öldürüleceğiz?
Gebze’de hayatını kaybeden genç meslektaşımız Avukat Ersin Arslan’a, Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve dayanma gücü, üyesi olduğu
İstanbul Barosu Başkanlığı nezdinde tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyor; gözaltına alınan saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için
yargılama aşamasında davaya müdahale talebinde bulunacağımızı bu
vesileyle kamuoyuna duyuruyoruz.
Bugüne kadar yitirdiğimiz bütün meslektaşlarımızı için saygı duruşu yapıldı.
Avukatlara yönelik artan saldırılara ARTIK YETER demek için 18
Mart 2021 Perşembe günü saat: 12.30’da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde anma ve protesto eylemi gerçekleştirecek, 19 Mart 2021
Cuma günü de duruşmalara girmeyeceğiz.
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ
Bugün bir geceyarısı kararnamesi ile imza çekilen İstanbul Sözleşmesi, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesine İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesidir.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu sözleşmeden imza çeken
hükümet; kadına yönelik şiddetle mücadele etme iradesi olmadığını,
kadını ev içine hapsetmeye çalışan gerici cihatçı zihniyetin yanında yer
aldığını açık bir şekilde ortaya koymuştur.
Bilinmelidir ki kadınların, çocukların, LGBTİ+ bireylerin yaşam haklarının hiç kimsenin iki dudağı arasından çıkacak bir karara bağlanmasına; hükümetin yaşadığı siyasi ve ekonomik krizi örtmek, kendi gerici
tabanına selam durmak için yaşam hakkını malzeme yapmasına izin vermeyeceğiz.
Meclis yetkileri gasp edilerek alınan bu karar yok hükmündedir, kararı tanımıyoruz. Kadınların, çocukların, LGBTİ+ bireylerin yaşam haklarını ve İstanbul Sözleşmesi’ni savunmaya devam edeceğiz. Bu sebeple
tüm meslektaşlarımızı
20 Mart Cumartesi ( bugün) saat 16.00’da Alsancak Türkan Saylan
Kültür Merkezi önünde yapılacak İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmeyeceğiz eylemine çağırıyoruz.

CUMHURİYET KURUMLARI, CUMHURİYETİMİZİN
KAZANIMLARINI KORUMAYA MUKTEDİRDİR
Avukatlık Kanunu’nun kendisine verdiği yetki uyarınca; görevi hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak olan İzmir
Barosu, tarihsel sorumluluğu gereği aşağıdaki açıklamayı yapmayı uygun bulmuştur :
1. 29 Ekim 1923 tarihinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti,
Anayasasında açık şekilde yazıldığı üzere “kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir”.
Cumhuriyetin sözü geçen bu temel nitelikleri, hiçbir siyasal grubun, bireyin ya da üst aklın tartışmasına açık değildir.
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Demokratik kurum ve kuralları kullanarak demokrasiyi yok etmek,
çağdaş hukuk sistemlerince kabul edilemez.
2. Türkiye Cumhuriyeti’nin yönü, ülkemizin kurucu iradesinin açıkça
dile getirdiği üzere çağdaş medeniyetler seviyesidir. Çağdaş toplumun
insan hakları alanında ve hukuk devletinde ulaştığı standartları yakalamak ve bunları aşmak, ülkemizin temel hedefidir.
Bu hedefi değiştirmek; ülkenin az gelişmiş toplumlar düzeyine gerilemesi, yurttaşlarımızın ekonomik, sosyal, medeni ve siyasal haklarının tümüyle elinden alınması sonucunu doğuracaktır.
Toplumsal refah ve birey özgürlüğünün ön koşulu, insan haklarını
temel alan çağdaş hukuk devletidir.
3. Meclis tarafından onaylanmış bir uluslararası insan hakları sözleşmesinden çekilmek, 98 yıllık Cumhuriyet tarihimizde ilk kez karşılaştığımız ve gelecek kuşakların utançla anacakları bir hukuk garabetidir.
Bu işlemin tek bir kişinin iradesiyle gerçekleşmesi, meclisin ve dolayısıyla halkın iradesinin doğrudan gaspı niteliğindedir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin yapması gereken, sözleşmelerden imza
çekmek değil, aksine altında hala imzası olmayan Birleşmiş Milletler ve
Avrupa Konseyi sözleşmelerine taraf olmak ve bunları gereğince uygulamaktır.
4. Cumhuriyetimizin demokratik niteliğinin temeli, halk iradesinin
mecliste tecellisidir. Yurttaşların iradeleri ile kurulmuş siyasal partiler
ve onların teveccühü ile seçilmiş milletvekilleri, ancak demokratik alanda ve eşit koşullarda yapılacak seçimler neticesinde siyasi hayattan çekilebilirler.
Bunun aksine gerçekleşecek her durum, yurttaş iradesinin gaspı ve
ülkenin en temel demokratik değerlerinin ihlalidir. Bu bağlamda; geçtiğimiz hafta HDP’ye açılan kapatma davası ile HDP milletvekili Ömer
Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi, Türk demokrasisi ve
hukuku açısından gelecek kuşaklara açıklanamayacak antidemokratik
uygulamalar olarak tarihteki yerini almıştır.
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5. İnsan hakları savunucuları, savundukları kişiler ve düşünceler yüzünden cezalandırılamaz. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin 10
Aralık 1948 tarihinde ilanından sonra uluslararası toplum tarafından
yaratılan insan haklarına dair kural ve değerler, bir bütündür.
Bu değerler uğrunda mücadele eden hak savunucularına yöneltilen
her türlü baskıcı davranış ve onlar hakkında alınan her türlü hukuksuz
karar, ülke demokrasisine yöneltilen bir darbedir. Bu nedenle, İHD Başkanı Av. Öztürk Türkdoğan’ın geçtiğimiz hafta gözaltına alınmış olması,
Türkiye insan hakları tarihinde bir utanç vesikası olarak yer alacaktır.
6. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, dünyada pek çok
ülkeden önce seçme ve seçilme hakları tanınan, eşit yurttaş olarak adlandırılarak toplumsal hayatta hak ettiği onurlu yeri alan Türk kadını
bugün kadın kırımına uğrar noktadaysa, bunun müsebbibi ülkeyi yöneten eril akıl ve kadrolardır.
Kendisinden ülke standartlarını çağdaş uygarlık düzeyine çıkarması, kadın kırımını acilen sona erdirmesi beklenen iktidarın; amacı kadına
karşı şiddeti önlemek olan bir sözleşmeden çekilmesi, erkek egemen
dilin kadını ortaçağ karanlığına yeniden hapsetmek için gerçekleştirdiği nafile çabalardır.
7. Bir hafta gibi kısa bir süre içinde kadın ve LGBTİ+ haklarına, seçme ve seçilme hakkına, insan hakları savunucularına ve hukuk devletinin temel ilkelerine yöneltilmiş bulunan bu antidemokratik müdahaleleri birbirinden ayırmak mümkün değildir.
Güncel ve acil meselesi sağlığı, aşı, işi ve özgürlüğü olan halkı germek ve kutuplaştırmaktan başka bir işe yaramayacak bu kararlara karşı,
en sakin şekilde ve hukukun bizlere tanıdığı yetkiler dahilinde mücadelemizi sürdürmeye tüm meslektaşlarımız ve yurttaşlarımız önünde söz
veriyoruz.
Cumhuriyet kurumları, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumaya
muktedirdir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
İzmir Barosu Başkanlığı
1282

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ
Teslim olmamış, biat etmemiş, muktedirler karşısında diz çökmemiş binlerce yıllık bir geleneğe sahip avukatlığın günümüzdeki onurlu
temsilcilerinin; halkın üstüne çöken karanlığa karşı insan haklarını korumak ve yok edilmek istenen mesleğini savunmak için bitmek bilmez bir
enerjiyle emek harcayan meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü
kutluyoruz.

BU ÇIĞLIĞI DUYUN :“ÖLMEK İSTEMİYORUM’’
Nijerya vatandaşı O.B.N, ülkesi Nijerya’nın kuzeyinde yaşanan çatışmalı durum nedeniyle ülkesinden kaçarak bugün İstanbul Havaalanı’na
inmiş ve ülkemizden sığınma talebinde bulunmuştur. Meslektaşlarımız
Av. Duygu İnegöllü ve Av. Azad Mete’nin bildirdiği üzere, adı geçen yabancı kişinin başvurusu alınmamış, kendisinin transit bölgeden çıkmasına izin verilmemiş ve adına saat 01.30’a ülkesine gidiş bileti kesilmiştir.
Avukatları saat 14.09’dan beri O. B.N ile görüştürülmemektedir.
O.B.N’nin eşi ülkesinde yaşanan durum nedeniyle ülkemizde sığınmacı olup hakkında İstanbul 1.İdare Mahkemesi tarafından verilmiş sınır dışının iptali kararı bulunmaktadır. Dolayısıyla eşi gibi, O.B.N’nin de
ülkesine geri gönderilmesi durumunda yaşam hakkı başta olmak üzere
çok ciddi hak ihlalleriyle karşılaşma riski bulunmaktadır.
Bu nedenle başta İstanbul Havalimanı idarecileri olmak üzere durumda sorumluluğu olan tüm yetkililerden; O.B.N›nin yasal hakkı olan
iltica başvurusunu kayda almalarını, kendisini bir an evvel hukuki yardım alacağı avukatlarla görüştürmelerini, ulusal hukukumuz ve tarafı
olduğumuz uluslararası sözleşmelerle korunan iltica hakkı ve geri gönderme yasağı uyarınca görevlerini yerine getirmelerini talep ediyoruz.
İzmir Barosu Başkanlığı

ALİAĞA’DA YİNE ŞÜPHELİ BİR GEMİ
SÖKÜLMEK İSTENİYOR
TMMOB’a bağlı odalar ile İzmir Barosu, sökülmek üzere Aliağa’ya
gelmekte olan Uçak gemisi NAe Sao Paulo’nun üzerindeki soru işaretlerinin kaldırılmasını talep etti.
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Bahsi geçen geminin ancak uluslararası sözleşmelerde belirlenen
şartlar altında ülke karasularına alınıp baştankara yapılarak söküm iznine tabi tutulabileceği belirtilen açıklamada “ancak yaşanan süreçler
gemi söküm işlemlerinin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun ve şeffaf bir şekilde yürütülmediği göstermektedir” denildi.
“Yapım yılı da göz önünde bulundurulduğunda, asbest ve radyoaktivite dahil olmak üzere önemli miktarda tehlikeli ve zararlı atık içerdiği, söz konusu geminin savaş gemisi olması itibari ile nükleer denemelerde kullanıldığı iddia edilmektedir. Yapım yılı ve teknolojisi göz önüne
alındığında yüksek miktarda tehlikeli ve zararlı atık içeren bu gemi ile
ilgili iddiaların doğru olması halinde, çevreye ve canlı yaşamına telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği bilinen bir gerçektir” ifadelerine
yer verilen açıklamada Hindistan’ın sökme işlemi yapmayı kabul etmediği geminin Aliağa’da sökülmek üzere hangi gerekçe ve koşullarla kabul edildiği ve Çevre Kanunu’nun 13. maddesine göre tehlikeli atıkların ithalatının yasak olduğu anımsatılan açıklamada geminin 600 ton
asbest içerdiğine ilişkin iddiaların incelenip incelenmediği, asbestten
arındırıldığına dair herhangi bir bilimsel rapor bulunup bulunmadığı,
rapor varsa asbeste dair analiz sonuçları neler olduğu soruldu.
“Ülkemizin atık ithalatı sürecinde Avrupa’nın ürettiği ancak kendi
topraklarında bertaraf etmediği, başka ülkelerin kabul etmediği atıkların gönderildiği bir çöplük haline getirilmesi kabul edilemez” denilen
açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Gemi hakkındaki iddialar ile ilgili olarak sorularımıza ilgili kurum,
kuruluş ve kişiler tarafından belgelerle birlikte cevap verilmeden, kamuoyu bilgilendirilmeden geminin ülkemiz karasularına girişine izin verilmemeli, söküm işlemi gerçekleştirilmemelidir. Aksi durumda, sürecin
hukuksuzca yürütüldüğü ve fiili durumla tehlikeli atığın ülkemize sokulduğuna dair endişelerimiz pekişecektir. Kamusal sorumluluğumuz,
yasa ve mevzuatımızın bize verdiği görev ve sorumluluk kapsamında
süreci takip edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.” denilerek bundan
sonraki hukuki sürecin İzmir Barosu, TMMOB ve İzmir Tabip Odası birlikteliği ile yürütüleceği bildirildi.
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BASINA VE KAMUOYUNA
N.... isimli kişinin sosyal medya ve özellikle Twitter hesabı olan @
CanNurcaNca hesabı üzerinden, İzmir Barosu ve İzmir Barosu Hayvan
Hakları Komisyonu’na yönelik olarak, “İzmir Barosu hayvan hakları
üyesinin evinde ölen kediler böyle istifçiler Baroya üye oluyorsa ölen
canların hesabını kim verecek Baro bu kişiyi bildiği halde üyeliği devam
ediyor yorum sizlerin.” şeklindeki beyan ve ithamları kabul edilemez.
Şöyle ki;
Tweet sahibi kişi bu paylaşımdan önce İzmir Barosu’na bizzat gelerek baro yönetim kuruluna tweet içeriğine ilişkin hususları aktarmış
ve kendisinde meslektaşımızın 15 tane kedisi olduğunu, kedileri kendisinden teslim almasını istediğini beyan etmiştir. Bunun üzerine kişiye,
meslektaşın istifçilik yaptığını, kedilere bakmadığını, öldürdüğünü iddia etmesine rağmen, kedilerin kendisinden meslektaşımız tarafından
alınmasını talep etmesinin, şikayet konusu ile tamamen çeliştiğinin beyan edilmesi üzerine tarafımıza, bakamam ne yaparsa yapsın diye cevap vermiştir. Bu durum bir faraziye olmayıp, kişinin doğrudan Yönetim
Kurulu üyelerimize gönderdiği whatsapp mesajları ile de sabittir. Bunun yanısıra, ilgili kişi, görüşme sırasında fevri davranışlar sergileyerek,
ısrarla meslektaşımızın barodan ihraç edilmesi gibi hukuksal dayanağı
olmayan taleplerde bulunmuştur.
Konunun önemine binaen Baro Başkanlığımızca; komisyonumuz
üyesi olan meslektaşımızın iddia edilen eylemlere ilişkin beyanları alınmıştır.
Meslektaşımız, N… isimli kişi ile aralarında özel bir husumet olduğunu, bu nedenle kendisi hakkında bu şekilde iddialarda bulunduğunu,
hatta Karabağlar Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne de
kendisini şikayet ettiğini, habersiz olarak evine gelen ekiplerce “evin
genel itibari ile temiz olduğu, hayvanların genel durumunun iyi olduğu,
5199 Sayılı Kanuna aykırı durum tespit edilmediği” yönünde tutanak
tutulduğunu, söz konusu fotoğrafların kendi evinde çekilmediğini beyan etmiş, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tutanağını da tarafımıza ibraz etmiştir.
Söz konusu tweet nedeniyle yaşanan süreç sonucunda, komisyon
üyesi meslektaşımız, önce Twitter kanalı ile N... isimli kişinin bahse
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konu tweetine doğrudan cevap vermek suretiyle cevap hakkını kullanmış akabinde, yasal haklarını kullanacağını belirtip, baromuzun ve hayvan hakları komisyonumuzun bu süreçten zarar görmemesi için kendi
isteğiyle komisyondan ayrılmıştır.
Bu vesileyle belirtmek gerekir ki; bir hukuk kurumu olan baromuzca ancak doğruluğu teyid edilmiş deliller sonucunda yaptırım uygulanması mümkün olabilir. Baromuzun kişisel husumet ve çekişmelerin
uzağında kalarak hareket etmek zorunda olduğu, kanıtlanmamış olgular ya da doğruluğu teyid edilemeyen delillerle karar veremeyeceği de
izahtan varestedir.
Bu kapsamda; Baro Başkanlığımızca konunun tarafımıza intikalinden itibaren titizlikle gerekli inceleme ve görüşmelerin yapıldığını, bir
hukuk örgütü olarak tarafımıza iletilen her iddia ve bilgiyi hukuksal zeminde değerlendirerek üzerimize düşen tüm iş ve işlemleri yaptığımızı, devam eden süreçte de konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna
saygı ile bildiririz.
İzmir Barosu Başkanlığı

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN!
Salgın ve açlık koşullarında, “tam kapanmada” dahi çalışmaya zorlananlar…
Ağzına dek dolu otobüslerle iş yerlerine ulaşmaya çabalarken sokağa çıktığı için ceza yiyen, aşılar yurt dışına yollanırken bunların bir tekini
dahi kendisi için bulamayanlar…
Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmakla övünen bir ülkede sosyal devletin hiçbir yardımından yararlanamayan, tablet alacak
parası olmadığı için çocuğunu eğitimsiz bırakmak zorunda kalanlar…
Kapanan iş yerlerinde gözden ilk çıkarılan ve işsizliğe mahkum edilenler…
Fakat yine de pes etmeksizin alın teri ve namusuyla insani koşullarda adil bir yaşamın mücadelesini veren tüm emekçiler…
“Tekliyor işte çağın çarkına okuyan çark
Ve durdu muydu birgün bu kör, avara kasnak
Bir zincir yitirenler bir dünya kazanacak”
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!
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3 MAYIS DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününe ülkemiz görevini yapması
engellenen gazeteciler, iktidarla ilişkisi alenileşmiş sermaye gruplarına
ait medya kuruluşları, tekelleşmiş ve iktidar güdümüne girmiş haber
ajansları ile her geçen gün daha da kötüye giden bir baskı ortamının
gölgesinde girdi.
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü İndeksine göre Türkiye 2021
yılında basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke içinde 153. sıraya gerilemiş durumda. Bundan sadece 15 yıl önce ülkemizin aynı değerlendirmede 100. sırada oluşu basın özgürlüğü alanının geriye gidişinin açık
göstergesi.
Yalnızca gazetecilik faaliyeti yaptığı için cezaevinde bulunan gazeteci sayısı bakımından Türkiye dünya tarafından baskıcı rejimler sınıfında sayılan Çin ve İran gibi ülkelerle birlikte anılıyor. Sosyal medya yasakları, internet sitelerinin keyfi şekilde erişime engellenmesi gibi konular
ülke normali haline geldi.
Son olarak Anayasada, Basın Kanunu’nda ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerde açık şekilde korunan basın özgürlüğü tek bir kişinin sözü ve yazılı emri ile genelgeler yoluyla ortadan kaldırılma çalışılıyor. Kamusal alanda toplumu bilgilendirme amaçlı gazetecilik faaliyeti
kişisel veri ve özel hayatın gizliliği gerekçesi ile engelleniyor.
Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim, kamu mallarının adil kullanımı, ülkenin giderek büyüyen genç nüfusu başta olmak üzere tüm yurttaşlarının fikir ve ifade hürriyeti için basın özgürlüğü tartışılamaz bir
gerekliliktir.
Özgür, bağımsız ve çoğulcu bir basın olmadan demokratik, eşitlikçi
ve ekonomik olarak kalkınmış bir toplum yaratmak mümkün değildir.
Basının bağımsız, çok sesli ve özgür olduğu günlerin yakın olduğunun inancı ile başta basın emekçileri olmak üzere tüm yurttaşlarımızın
Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyoruz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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BEYKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
PROF. DR. MURAT FERMAN’I İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ
TÜM ÇOCUKLAR ÖZEL VE DEĞERLİDİR.
Özel gereksinimli çocuklar için ayrımcı ifadeler kullanarak “özürlü=enflasyon” benzetmesini yapan, özel ihtiyaç sahibi çocuklar için verilen yardımları hak edilmemiş kazanç olarak niteleyip yük olarak gören
Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat FERMAN’ı kınıyor; insan
haklarının, eşitliğin, bilimin yuvası olması gereken üniversitede yaptığı
rektörlük görevinden istifaya davet ediyoruz.

BAROLARDAN ORTAK AÇIKLAMA:
İSRAİL’İ ŞİDDETLE KINIYORUZ
İsrail’in, Mescid-i Aksa’da gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınamak, bu
saldırının karşısında durmak; hukuka aykırılığın, savaş suçunun, insan
hakları ihlallerinin karşısında durmak demektir.
Kudüs sorunuyla ilgili özellikle 1967’den bu yana BM’de alınan çok
sayıdaki kararda; “Kudüs’ün uluslararası bir statüye sahip olduğu, İsrail’in Kudüs’ü işgalinin tanınmadığı, İsrail’in şehrin statüsünü ihlal eden
bütün girişimlerinin geçersiz olduğu” sürekli olarak tekrarlanmıştır. Lakin BM tavsiye-uyarı-kınama gibi kararlarının yanında sürece yalnızca
tarafları müzakereye davet ederek müdahil olmuştur. Oysaki BM’nin
sürekli olarak tarafları uzlaşmaya davet etmek yerine, gerektiğinde
yaptırım uygulayabilecek şekilde sürece daha etkin dâhil olması gerekmektedir. Kısacası BM’nin sadece birtakım kararlar alarak sorunun adil
bir şekilde çözülmesini sağlayamadığı açıktır; yapılması gereken, bu kararların uygulanmasını mümkün kılacak adımlar atmaktır.
İsrail bu insanlık dışı saldırısı ile taraf olduğu Birleşmiş Milletler
Sözleşmesi’ni, bağlayıcı BM Güvenlik Konseyi Kararlarını, savaş bölgelerinde ve işgâl altında yaşayan sivilleri korumayı taahhüt eden 1949
Cenevre Sözleşmelerini, İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi’ni ihlâl etmektedir.
İsrail devletinin 4 gündür Mescid-i Aksa’da sivil halka karşı saldırıda
bulunması, İsrail’in bir devlet gibi değil, bir terör örgütü gibi davrandığını da gözler önüne sermektedir. İsrail, Filistin topraklarında insanlık
suçu işlemektedir.
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Hatta BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ifade ettiği gibi, Kudüs’te yaşananlar insan hakları ihlalinden öte tam anlamı ile bir savaş
suçudur.
İsrail kolluk kuvvetlerinin, sivil halka karşı kullandığı orantısız güç,
İsrail’in hakkı olmayan yere tecavüzü ve müdahalesi kabul edilemez.
Evrensel tüm hukuk metinlerinde güvence altına alınmış yaşam
hakkını, din ve vicdan özgürlüğünü, ibadethane dokunulmazlığını hiçe
sayarak saldırıda bulunan İsrail devletini kınamak bırakın her hukukçunun her insanın boynunun borcudur.
İsrail devleti uluslararası kararlara, sözleşmelere saygı duymasını
öğrenmeli, buna aykırı davranışlarının hesabını da uluslararası arenada
vermelidir.
İsrail’i işgal ettiği Filistin topraklarındaki yasadışı uygulamalarını
sonlandırmaya ve bölgede gerginliği ve hukuksuzluğu artıracak hareketlere son vermeye davet ediyoruz.
İsrail’in 4 gündür Filistin halkına karşı yaptığı saldırıları; uluslararası
hukuka ve insan haklarına aykırılığını hep birlikte dile getirmekle İsrail
devletinin hukuk ve insanlık dışı bu saldırısını aşağıda imzası bulunan
baro başkanları olarak şiddetle kınıyor, BM Genel Kurulu olmak üzere
uluslararası tüm kurumları, engelleyici yaptırımları derhal gündeme almaya çağırıyor, uluslararası kamuoyunu Filistin halkı için harekete geçmeye davet ediyoruz.

BÜYÜK KATLİAMIN ÜZERİNDEN YEDİ YIL GEÇTİ
Yer altında ezilenler, yeryüzüne sesleniyorlar; sesleri kulaklarımızı,
nefesleri vicdanlarımızı dağlıyor.
Soma’daki maden isim değiştirerek faaliyetini sürdürüyor, madenciler tam kapanmaya rağmen yerin metrelerce altında ve sağlıksız koşullarda çalışmaya devam ediyor.
Adalet yerini bulmadıkça, gerçek sorumlular cezalandırılmadıkça
acılarımız dinmeyecek, direncimiz düşmeyecek, mücadelemiz sürecek.
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17 MAYIS ULUSLARARASI HOMOFOBİ, BİFOBİ,
İNTERFOBİ VE TRANSFOBİ KARŞITI GÜNÜ KUTLU OLSUN
Dünya Sağlık Örgütü 17 Mayıs 1990 tarihinde eşcinselliği hastalıklar listesinden çıkardı.
Bu önemli günün 32. yılına nefret söylemlerinde ısrarcı olunarak
nefret suçlarına alan yaratıldığı, LGBTİ+’ların varoluşunun İstanbul
Sözleşmesi’nden çekilme sebebi olarak göstermekte bir çekince duyulmadığı, barışçıl bir ifade aracı olan gökkuşağı bayrağının kriminalize
edildiği, pandemi gibi yıkıcı bir süreçte dahi öznelerin hak temelli ihtiyaçlarının ve sorunlarının görmezden gelinerek daha da büyütüldüğü
bir ortamda giriyoruz.
İzmir Barosu olarak, bir parçası olmaktan onur duyduğumuz insan
hakları mücadelesinin gücüne inanarak, yarının bugünden daha eşit ve
özgür günler getireceği umuduyla 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi, İnterfobi ve Transfobi Karşıtı günü kutluyoruz.

HARMANDALI GERİ GÖNDERME MERKEZİ’NDEKİ
İŞKENCE İDDİALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMAMIZDIR
Son günlerde İzmir Geri Gönderme Merkezi’nde işkence vakaları
yaşandığı iddiası kamuoyunun gündemindedir. Baro Başkanlığımıza iletilen; beş kişinin İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde işkence
gördüğüne dair ihbar sonrasında Başkanlığımız tarafından ivedilikle
avukat görevlendirmesi yapılmış, Göç ve İltica Komisyonu üyesi meslektaşlarımız bayramın ilk ve ikinci günleri yabancı şahıslarla görüşerek
işkence iddialarını yerinde incelemişlerdir.
Yapılan görüşmelerde; yabancıların arefe gecesi okumak için bir
adet Kuran istedikleri ve havalandırmaya çıkma talebinde bulundukları ancak bu taleplerin idarece hukuka aykırı bir biçimde reddedilmesi
sonrası sözlü tartışma yaşandığı; yabancılara ayrımcı hakaretler edildiği, şiddet kullanıldığı, kaba dayak atıldığı, bir yabancının kafasında cop
kırıldığı, sırtlarında ve vücutlarının çeşitli yerlerinde darp izlerinin olduğu, yabancılardan birinin kalp hastası olduğu, tedavilerinin yapılmak
istenmediği, olay sonrasında mağdurlardan birinin götürüldüğü sağlık
kuruluşunda merdivenden düştüm demesinin kendisinden talep edildiği yönündeki iddialar, bahse konu yabancı kişilerce dile getirilmiştir.
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Göç ve İltica Komisyonu üyesi meslektaşlarımızın yoğun çabası sonucu yabancıların bu iddiaları savcılığa iletilmiş, olayla ilgili soruşturma
başlatılmış, yabancı kişilerle ilgili yeni adli raporlar düzenlenmesi sağlanmıştır.
Olayın ardından yaşanan süreçte işkence suçu nedeniyle savcılık
talimatı ile adli rapor almak üzere hastaneye götürülen mağdurlara burada da kelepçe takıldığı ve rapor için saatlerce kelepçeli olarak bekletildikleri görülmüştür.
Söz konusu kelepçe vakası, genel resmin kapalı tutulma mekanı dışına sızan küçük bir yansımasıdır. Geri Gönderme Merkezi’nde kalan kişiler suçlu olmadıkları gibi, tutuklu ya da hükümlü kişiler de değildirler.
Bu kişilerin hele ki işkence gibi çok ciddi bir iddianın muhataplarıyken
psikolojik durumları ve temel hakları göz ardı edilerek kelepçelenmeleri, idarenin yabancılara yaklaşım tarzının tüm kamuoyunun gözü önünde ete kemiğe bürünmüş hali olup asla kabul edilebilir bir uygulama
değildir.
18 Mart 2021 tarihinde İzmir’e gelen Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Göç ve Mültecilerden Sorumlu Özel Temsilcisi Drahoslav Stafenek
ve beraberindeki heyetin İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ni
ziyaretinin üzerinden henüz bir ay bile geçmemişken ortaya atılan işkence iddiaları, başta Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği olmak üzere
Türkiye’nin mülteci siyasetinde etkin rol oynayan uluslararası kurumların sorumluluğunu da açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
Avrupa Konseyi Özel Temsilcisi, yaptığı incelemenin sonuçlarını
derhal kamuoyu ile paylaşmalı, İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde tespit ettiği koşullara dair idareye yönelttiği talepleri detaylı
şekilde açıklamalıdır. Aksi durumda, kurumda yaşanan her türlü hak ihlalinden kendisinin ve temsil ettiği Avrupa Konseyi’nin de sorumluluğu
doğacaktır.
Bu bağlamda önemle altını çizmek isteriz ki, yıllardır süren ısrarlı
taleplerimize rağmen Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nin İzmir Barosu’nun denetimine açılmaması; söz konusu iddialara zemin hazırlayan
esas sebep konumundadır.
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Anlaşılan o ki, avukatların üstünü aramak isteyen, avukatları beraberlerinde bir güvenlik görevlisi olmadan , telefonlarına el koymadan
kuruma sokmayan Geri Gönderme Merkezi idaresi ; Avrupa Konseyi
Özel Temsilcisinin elini kolunu sallayarak kuruma girmesinde hiçbir beis
görmemektedir.
Türkiye bir müstemleke ülkesi değildir. Türkiye’yi büyük bir mülteci
cezaevine çeviren uluslararası zihniyete verilen yetki ve gösterilen anlayışın, Avrupa Konseyi›nden 41 yıl önce 1908 yılında kurulmuş olan ve
Türkiye Cumhuriyeti›nin en köklü hukuk kurumlarından biri olan İzmir
Barosu’na da gösterilmiyor olmasını asla kabul etmiyoruz.
Bu sebeplerle açıklamak isteriz ki, hak ihlallerinin engellenmesi ve
geri gönderme merkezlerinin istenen düzeye ulaştırılması için başta İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi olmak üzere, ülke çapındaki
tüm geri gönderme merkezleri baroların ön habersiz, koşulsuz ve sivil
denetimine açılmak zorundadır.
İdare, İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde yaşananlara
dair bahse konu iddiaları büyük bir ciddiyetle incelemeli, tüm deliller
titizlikle toplanmalı ve korunmalı, ilgili kamu görevlileri, soruşturmanın
güvenliği ve yabancıların haklarının korunması için derhal açığa alınmalıdır.
Ulusal ve uluslararası hukuk tarafından korunan en temel insan
haklarından biri olan iltica hakkı ve geri gönderme yasağının çağdaş bir
hukuk devletine yaraşır şekilde uygulanması için mücadele etmeye ve
hak ihlallerinin önlenmesi, faillerin cezalandırılması için üstümüze düşen görevi yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
İzmir Barosu Başkanlığı
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İZMİR BAROSU TARAFINDAN SİYASET VE MAFYA
ARASINDAKİ KİRLİ İLİŞKİLERİN AYDINLATILMASI VE
FAİLLERİN CEZALANDIRILMASI İSTEMİYLE
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
2 Mayıs - 23 Mayıs 2021 tarihleri arasında, Sedat Peker isimli şahıs
tarafından kendi Youtube kanalından ülkeyi sarsacak nitelikte açıklamalar yapılmış ve paylaşımlar ülke gündeminin ilk sırasına yerleşmiştir.
Bahse konu kişinin konuşmaları, devlet ve mafya ilişkileri açısından
çok önemli itiraflar barındırmakta olup bu itiraf ve açıklamaların ciddiyetle ele alınması ve bağımsız yargı tarafından değerlendirilmesi, hukuk devleti olma iddiasının gereğidir.
Ne var ki, üzülerek takip etmekte olduğumuz üzere, bir aya yakın
sürede bahsi geçen açıklamalar milyonlarca kez izlenmesine ve konunun tarafları defaatle açıklamalar yapmasına rağmen; Başkanlığımız
tarafından bilinen, açılmış bir soruşturma bulunmamaktadır.
Anayasa’nın 2. maddesi uyarınca demokratik bir hukuk devleti olmanın ön koşulu, yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden tamamen ayrı olması ve yargının bağımsız hareket edebilmesidir.
Toplumun çoğunluğunu ilgilendiren, erki dar bir suç grubuna vermeyi ve bundan çıkar sağlamayı amaçlayan eylemlerin soruşturulmaması, söz konusu anayasal niteliklerin artık tamamen ortadan kalktığını
gösterecek olup bugünkü kirli tabloda dahi görevinin gereğini yerine
getiremeyen yargı mensuplarının, her şeyden önce bağımsız yargı yetkisini adlarına kullanmakta oldukları yurttaşlarımıza karşı asla inkar
edemeyecekleri bir sorumluluk doğuracaktır.
İzmir Barosu, Avukatlık Kanunu’nun kendisine verdiği yetki uyarınca, hukukun üstünlüğünü korumak ve savunmakla görevlendirilmiş ve
tarihi çeteleşmiş siyaset mekanizmalarıyla mücadele ile geçmiş bir hukuk kurumudur.
Bu nedenle, 2 Mayıs 2021 - 23 Mayıs 2021 tarihleri arasında Sedat
Peker isimli şahsın YouTube hesabında yayınlanan 7 ayrı videoda belirttiği hususlarla ilgili olarak; Sedat Peker, Süleyman Soylu, Mehmet Ağar,
Tolga Ağar, Erkan Yıldırım ve videolar incelenip gerekli araştırmalar ya1293

pıldığında savcılıkça tespit edilecek diğer kişiler hakkında, Baro Başkanlığımız tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur.
Soruşturmanın selameti açısından, söz konusu iddiaların odağında
bulunan Süleyman Soylu’nun amir sıfatıyla soruşturmayı sürdürecek kişilerin üstü konumunda bulunması sebebiyle derhal İçişleri Bakanlığı
görevinden alınması, soruşturmanın hızla başlaması gerekmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti, söz konusu süreci etkin ve etkili bir soruşturma yürüterek çözmek zorundadır. Aksi durum; hukukun tamamen ortadan kalktığı, güçlü olanın, illegal işlere bulaşanın sözünün tek geçer
akçe kabul edildiği bir ülke gerçeği ile toplumu baş başa bırakacaktır.
Bunun kabulü asla mümkün değildir.
İzmir Barosu; ülkesine, yurttaşlarına ve meslektaşlarına karşı sahip
olduğu tarihsel sorumluluk nedeniyle, yürütme ve yasamanın temsilcileri ile bunların yakınlarının organize suç örgütü liderleriyle geliştirdikleri hukuk dışı ilişkiler ağının açığa çıkması, iddia edilen uyuşturucu
ticareti, cinayet, tecavüz, yağma ve diğer benzeri suçların ivedilikle soruşturulması için söz konusu başvuruyu yapmış bulunmaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
İzmir Barosu Başkanlığı

DÜNYA YALNIZCA İNSANLARIN DEĞİLDİR.
HER CANLI YAŞAMA HAKKINA SAHİPTİR.
İzmir İl Hayvan Koruma Kurulu 04.03.2021 tarihli toplantısında «Susuzdede ve Gıda Çarşısı bölgesinde yaşanan köpeklerce ısırılma vakalarında artış olması nedeni ile ısıran veya saldırgan olan köpeklerin toplatılarak rehabilite edilmesi» başlıklı 1 nolu gündem maddesine ilişkin
yapılan görüşmelerde, ısırma/saldırma olayına karışmış köpekler için
agresifliğin de toplum sağlığını etkileyen bir unsur olduğu gerekçesiyle
Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği 7/e bendinin uygulanması gerektiği çoğunlukça istenmiş, tarafımızca yapılan itirazlar
üzerine 5199 sayılı yasanın 6. maddesi de karara eklenmiştir.
Hayvan hakları için her alanda mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.
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İZMİR BAROSU OLARAK MESLEĞE VE
MESLEKTAŞLARIMIZA YÖNELİK TÜM SALDIRILARIN
SONUNA DEK KARARLILIKLA KARŞISINDA OLACAĞIZ
Baromuz üyesi bir meslektaşımıza İzmir Bayraklı’da haciz işlemi için
bulunduğu iş yerinin önünde saldırıda bulunulmuştur. Meslektaşımızın
başına silah dayanmış, kendisi yere yatırılmış, boynuna ayakla basılmak
suretiyle ölüm tehdidinde bulunulmuştur. Meslektaşımızın güvenlik
güçlerinin yardımıyla can güvenliği sağlanmıştır. Meslektaşın genel durumu iyi olup şu anda Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisine devam
edilmektedir. İzmir Barosu olarak hastanede bulunan meslektaşımızın
sağlık durumu yerinde takip edilmektedir.
Söz konusu elim olay son yıllarda avukatlık mesleğine yönelen değersizleştirme girişimleri ve saldırıların bir sonucudur. Başta siyasetçiler, kamu görevlileri ve basın olmak üzere tüm toplumun avukatlığın savunmanın temsilciliğini yapan bir kamu mesleği olduğunu unutmaması
gereklidir. Mesleğe yönelik saldırıların devamı halinde avukatların her
geçen gün daha fazla tehdit altına gireceği aşikardır. İzmir Barosu olarak mesleğe ve meslektaşlarımıza yönelik tüm saldırıların sonuna dek
kararlılıkla karşısında olacağız. Saldırıya dair başsavcılıkla görüşmeler
yapılmış olup etkin bir soruşturma yapılması için hukuki süreç baromuz
tarafından sürdürülmektedir. Meslektaşımıza, yakınlarına ve avukatlık
camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
Saygılarımızla,
İzmir Barosu Başkanlığı

AVUKATLARA YÖNELİK SALDIRILARA KARŞI BİR AN
ÖNCE ÖNLEM ALINMALI
İzmir Barosu, haciz mahallinde bir meslektaşımızın silahlı saldırıya
uğramasını protesto etmek ve gün geçtikçe avukatlara yönelik artan
saldırılara karşı yetkilileri bir an önce önlem almaya çağırmak üzere İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde bir açıklama gerçekleştirdi.
Bir An Önce Önlem Alınmalı
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Barosu Başkanı Av. Erol Kayabey, Manisa Barosu Başkanı Av. Ali
Arslan ile çok sayıda meslektaşımızın katılarak destek verdiği açıklamada konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, daha önce de benzer
olayların yaşandığını anımsatarak barolar olarak tedbir alınmasını, icra
mahallerinde kolluk görevlilerinin bulunmasını istediklerini, bu konuda
baroların yazılı başvurularda bulunduğunu ifade ederek, “ama maalesef şu ana kadar değişen bir şey olmadı. Uzun zamandır siyasi iktidar
tarafından avukatlar ötekileştirilmeye, terörize edilmeye ve yurttaşa
karşı aralarında bir husumet, düşmanlık varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor” dedi. Av. Özkan Yücel ülkede yaşanan ekonomik zorlukların,
icra dosyalarının sayısının katlanmasının sorumlusunun ne avukatlar ne
de icra memurları olduğunu söyleyerek “ama dün icra mahallinde, bir
meslektaşımız ve bir icra memuru silahlı bir saldırıya uğradı. Tesellimiz,
can kaybının, daha ağır bir yaralanmanın olmaması” dedi.
Silahlı Saldırgan Tutuklandı
Olayın yaşandığı andan bu yana yakından takip ettiklerini sabahtan
bu yana da zanlının adliyeye sevkini, sorguya sevkini takip ettiklerini
ifade eden Av. Özkan Yücel, saldırgan hakkında silahla tehdit, kamu
görevlisinin görevini yapmaya engelleme ve hürriyeti tahdit suçlarından üç ayrı tutuklama kararı verildiğini söyledi. “İstiyoruz ki bu saldırılar olmasın, istiyoruz ki bu saldırılar olmadan engellensin. Buradan bu
1296

olay dolayısıyla bir kez daha yetkililere sesleniyorum. Avukatların korunmasına ilişkin tedbirlerin derhal yürürlüğe konulması için harekete
geçilmek zorundadır. Bu zor zamanları birlikte aşıp, hukukun gerçekten
bağımsız olduğu, avukatların sacayağının ayrılmaz bir parçası olduğu
günleri yeniden inşa edecek güce sahibiz. Bunu başarabilecek tek meslek grubu varsa o da avukatlıktır. Dün saldırıya uğrayan meslektaşımıza,
görev yapan icra memuruna ve diğer çalışanlara geçmiş olsun diyorum.
Dünden bu yana Cumhuriyet savcılığı ile koordineli bir şekilde delillerin
toplanması, faillerin bulunması için özenli bir çalışma yürüttük. Bunun
başarıya ulaşmış olması ve failin tutuklanmış olması da bizim için teselli
bir kaynağı. Hepimize geçmiş olsun. Umarım bir daha böyle olaylar için
toplanmak zorunda kalmayız” dedi.
Açıklamaya katılan Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan ise olayı
duydukları andan itibaren gerçekten kahrolduklarını ve süreci çok yakından izlediklerini ifade ederek “Bu olayın hiçbir mazereti, hiçbir gerekçesi olamaz. İktidar tarafından, erki elinde bulunduranlar tarafından
ne yazık ki mesleğimiz her geçen gün itibarsızlaştırılıyor. Gücü yine kendimizde arayacağız, gücü birlikte hareket etmekte arayacağız ve bu sorunlara çözüm bulacağız. İzmirli meslektaşlarımıza, camiamıza geçmiş
olsun diyorum. Olayı takip etmeye devam edeceğiz” dedi.
Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabey ise son zamanlarda yargının üç sacayağından biri olan savunmanın her yeni çıkan reform paketi
ile yeniden hasar gördüğünü ifade ederek “Şu bilinmeli ki o sacayağını
tutan biz avukatlarız. Bizler olmazsak, o platform tepetaklak olur. Daha
da kenetleneceğiz bunların da üstesinden geleceğiz” dedi.
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İZMİR BAROSU 2018-2020 DÖNEMİ
MALİ KAYNAKLARIN DOĞRU KULLANIMI
Baro kaynaklarının tüm meslektaşlara ait olduğunun bilinciyle, baronun mali yapısını güçlendirmek ve tüm harcamaların titizlikle planlanmasını sağlayarak sağlıklı bir mali yapı oluşturmak baro yönetim kurullarının görevleri arasında yer almaktadır.
Bu bilinçle göreve geldiğimiz tarihten bu yana 2019 ve 2020 yılı
aidatlarında herhangi bir artışa gidilmemiş olması nedeniyle, mali dengede oluşabilecek yüke karşı tasarruf tedbirlerine gidilerek mali denge
sağlanmıştır.
Personelimizin mesai saatlerinde kaydırma usulü çalışma sistemine geçilerek minimum mesai saati ile önemli ölçüde tasarruf gerçekleştirilmiş, Fazla mesai ücretleri önceki iki yıla göre % 36,50 oranında
azaltılması sağlanmıştır.
Ayrıca sağlıklı bir muhasebe işleyişiyle önceki dönemlerde alınmayan SGK teşvikleri geriye dönük olarak tahsil edilmiş ve cari dönem
prim indirimlerinden faydalanılarak SGK prim ödemeleri düşürülmüştür.
Baromuzda kullanılmakta olan araçlarla ilgili tasarrufa gidilmiş
olup,resmi temsiller (29 Ekim, 30 Ağustos, Resmi ziyaretler vb.) dışında
makam aracı kullanılmasına son verilmiştir. Bu iki yıllık sürede makam
aracıkullanılmaması nedeniyle yapılan tasarruf tutarı 304.518,00-TL
olarak gerçekleşmiştir.
İzmir Barosu İktisadi işletmesi yanlış planlamalar ve uzunca süredir
zarar eden yapısından çıkarılarak, yapılan yeni anlaşmalar sonucunda
tarihinde ilk defa zarar etmekten ve baro bütçesinde kambur olmaktan
kurtarılmıştır.
Bu kapsamdan olarak; Bayraklı adliyesi baro birimlerinde hizmet
veren işletmeci değiştirilmiş ve bu işletmecinin personellerinin ücret
ve SGK primlerinin Baro tarafından ödenmesine son verilmiştir. Yap1348

tığımız yeni anlaşmalarla, personel ücretleri ve tadilat masraflarının
tamamen işletmeciye ait olması sağlanmış ayrıca kira alınması yoluna
gidilmiştir. Bu yolla yalnızca Bayraklı adliyesindeki birimlerde baro bütçesinden aylık 20.000TL’nin üzerinde bir yük kaldırılmıştır.
Önceki dönem kanuna aykırı olarak 5 bin TL olarak tahsil edilen
nakil ücretleri nedeniyle baro başkanlığımıza karşı açılan davaların bir
kısmının baromuzun aleyhine sonuçlanması nedeniyle önceki yönetim
tarafından tahsil edilerek baro bütçesine aktarılan nakil ücretlerinden
229.265,00TL davacı avukatlarla haricen anlaşma yapılarak iade edilmiş, böylece bu davalara ilişkin yargılama giderlerinin ödenmemesi temin edilmiştir.
Aynı zamanda giriş keseneği ücretlerinin, staja başlarken ödenme
zorunluluğu kaldırılarak stajyerlere ödeme zamanı konusunda tercih
hakkı sağlanmıştır.
2018 yılında 5.772.833 TL olarak gerçekleşen toplam harcama miktarı, aradan geçen iki yıllık sürede mal ve hizmetlere gelen zamlar ve
maliyet girdilerindeki artışlara rağmen 2020 yılında yalnızca 4.000 TL.
artışla 5.776.833 TL olarak gerçekleşmiştir.
Tüm bu çalışmalar baro bütçesinin bize bırakılmış bir emanet olduğu inancıyla ve büyük bir titizlikle yürütülmüştür. Doğru ve sürdürülebilir mali politikalarla baro kaynaklarının verimli biçimde kullanılması
halinde meslektaşlara daha fazla hizmet ulaştırılabileceği bilinciyle ve
aldığımız emaneti en iyi biçimde kullanmak amacıyla hareket ettiğimiz
sizlere sunduğumuz mali tabloların incelenmesi ile daha da iyi anlaşılacaktır.
Avukat için üreten ve avukat için çalışan bir baro olabilmenin övüncüyle inceleme ve değerlendirmenize sunuyoruz. Saygılarımızla…
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MİZAN
İZMİR BAROSU
01/10/2018/- 15/09/2020
Hesap Kodu
1

Hesap Adı
DÖNEN VARLIKLAR

Borç
43.789.787,20

Alacak
36.738.601,01

Borç Bakiye
7.051.186,19

Alacak Bakiye
0,00

10

HAZIR DEĞERLER

34.765.466,80

33.564.611,16

1.200.855,64

0,00

100

KASA

5.414.662,50

5.354.846,09

59.816,41

0,00

100.01

KASA HS.

5.414.662,50

5.354.846,09

59.816,41

0,00

100.01.001

KASA HS.

4.766.752,44

4.713.812,39

52.940,05

0,00

100.01.002

İLÇE NAKİT

647.910,06

641.033,70

6.876,36

0,00

102

BANKALAR

24.720.722,80

23.798.321,04

922.401,76

0,00

102.01

VADESİZ BANKA HESAPLARI

23.777.928,66

22.948.611,54

829.317,12

0,00

102.01.001

DENİZBANK İZMİR ŞB. 4357536-351 HS.

8.926.911,88

8.926.906,10

5,78

0,00

102.01.002

İŞBANKASI KONAK ŞB. 1545 HS.

3.610.210,84

3.579.553,11

30.657,73

0,00

102.01.003

İŞBANKASI YENİLİMAN ŞB. 291761 HS.

740.153,62

706.618,70

33.534,92

0,00

102.01.004

DENİZBANK ALSANCAK ŞB. 4357536-351 HS.

15.158,19

15.158,19

0,00

0,00

102.01.005

ZİRAAT BANKASI KONAK ŞB. 34795117-5001 HS.

2.075,23

0,00

2.075,23

0,00

102.01.006

G.BANKASI MANAVKUYU ŞB. 6298951 HS.

1.953.194,05

1.953.194,05

0,00

0,00

102.01.009

DENİZBANK İZMİR ŞB. VEKALET ÜCRETLERİ HS. 4357536-370

6.746,52

5.585,12

1.161,40

0,00

102.01.011

ZİRAAT BANKASI KIBRIS ŞEHİTLERİ ŞB. 1523-34795117-5002

16.000,00

16.000,00

0,00

0,00

102.01.012

DENİZBANK İZMİR ŞB.4357536-360 HS.

102.01.013

TEB ALSANCAK ŞB. 73341570 HS.

102.01.014

DÖVİZ HESABI TEB BANKASI

102.02

22.277,69

22.277,69

0,00

0,00

8.481.206,74

7.723.318,58

757.888,16

0,00

3.993,90

0,00

3.993,90

0,00

VADELİ BANKA HESAPLARI

930.378,29

845.198,50

85.179,79

0,00

102.02.001

DENİZBANK İZMİR ŞB. 4357536-354 VADELİ HS.

636.683,53

636.683,53

0,00

0,00

102.02.012

DENİZBANK 4357536-365 VADELİ HS.

74.300,00

74.300,00

0,00

0,00

102.02.013

DENİZBANK 4357536-372 VADELİ HS.

219.394,76

134.214,97

85.179,79

0,00

102.04

DÖVİZ HESAPLARI

12.415,85

4.511,00

7.904,85

0,00

102.04.001

DENİZBANK İZMİR ŞB. 4357536-361 HS.

12.415,85

4.511,00

7.904,85

0,00

108

DİĞER HAZIR DEĞERLER

4.630.081,50

4.411.444,03

218.637,47

0,00

108.01

DİĞER HAZIR DEĞERLER

4.594.754,50

4.411.444,03

183.310,47

0,00

108.01.001

DENİZBANK POS HS.

1.094.366,82

1.094.366,82

0,00

0,00

108.01.002

GARANTİ POS HS.

1.563.456,88

1.538.268,47

25.188,41

0,00

108.01.003

GARANTİ SANAL POS HS.

1.075.316,98

971.650,94

103.666,04

0,00

108.01.004

TEB POS HS

861.613,82

807.157,80

54.456,02

0,00

108.02

ALINAN PULLAR

35.327,00

0,00

35.327,00

0,00

108.02.001

VEKALET PULU

35.327,00

0,00

35.327,00

0,00

13

DİĞER ALACAKLAR

8.307.164,13

2.982.357,11

5.324.807,02

0,00

136

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

8.307.164,13

2.982.357,11

3.524.807,02

0,00

136.01

İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

6.620.334,66

1.371.784,88

5.248.549,78

0,00

136.01.001

CMK DAN ALACAKLAR

936.854,05

92.124,92

844.729,13

0,00

136.01.002

ADLİ YARDIM DAN ALACAKLARI

518.599,35

518.599,35

0,00

0,00

136.01.003

VAKIF DAN ALACAKLARI

136.01.004

İKTİSADİ İŞLETMEDEN ALACAKLAR

136.01.005
136.01.006

228.603,52

228.326,00

277,52

0,00

4.523.241,49

532.734,61

3.990.506,90

0,00

İÖG DEN ALACAKLAR

25.102,55

0,00

25.102,55

0,00

HALISAHADAN ALACAKLAR

32.133,70

0,00

32.133,70

0,00

136.04

CMK KULLANIM BEDELLERİ

51.019,23

47.735,90

3.283,33

0,00

136.04.001

CMK ELEKTRİK KULLANIM BEDELİ

42.722,57

42.722,57

0,00

0,00

136.04.002

CMK SU KULLANIM BEDELİ

136.05

ADLİ YARDIM KULLANIM BEDELLERİ

1350

8.296,66

5.013,33

3.283,33

0,00

46.680,78

29.794,19

16.886,59

0,00

136.05.001

ADLİ YARDIM ELEKTRİK KULLANIM BEDELİ

136.05.002

ADLİ YARDIM SU KULLANIM BEDELİ

40.522,28

27.365,11

13.157,17

0,00

6.158,50

2.429,08

3.729,42

0,00

136.06
136.06.001

TBB DEN ALACAKLAR

354.140,91

298.200,45

55.940,46

0,00

TBB DEN ALACAKLAR

231.616,62

231.144,51

472,11

0,00

136.06.002

İŞYERİ HEKİMİ ÜCRET ALACAKLARI

101.430,54

46.062,84

55.367,70

0,00

136.06.003

VEKALET PULU İADELERİ

21.093,75

20.993,10

100,65

0,00

136.07

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

283.277,95

242.028,62

41.249,33

0,00

136.07.002

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

119.588,01

113.010,35

6.577,66

0,00

136.07.003

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

15.200,60

397,86

14.802,74

0,00

136.07.005

MEGA OFFICE BOX-ERSİN ALTINSOY KAĞIT ALACAKLARI

148.489,34

128.620,41

19.868,93

0,00

136.08

PUL AVANSLARI

216.829,90

44.407,50

172.422,40

0,00

136.08.001

PUL AVANSLARI

12.420,00

9.000,00

3.420,00

0,00

136.08.002

ÖZKAN METİN PUL AVANSI D/4 BLOK ZEMİN KAT

55.440,80

0,00

55.440,80

0,00

136.08.003

BETÜL GÜZEL PUL AVANSI D/2 BLOK 1.KAT

10.587,00

10.587,00

0,00

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 KARŞIYAKA

6.500,00

0,00

6.500,00

0,00

136.08.006

ÖDEMİŞ PUL AVANSI FERİDE UYSAL

14.447,80

7.380,00

7.067,80

0,00

136.08.007

BERGAMA PUL AVANSI YEŞİM KAYALI

6.941,35

0,00

6.941,35

0,00

136.08.008

MENEMEN PUL AVANSI BARAN ÇELİKDEMİR

9.006,00

4.920,00

4.086,00

0,00

136.08.009

ALİAĞA PUL AVANSI TUĞBA YILMAZ

6.177,15

2.460,00

3.717,15

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

4.319,80

0,00

4.319,80

0,00

136.08.012

MENDERES PUL AVANSI MEHMET MODA

3.340,00

0,00

3.340,00

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

5.958,00

2.029,50

3.928,50

0,00

136.08.015

KINIK PUL AVANSI

1.154,00

0,00

1.154,00

0,00

136.08.016

SELÇUK PUL AVANSI ABDULLAH BAŞ

6.961,00

1.230,00

5.731,00

0,00

136.08.017

URLA PUL AVANSI AYSEL AK

4.463,50

0,00

4.463,50

0,00

136.08.018

ÇEŞME PUL AVANSI

6.150,00

4.085,00

2.065,00

0,00

136.08.019

FOÇA PUL AVANSI DUYGU TEKİN

3.780,20

0,00

3.780,20

0,00

136.08.020

TİRE PUL AVANSI AYLİN ÖZSOY

6.937,20

2.706,00

4.231,20

0,00

136.08.021

BAYINDIR PUL AVANSI BUSE ÇANGIR

3.337,50

0,00

3.337,50

0,00

136.08.022

KARABURUN PUL AVANSI

457,00

0,00

457,00

0,00

136.08.023

KEMALPAŞA PUL AVANSI KENAN ÇOBAN

2.855,00

0,00

2.855,00

0,00

136.08.024

GÖKÇE GÜNCAVDI PUL AVANSI YENİ ADLİYE 5.KAT BARO ODASI

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

136.08.025

İZMİR BAROSU POSTA PULU ALACAKLARI HS.

807,00

10,00

797,00

0,00

136.08.026

EK BİNA AİLE MAH. PUL AVANSLARI

6.150,00

0,00

6.150,00

0,00

136.08.027

ÇİĞLİ ADLİYESİ BARO ODASI DİLEK ÖNVURAL PUL AVANSI

3.690,00

0,00

3.690,00

0,00

136.09

ADLİ YARDIM ÖDEMELERİ AİDAT ALACAKLARI

586.252,89

531.901,01

54.351,88

0,00

136.09.001

ADLİ YARDIM ÖDEMELERİ AİDAT ALACAKLARI

586.252,89

531.901,01

54.351,88

0,00

136.10

BARO ODALARI KIRTASİYE AVANSLARI

7.543,70

592,05

6.951,65

0,00

136.10.001

ÖZKAN METİN KIRTASİYE AVANSI ZEMİN KAT D/4 BLOK

5.494,00

0,00

5.494,00

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

824,70

592,05

232,65

0,00

136.10.004

GÖKÇE GÜNÇAVDI KIRTASİYE AVANSI YENİ ADLİYE ZEMİN KAT

375,00

0,00

375,00

0,00

136.10.005

EKBİNA- AİLE MAH.- KIRTASİYE AVANSI

300,00

0,00

300,00

0,00

136.11

BARONET ALACAKLARI HS.

406.435,63

325.464,03

80.971,60

0,00

136.11.001

TÜRKPARA A.Ş. BARONET ALACAKLARI HS.

406.435,63

325.464,03

80.971,60

0,00

136.13

SGK TEŞVİK ALACAKLARI

90.448,48

90.448,48

0,00

0,00

136.13.001

5510 SAYILI YASA GEREĞİ SGK TEŞVİK MAHSUPLARI

90.448,48

90.448,48

0,00

0,00
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15

STOKLAR

11.229,16

0,00

11.229,16

0,00

159

VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

11.229,16

0,00

11.229,16

0,00

159.01.001

VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

11.229,16

0,00

11.229,16

0,00

18

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

24.045,58

24.045,58

0,00

0,00

181

GELİR TAHAKKUKLARI

24.045,58

24.045,58

0,00

0,00

181.01

GELİR TAHAKKUKLARI

24.045,58

24.045,58

0,00

0,00

181.01.001

DENİZBANK POS ALACAKLARI

24.045,58

24.045,58

0,00

0,00

19

DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

326.081,53

167.587,16

158.494,37

0,00

193

PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

2.207,61

0,00

2.207,61

0,00

193.01

BANKA STOPAJ KESİNTİSİ

2.207,61

0,00

2.207,61

0,00

195

İŞ AVANSLARI(1)

231.355,50

97.030,16

134.325,34

0,00

195.02

AVUKATLARA VERİLEN İŞ AVANSLARI

29.857,60

17.582,38

12.275,22

0,00

195.02.001

AVUKATLARA VERİLEN İŞ AVANSLARI

29.857,60

17.582,38

12.275,22

0,00

195.03

PERSONELE VERİLEN İŞ AVANSLARI

32.533,62

24.977,78

7.555,84

0,00

195.03.001

PERSONELE VERİLEN İŞ AVANSLARI

32.533,62

24.977,78

7.555,84

0,00

195.04

TEDARİKÇİLERE VERİLEN İŞ AVANSLARI

168.964,28

54.470,00

114.494,28

0,00

195.04.001

TEDARİKÇİLERE VERİLEN İŞ AVANSLARI

168.964,28

54.470,00

114.494,28

0,00

196

PERSONEL AVANSLARI

92.518,42

70.557,00

21.961,42

0,00

196.01

PERSONEL AVANSLARI HS.

92.518,42

70.557,00

21.961,42

0,00

196.01.001

PERSONEL AVANSLARI HS.

92.518,42

70.557,00

21.961,42

0,00

2

DURAN VARLIKLAR

3.662.796,39

4.000,00

3.658.796,39

0,00

25

MADDİ DURAN VARLIKLAR

2.938.062,52

0,00

2.938.062,52

0,00

252

BİNALAR

2.178.000,00

0,00

2.178.000,00

0,00

252.01

BİNALAR

2.178.000,00

0,00

2.178.000,00

0,00

252.01.001

BİNALAR HS.

2.178.000,00

0,00

2.178.000,00

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

563.838,81

0,00

563.838,81

0,00

255.01

DEMİRBAŞLAR HS.

563.838,81

0,00

563.838,81

0,00

255.01.001

DEMİRBAŞLAR HS.

477.384,81

0,00

477.384,81

0,00

255.01.002

HP A10 20063 ALL IN ONE BİLGİSAYAR 10 ADET

33.453,00

0,00

33.453,00

0,00

255.01.004

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ SANDALYE

53.001,00

0,00

53.001,00

0,00

258.01

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

355.800,00

0,00

355.800,00

0,00

258.01.001

BARO BAHÇE

355.800,00

0,00

355.800,00

0,00

26

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

368.933,87

4.000,00

364.933,87

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

356.090,86

4.000,00

352.090,86

0,00

264.01.001

EK-BİNA AİLE MAHKEMLERİ BİNASI

32.278,91

0,00

32.278,91

0,00

264.01.002

SELÇUK BARO ODASI MOBİLYA

590,00

0,00

590,00

0,00

264.01.003

BARO BAHÇE

268.451,95

4.000,00

264.451,95

0,00

264.01.004

BAROHAN BİNASI

53.000,00

0,00

53.000,00

0,00

264.01.005

BAM ALİMÜNYUM MONTAJI

1.770,00

0,00

1.770,00

0,00

267

DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

5.106,34

0,00

5.106,34

0,00

267.01.001
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5.106,34

0,00

5.106,34

0,00

3

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

13.290.181,79

16.136.584,63

0,00

2.846.402,84

32

TİCARİ BORÇLAR

4.212.459,12

4.276.510,56

0,00

64.051,44

320

SATICILAR

4.212.459,12

4.276.510,56

0,00

64.051,44

320.01

TUĞCAN OTELCİLİK TURİZM A.Ş.

220,00

220,00

0,00

0,00

1352

320.01

SATICILAR HS.

4.212.459,12

4.276.510,56

0,00

64.051,44

320.01.001

TBB İKTİSADİ İŞLETMESİ

234.742,51

246.053,54

0,00

11.311,03

320.01.004

TEKNOLOJİK BİLGİSAYAR

80.345,29

83.112,29

0,00

2.767,00

320.01.005

KONTROL P DİJİTAL BASIM

2.850,60

2.850,60

0,00

0,00

320.01.006

KARE PEYZAJ

94,40

1.844,40

0,00

1.750,00

320.01.007

DİLAN MATBAA

21.499,60

21.499,60

0,00

0,00

320.01.010

İZMİR PALAS

650,00

650,00

0,00

0,00

320.01.013

ÖZGÜR GIDA

126.435,00

126.435,00

0,00

0,00

320.01.015

EGE ÜNİVERSİTESİ AKM

22.656,00

22.656,00

0,00

0,00

320.01.018

EGE PALAS

13.300,00

13.300,00

0,00

0,00

320.01.019

EF GÜVENLİK

1.239,00

1.239,00

0,00

0,00

320.01.020

ARASCAN LOKANTASI

1.950,00

1.950,00

0,00

0,00

320.01.022

ARAS ELEKTRİK

17.725,96

17.725,96

0,00

0,00

320.01.023

AB-TEM TEMİZLİK

236.324,63

251.464,03

0,00

15.139,40

320.01.026

LİTAİ OTEL

2.427,80

2.427,80

0,00

0,00

320.01.028

FOÇA İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

575,00

575,00

0,00

0,00

320.01.030

KUKA COLLECTION

30.744,90

30.744,90

0,00

0,00

320.01.031

ESİN BAYCAN

17.600,00

17.600,00

0,00

0,00

320.01.040

EGE İKLİMLENDİRME

7.858,15

7.858,15

0,00

0,00

320.01.042

ÖZKAN KOSTÜM

6.773,20

6.773,20

0,00

0,00

320.01.044

RADORE HOSTİNG

19.843,52

16.609,43

3.234,09

0,00

320.01.046

SDD YAZILIM HİZMETLERİ

16.195,50

16.195,50

0,00

0,00

320.01.059

ULTEKEGE

1.060,83

1.060,83

0,00

0,00

320.01.061

KAPANLAR OTOMOTİV

236,00

236,00

0,00

0,00

320.01.062

ÜMİTKÖY BALIKÇISI

4.235,00

4.235,00

0,00

0,00

320.01.088

GRAND PLAZA GIDA TURİZM A.Ş.

5.451,60

5.451,60

0,00

0,00

320.01.092

ACADEMIC TOUR

1.020,00

1.020,00

0,00

0,00

320.01.098

ZÜLFİKAR ŞİMŞEK TURİZM TAŞIMACILIK

162.559,03

162.559,03

0,00

0,00

320.01.236

BİLCOM LTD.ŞTİ.

320.01.239

MANİSA OFSET HÜSEYİN ÇORLU

320.01.240

MEY REKLAM MALZEMELERİ LTD.ŞTİ.

320.01.245

RIZGAR TURİZM LTD.ŞTİ.

320.01.247

BAYRAKTAR OTOMOTİV VE SERVİS HİZMETLERİ A.Ş.

320.01.248

ENDELSİS ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK SİSTEMLERİ-MURAT ÇAYLI

320.01.262

AKGÜN TURİZM

320.01.268
320.01.274
320.01.284

SEMAK BÜRO MAKİNALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

320.01.289

AJANS PLAY YAZILIM VE REKLAMCILIK ERCAM KOVAN

320.01.303

42.571,00

42.787,00

0,00

216,00

130.997,70

130.997,70

0,00

0,00

434,20

434,20

0,00

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

1.188,51

1.188,51

0,00

0,00

150,45

150,45

0,00

0,00

33,00

33,00

0,00

0,00

ÜTÜCAFE AYSEL ERKAL

15.370,54

18.414,37

0,00

3.043,83

ÖMER TEKİN

33.207,51

33.207,51

0,00

0,00

178.623,41

177.349,54

1.273,87

0,00

6.897,50

6.897,50

0,00

0,00

YALILİFT ASANSÖR

10.203,40

10.203,40

0,00

0,00

320.01.304

ÖZDİLEK OTEL-TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE TİC.LTD.ŞTİ.

20.457,60

20.457,60

0,00

0,00

320.01.308

ZEYTİNSANAT ORGANİZASYON ADNAN BULU

11.505,00

11.505,00

0,00

0,00

320.01.313

MEGA OFFICE BOX ERSİN ALTINSOY

430.432,21

431.238,13

0,00

805,92

320.01.323

FİNS BİLİŞİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

320.01.423

AYTAŞ GIDA A.Ş.

320.01.426

VG GIDA İNŞ.OTO LTD.ŞTİ.

320.01.428

FERİDE İNCİ 1.NCİ DAĞITIM DANIŞ.REKL.

320.01.430

DURALLAR TEMİZLİK LTD.ŞTİ

320.01.432

MNG KARGO A.Ş.

320.01.436

MTM MEDYA TAKİP A.Ş.

731,00

731,00

0,00

0,00

156.081,92

156.890,40

0,00

808,48

0,40

0,40

0,00

0,00

77.684,71

77.684,71

0,00

0,00

2.699,26

2.699,26

0,00

0,00

49,50

49,50

0,00

0,00

4.867,50

4.867,50

0,00

0,00
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320.01.438

ALTAN YILMAZ YAMAN ENERJİ İNŞAAT

10.000,01

10.000,01

0,00

0,00

320.01.439

GÜLTEKİN GAZETE MECMUA DAĞ. LTD.ŞTİ.

17.262,30

17.262,30

0,00

0,00

320.01.440

BORTAR HAZIR YEMEK VE GIDA SAN.TİC.A.Ş.

83.700,00

83.700,00

0,00

0,00

320.01.441

İZATAMER OTO SERVİS -NALAN DURAN

59.287,89

59.447,39

0,00

159,50

320.01.458

EİMZATR BİLGİ GÜV.HİZ.A.Ş.

1.062,00

531,00

531,00

0,00

320.01.508

YETSİS GAZETE DERGİ DAĞ. TİC. LTD. ŞTİ.

12.345,00

12.190,50

154,50

0,00

320.01.516

ÇEVRE VE ŞEHİRÇİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
25.673,04

25.687,30

0,00

14,26

320.01.526

DURUSEL TEMİZLİK

65.843,22

66.405,30

0,00

562,08

320.01.528

TEYZEM UNLU MAMÜLLERİ LTD. ŞTİ.

9.350,06

8.552,96

797,10

0,00

320.01.529

DB OTELCİLİK VE TURİSTİK İŞLETMELER A.Ş.

200,00

200,00

0,00

0,00

320.01.530

MÜNİR KOSTAK

18.225,00

18.225,00

0,00

0,00

320.01.531

HOSTA TURİZM A.Ş.

600,00

600,00

0,00

0,00

320.01.532

İŞNET A.Ş. -LUCA MUH. PROGRAMI

1.062,00

0,00

1.062,00

0,00

320.01.533

TAVACI RECEP USTA LOKANTA HİZMET İŞLETMELERİ

3.317,00

3.317,00

0,00

0,00

320.01.535

İGT AÇIK HAVA REKLAMCILIĞI/ ŞENOL ER

2.478,00

2.478,00

0,00

0,00

320.01.536

BOLSAR LTD. ŞTİ.

390,00

390,00

0,00

0,00

320.01.537

HIZIROĞLU İNŞ.TAAH.TURZ.SAN. VE TİC.LTD

250,00

0,00

250,00

0,00

320.01.538

CEYLAN FURACILIK ORGANİZASYON/AYŞE CEYLAN

708,00

708,00

0,00

0,00

320.01.539

TUĞRA REKLAM /ADEM KOCAER

4.956,00

4.956,00

0,00

0,00

320.01.540

EFE REKLAMCILIK/MEHMET OLKAY

4.999,66

4.999,66

0,00

0,00

320.01.541

ŞAFAK TURİZM GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

9.000,00

9.000,00

0,00

0,00

320.01.542

R-A MOBİLYA DEKORASYON LTD. ŞTİ.

54.415,00

89.191,00

0,00

34.776,00
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DİĞER BORÇLAR

6.912.694,65

9.592.352,51

0,00

2.679.657,86

335

PERSONEL BORÇLARI

2.538.042,31

2.538.042,31

0,00

0,00

335.01

PERSONELE BORÇLAR

2.538.042,31

2.538.042,31

0,00

0,00

335.01.001

PERSONELE BORÇLAR

2.535.267,31

2.535.267,31

0,00

0,00

335.01.002

DİĞER PERSONELE BORÇLAR

2.775,00

2.775,00

0,00

0,00

336

DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

4.374.652,34

7.054.310,20

0,00

2.679.657,86

336.01

DİĞER İŞTİRAKLERE BORÇLAR

1.266.892,90

3.173.480,77

0,00

1.906.587,87

336.01.001

CMK BORÇLARI

474.752,14

1.867.202,57

0,00

1.392.450,43

336.01.002

ADLİ YARDIM BORÇLARI

792.140,76

1.290.824,07

0,00

498.683,31

336.01.004

HAKEM KURULU BORÇLARI

0,00

15.454,13

0,00

15.454,13

336.02

BAROKART YÜKLEMELERİ

1.437.995,52

1.477.105,36

0,00

39.109,84

336.02.001

BAROKART YÜKLEME

1.356.123,92

1.389.094,01

0,00

32.970,09

336.02.002

BAROKART YÜKLEME İKİ

81.871,60

88.011,35

0,00

6.139,75

336.03

BAROKART POSLARI

1.318.623,06

1.330.483,06

0,00

11.860,00

336.03.001

BAROKART YÜKLEME ÖZKAN METİN

726.009,26

726.009,26

0,00

0,00

336.03.002

BAROKART YÜKLEME BUSE UTKU

20.905,00

20.905,00

0,00

0,00

336.03.003

BAROKART YÜKLEME BETÜL GÜZEL

222.021,40

222.021,40

0,00

0,00

336.03.005

BAROKART YÜKLEME KARŞIYAKA BARO ODASI

332.759,40

344.619,40

0,00

11.860,00

336.03.006

BAROKART YÜKLEME YÜKSEL ALP

16.928,00

16.928,00

0,00

0,00

336.04

BAROKART KREDİ DEVİR BORÇLARI

0,00

621.114,87

0,00

621.114,87

336.04.001

TBB KREDİ DEVİR BORÇLARI

0,00

620.955,72

0,00

620.955,72

336.04.004

MANİSA BAROSU KREDİ DEVİR BORÇLARI

0,00

70,85

0,00

70,85

336.04.005

AYDIN BAROSU KREDİ DEVİR BORÇLARI

0,00

52,00

0,00

52,00

336.04.006

BALIKESİR BAROSU KREDİ DEVİR BORÇLARI

0,00

11,30

0,00

11,30

336.04.007

BURSA BAROSU KREDİ DEVİR BORÇLARI

0,00

25,00

0,00

25,00

336.05

TBB DEN GELEN SOSYAL YARDIMLAR

312.177,66

345.641,48

0,00

33.463,82

336.05.001

ÖLÜM YARDIMI

172.519,90

173.920,00

0,00

1.400,10

336.05.002

CENAZE YARDIMI

38.700,00

55.199,99

0,00

16.499,99
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336.05.003

SAĞLIK YARDIMI

29.317,19

34.859,99

0,00

336.05.004

DOĞUM YARDIMI

1.450,00

1.450,00

0,00

5.542,80
0,00

336.05.005

DİĞER YARDIMLAR

70.190,57

80.211,50

0,00

10.020,93

336.06

DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

38.963,20

106.484,66

0,00

67.521,46

336.06.001

DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

7.379,68

51.210,63

0,00

43.830,95

336.06.002

BAROKART BORÇLARI

336.06.009

KÜLTÜREL ETKİNLİK EĞİTMEN ÜCRETLERİ

336.06.011

0,00

23.690,51

0,00

23.690,51

26.300,00

26.300,00

0,00

0,00

34. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

3.200,23

3.200,23

0,00

0,00

336.06.013

DİĞER MUHTELİF BORÇLAR

2.083,29

2.083,29

0,00

0,00

36

ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER

2.165.028,02

2.267.721,56

0,00

102.693,54

360

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

733.042,15

792.781,05

0,00

59.738,90

360.01

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

715.168,54

738.837,79

0,00

23.669,25

360.01.001

ÜCRET ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİ

688.266,50

710.915,09

0,00

22.648,59

360.01.002

ÜCRET ÖDEMELERİ DAMGA VERGİSİ

26.902,04

27.922,70

0,00

1.020,66

360.02

SERBEST MESLEK ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİ

545,46

3.272,76

0,00

2.727,30

360.02.001

SERBEST MESLEK ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİ

545,46

3.272,76

0,00

2.727,30

360.03

ÖDENECEK SENDİKA AİDATI

17.042,64

47.313,55

0,00

30.270,91

360.03.001

ÖDENECEK SENDİKA AİDATI

17.042,64

47.313,55

0,00

30.270,91

360.05

DİĞER HİZMET ALIMLARI GELİR VERGİSİ

285,51

3.356,95

0,00

3.071,44

360.05.001

DİĞER HİZMET ALIMLARI GELİR VERGİSİ

285,51

3.356,95

0,00

3.071,44

361

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

1.431.985,87

1.474.940,51

0,00

42.954,64

361.01

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

1.431.985,87

1.474.940,51

0,00

42.954,64

361.01.001

ÖDENECEK SGK PRİMLERİ

1.416.836,83

1.459.791,47

0,00

42.954,64

361.01.002

ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ

15.149,04

15.149,04

0,00

0,00

5

ÖZKAYNAKLAR

172.460,79

5.288.398,24

0,00

5.115.937,45

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

561.249,06

0,00

561.249,06

570

GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK ARTIŞI

0,00

561.249,06

0,00

561.249,06

570.01

GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK ARTIŞI

0,00

561.249,06

0,00

561.249,06

570.01.001

GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK ARTIŞI

0,00

561.249,06

0,00

561.249,06

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

580.01.001

GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK AZALIŞI

172.460,79

0,00

172.460,79

0,00

59

DÖNEM NET KARI(ZARARI)

0,00

811.274,06

0,00

811.274,06

590

DÖNEM NET ÖZKAYNAK ARTIŞI

0,00

811.274,06

0,00

811.274,06

590.01

DÖNEM NET ÖZKAYNAK ARTIŞI

0,00

811.274,06

0,00

811.274,06

590.01.001

DÖNEM NET ÖZKAYNAK ARTIŞI

0,00

811.274,06

0,00

811.274,06

6

GELİR TABLOSU HESAPLARI

464.513,04

13.259.543,14

0,00

12.795.030,10

60

BRÜT SATIŞLAR

99.258,96

11.691.043,10

0,00

11.591.784,14

602

DİĞER GELİRLER

97.997,60

5.675.029,95

0,00

5.577.032,35

602.01

DİĞER GELİRLER

97.916,60

3.354.246,15

0,00

3.256.329,55

602.01.001

GİRİŞ KESENEKLERİ

0,00

2.170.419,10

0,00

2.170.419,10
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602.01.002

KİMLİK GELİRLERİ

10,00

178.297,98

0,00

178.287,98

602.01.004

ŞİKAYET GELİRLERİ

0,00

149.080,00

0,00

149.080,00

602.01.005

EMANET GELİRLERİ

24.079,55

41.456,32

0,00

17.376,77

602.01.006

CÜPPE GELİRLERİ

9.280,00

9.280,00

0,00

0,00

602.01.007

5 NİSAN ETKİNLİK GELİRLERİ

0,00

7.310,00

0,00

7.310,00

602.01.008

AJANDA GELİRİ

1.645,00

602.01.009

KİTAP SATIŞ GELİRLERİ

602.01.012

TARAMA GELİRLERİ

602.01.013

KİRA GELİRLERİ

602.01.014

DİŞ HEKİMLİĞİ GELİRLERİ

602.01.015

DİĞER GELİRLER

602.01.016

DİSİPLİN CEZA GELİRLERİ

602.01.018
602.01.019

EĞİTİM VE KURS GELİRLERİ

602.01.020

0,00

1.645,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

1.478,46

0,00

1.478,46

55.200,00

486.200,00

0,00

431.000,00

0,00

2.130,00

0,00

2.130,00

1.128,00

65.262,66

0,00

64.134,66

0,00

3.687,85

0,00

3.687,85

MUHATAP OLUNAN DAVALARDA ELDE EDİLEN VEKALET ÜCRETLERİ HS.
7.189,05

9.444,32

0,00

2.255,27

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

GENEL KURUL CEZA GELİRLERİ

0,00

122.126,53

0,00

122.126,53

602.01.021

TAKPAS GELİRLERİ

0,00

31.271,50

0,00

31.271,50

602.01.022

İŞVEREN TEŞVİĞİ % 5

0,00

68.850,08

0,00

68.850,08

602.01.023

LİSE STAJER ÖĞRENCİ TEŞVİĞİ

0,00

5.276,35

0,00

5.276,35

602.02

KIRTASİYE GELİRLERİ

0,00

5.068,75

0,00

5.068,75

602.02.002

BAYRAKLI B BLOK 1. KAT KIRTASİYE GELİRLERİ

0,00

3.200,00

0,00

3.200,00

602.02.005

ÖDEMİŞ BARO ODASI KIRTASİYE GELİRLERİ

0,00

296,75

0,00

296,75

602.02.008

TORBALI BARO ODASI KIRTASİYE GELİRLERİ

0,00

689,50

0,00

689,50

602.02.015

FOÇA BARO ODASI KIRTASİYE GELİRLERİ

0,00

747,00

0,00

747,00

602.02.018

SELÇUK BARO ODASI KIRTASİYE GELİRLERİ

0,00

135,50

0,00

135,50

602.03

FOTOKOPİ GELİRLERİ

81,00

411.693,40

0,00

411.612,40

602.03.002

BAYRAKLI B BLOK 1. KAT FOTOKOPİ GELİRLERİ

0,00

6.187,50

0,00

6.187,50

602.03.004

KARŞIYAKA BARO ODASI FOTOKOPİ GELİRLERİ

0,00

202,75

0,00

202,75

602.03.005

ÖDEMİŞ BARO ODASI FOTOKOPİ GELİRLERİ

0,00

536,75

0,00

536,75

602.03.007

MENDERES BARO ODASI FOTOKOPİ GELİRLERİ

0,00

28.064,55

0,00

28.064,55

602.03.008

TORBALI BARO ODASI FOTOKOPİ GELİRLERİ

0,00

13.625,75

0,00

13.625,75

602.03.009

ALİAĞA BARO ODASI FOTOKOPİ GELİRLERİ

0,00

7.900,50

0,00

7.900,50

602.03.010

SEFERİHİSAR BARO ODASI FOTOKOPİ GELİRLERİ

0,00

948,25

0,00

948,25

602.03.011

MENEMEN BARO ODASI FOTOKOPİ GELİRLERİ

0,00

25.440,00

0,00

25.440,00

602.03.013

URLA BARO ODASI FOTOKOPİ GELİRLERİ

0,00

21.371,75

0,00

21.371,75

602.03.014

TİRE BARO ODASI FOTOKOPİ GELİRLERİ

0,00

11.140,75

0,00

11.140,75

602.03.016

FOÇA BARO ODASI FOTOKOPİ GELİRLERİ

0,00

15.318,80

0,00

15.318,80

602.03.017

KEMALPAŞA BARO ODASI FOTOKOPİ GELİRLERİ

0,00

7.447,75

0,00

7.447,75

602.03.018

SELÇUK BARO ODASI FOTOKOPİ GELİRLERİ

0,00

16.095,00

0,00

16.095,00

602.03.019

İSTİNAF MAHKEMELERİ BARO ODASI GELİRLERİ ÖZGÜN YILDIRIM

0,00

500,00

0,00

500,00

602.03.020

BAYINDIR BARO ODASI FOTOKOPİ GELİRLERİ

0,00

8.181,30

0,00

8.181,30

602.03.021

DİKİLİ BARO ODASI FOTOKOPİ GELİRLERİ

0,00

27.479,50

0,00

27.479,50

602.03.022

BÖLGE ADLİYE 5.KAT BARO ODASI GELİRLERİ

0,00

69.744,25

0,00

69.744,25

602.03.023

BÖLGE ADLİYE BİNASI ZEMİN KAT BARO ODASI GELİRLERİ

81,00

118.965,00

0,00

118.884,00

602.03.024

EK-BİNA AİLE MAH. FOTOKOPİ GELİRİ

0,00

31.830,50

0,00

31.830,50

602.03.025

ÇİĞLİ BARO ODASI FOTOKOPİ GELİRİ

0,00

712,75

0,00

712,75

602.04

TELEFON GELİRLERİ

0,00

2.203,70

0,00

2.203,70

602.04.004

KARŞIYAKA BARO ODASI TELEFON GELİRLERİ

0,00

607,95

0,00

607,95

602.04.005

ÖDEMİŞ BARO ODASI TELEFON GELİRLERİ

0,00

14,00

0,00

14,00

602.04.007

MENDERES BARO ODASI TELEFON GELİRLERİ

0,00

71,00

0,00

71,00

602.04.008

TORBALI BARO ODASI TELEFON GELİRLERİ

0,00

362,00

0,00

362,00
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602.04.010

SEFERİHİSAR BARO ODASI TELEFON GELİRLERİ

0,00

170,00

0,00

170,00

602.04.011

MENEMEN BARO ODASI TELEFON GELİRLERİ

0,00

146,00

0,00

146,00

602.04.013

URLA BARO ODASI TELEFON GELİRLERİ

0,00

3,00

0,00

3,00

602.04.014

TİRE BARO ODASI TELEFON GELİRLERİ

0,00

18,00

0,00

18,00

602.04.015

FOÇA BARO ODASI TELEFON GELİRLERİ

0,00

719,75

0,00

719,75

602.04.016

KEMALPAŞA BARO ODASI TELEFON GELİRLERİ

0,00

92,00

0,00

92,00

602.05

ADLİYE 4. KAT GELİRLERİ

0,00

13.240,00

0,00

13.240,00

602.05.001

KAĞIT SATIŞ GELİRLERİ

0,00

30,00

0,00

30,00

602.05.002

KİMLİK SORGULAMA GELİRLERİ

0,00

12.227,00

0,00

12.227,00

602.05.003

FAKS GELİRLERİ

0,00

983,00

0,00

983,00

602.06

TBB DEN GELEN GELİRLER

0,00

1.888.577,95

0,00

1.888.577,95

602.06.001

TBB DEN GELEN GELİRLER

0,00

1.888.577,95

0,00

1.888.577,95

603

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

0,00

12.600,00

0,00

12.600,00

603.01

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

0,00

12.600,00

0,00

12.600,00

603.01.001

STAND GELİRLERİ

0,00

12.600,00

0,00

12.600,00

604

PRİM VE AİDATLAR

1.261,36

6.003.413,15

0,00

6.002.151,79

604.01

AİDAT GELİRLERİ

1.261,36

6.003.413,15

0,00

6.002.151,79

604.01.001

AİDAT GELİRLERİ

1.261,36

6.003.413,15

0,00

6.002.151,79

61

SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

229.403,31

137,50

229.265,81

0,00

610

SATIŞTAN İADELER(-)

229.403,31

137,50

229.265,81

0,00

610.01

SATIŞTAN İADELER(-)

18.792,67

137,50

18.655,17

0,00

610.01.001

AİDAT İADELERİ (-)

15.592,67

137,50

15.455,17

0,00

610.01.002

EĞİTİM İADELERİ

3.200,00

0,00

3.200,00

0,00

610.02

DİĞER İADELER (-)

210.610,64

0,00

210.610,64

0,00

610.02.001

ŞİKAYET ÜCRETİ İADELERİ

750,00

0,00

750,00

0,00

610.02.002

E-İMZA ÜCRETİ İADELERİ

139,00

0,00

139,00

0,00

610.02.003

KİMLİK ÜCRETİ İADELERİ

365,00

0,00

365,00

0,00

610.02.006

GİRİŞ KESENEĞİ İADELERİ

209.356,64

0,00

209.356,64

0,00

64

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR

15.719,80

1.457.289,79

0,00

1.441.569,99

642

FAİZ GELİRLERİ

0,00

572.646,28

0,00

572.646,28

642.01

FAİZ GELİRLERİ

0,00

572.646,28

0,00

572.646,28

642.01.001

GECİKME FAİZ GELİRLERİ

0,00

533.498,30

0,00

533.498,30

642.01.002

FAİZ GELİRLERİ

0,00

39.147,98

0,00

39.147,98

649

DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLARI

15.719,80

884.643,51

0,00

868.923,71

649.01.001

PROMOSYON GELİRİ

0,00

860.000,00

0,00

860.000,00

649.01.002

DİĞER GELİR

0,00

8.923,71

0,00

8.923,71

649.01.003

TÜRKPARA KOMİSYON GELİRLERİ

15.719,80

15.719,80

0,00

0,00

65

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)

15.719,80

15.719,80

0,00

0,00

659

DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)

15.719,80

15.719,80

0,00

0,00

659.01.002

TÜRKPARA KOMİSYON GİDERLERİ

15.719,80

15.719,80

0,00

0,00

67

OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

0,00

95.352,95

0,00

95.352,95

679

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

0,00

95.352,95

0,00

95.352,95

679.01

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

0,00

4.904,47

0,00

4.904,47

679.01.001

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

0,00

718,97

0,00

718,97

679.01.002

SİNEBARO GELİRLERİ

0,00

4.185,50

0,00

4.185,50

679.02

ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE TEŞVİKLER

0,00

90.448,48

0,00

90.448,48

679.02.001

5510 SAYILI SGK TEŞVİKLERİ ESKİ DÖNEM

0,00

90.448,48

0,00

90.448,48

68

OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)

104.411,17

0,00

104.411,17

0,00

689

DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-)

104.411,17

0,00

104.411,17

0,00

689.01

DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)

104.411,17

0,00

104.411,17

0,00
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689.01.001

DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR

689.01.002

SİNEBARO GİDERLERİ

100.949,32

0,00

100.949,32

0,00

3.461,85

0,00

3.461,85

0,00

7

FİNANSMAN GİDERLERİ

74

HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

10.403.187,81

0,00

10.403.187,81

0,00

4.609.045,29

0,00

4.609.045,29

0,00

740
740.01

HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

4.609.045,29

0,00

4.609.045,29

0,00

İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ

4.609.045,29

0,00

4.609.045,29

0,00

740.01.001

PERSONEL BRÜT ÜCRET

2.469.977,98

0,00

2.469.977,98

0,00

740.01.002

SGK İŞVEREN PAYI

645.705,92

0,00

645.705,92

0,00

740.01.003

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI

71.872,41

0,00

71.872,41

0,00

740.01.006

STAJYER ÜCRET ÖDEMELERİ

149.302,50

0,00

149.302,50

0,00

740.01.007

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ

944.905,86

0,00

944.905,86

0,00

740.01.008

İKRAMİYELER

163.331,93

0,00

163.331,93

0,00

740.01.009

SOSYAL YARDIMLAR

163.948,69

0,00

163.948,69

0,00

77

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

5.776.883,73

0,00

5.776.883,73

0,00

770

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

5.776.883,73

0,00

5.776.883,73

0,00

770.01

TBB KİMLİK GİDERLERİ

149.925,84

0,00

149.925,84

0,00

770.01.003

KİMLİK YAPIM GİDERLERİ

149.925,84

0,00

149.925,84

0,00

770.02

ARAÇ GİDERLERİ

98.486,74

0,00

98.486,74

0,00

770.02.007

ARAÇ MUHTELİF GİDERLERİ

770.02.02

ARAÇ YAKIT GİDERLERİ

815,00

0,00

815,00

0,00

32.122,48

0,00

32.122,48

0,00

770.02.02.001 35 BRB 40 YAKIT GİDERLERİ

8.830,09

0,00

8.830,09

0,00

770.02.02.002 35 BRB 98 YAKIT GİDERLERİ

14.432,14

0,00

14.432,14

0,00

770.02.02.003 35 BRB 60 YAKIT GİDERLERİ

6.230,89

0,00

6.230,89

0,00

770.02.02.004 35 BRB 29 YAKIT GİDERLERİ

2.629,36

0,00

2.629,36

0,00

57.599,60

0,00

57.599,60

0,00

770.02.03.001 35 BRB 40 SERVİS GİDERLERİ

15.643,81

0,00

15.643,81

0,00

770.02.03.002 35 BRB 60 SERVİS GİDERLERİ

19.399,55

0,00

19.399,55

0,00

770.02.03.003 35 BRB 98 SERVİS GİDERLERİ

16.058,65

0,00

16.058,65

0,00

770.02.03.004 35 BRB 29 SERVİS GİDERLERİ

6.497,59

0,00

6.497,59

0,00

770.02.04

5.976,39

0,00

5.976,39

0,00

770.02.04.001 35 BRB 40 MTV GİDERLERİ

3.061,39

0,00

3.061,39

0,00

770.02.04.002 35 BRB 60 MTV GİDERLERİ

907,00

0,00

907,00

0,00

770.02.04.003 35 BRB 98 MTV GİDERLERİ

1.580,00

0,00

1.580,00

0,00

770.02.04.004 35 BRB 29 MTV GİDERLERİ

428,00

0,00

428,00

0,00

1.532,47

0,00

1.532,47

0,00

770.02.05.001 35 BRB 40 VİZE GİDERLERİ

422,20

0,00

422,20

0,00

770.02.05.002 35 BRB 60 VİZE GİDERLERİ

794,73

0,00

794,73

0,00

770.02.05.003 35 BRB 98 VİZE GİDERLERİ

315,54

0,00

315,54

0,00

770.02.06

260,80

0,00

260,80

0,00

770.02.06.001 35 BRB 40 ARAÇ HGS GİDERLERİ

80,00

0,00

80,00

0,00

770.02.06.003 35 BRB 98 ARAÇ HGS GİDERLERİ

140,80

0,00

140,80

0,00

770.02.06.004 35 BRB 29 ARAÇ HGS GİDERLERİ

40,00

0,00

40,00

0,00

180,00

0,00

180,00

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

770.02.03

770.02.05

770.02.07

ARAÇ SERVİS GİDERLERİ

ARAÇ MTV GİDERLERİ

ARAÇ VİZE GİDERLERİ

ARAÇ HGS-OGS GİDERLERİ

ARAÇ MUHTELİF GİDERLER

770.02.07.001 ARAÇ YIKAMA GİDERLERİ
770.02.07.002 ARAÇ OTOPARK GİDERLERİ

140,00

0,00

140,00

0,00

1.204.694,42

0,00

1.204.694,42

0,00

ELEKTRİK GİDERLERİ

171.588,02

0,00

171.588,02

0,00

770.03.01.001 MERKEZ BARO ELEKTRİK GİDERLERİ

122.860,23

0,00

122.860,23

0,00

770.03.01.002 BAROHAN ELEKTRİK GİDERLERİ

48.727,79

0,00

48.727,79

0,00

770.03.02

19.160,57

0,00

19.160,57

0,00

770.03

DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER

770.03.01
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SU GİDERLERİ

770.03.02.001 MERKEZ BARO SU GİDERLERİ

13.677,57

0,00

13.677,57

0,00

5.483,00

0,00

5.483,00

0,00

213.281,82

0,00

213.281,82

0,00

1.867,00

0,00

1.867,00

0,00

770.03.03.002 BAYRAKLI D BLOK 1. KAT ADSL GİDERLERİ

984,25

0,00

984,25

0,00

770.03.03.003 BAYRAKLI B BLOK 1. KAT ADSL GİDERLERİ

984,50

0,00

984,50

0,00

770.03.03.005 ÖDEMİŞ BARO ODASI ADSL GİDERLERİ

955,50

0,00

955,50

0,00

770.03.03.006 BERGAMA BARO ODASI ADSL GİDERLERİ

1.794,25

0,00

1.794,25

0,00

770.03.03.007 MENEMEN BARO ODASI ADSL GİDERLERİ

1.032,10

0,00

1.032,10

0,00

770.03.03.008 ALİAĞA BARO ODASI ADSL GİDERLERİ

1.983,00

0,00

1.983,00

0,00

770.03.03.009 TORBALI BARO ODASI ADSL GİDERLERİ

931,50

0,00

931,50

0,00

770.03.03.010 SEFERİHİSAR BARO ODASI ADSL GİDERLERİ

914,75

0,00

914,75

0,00

770.03.03.011 MENDERES BARO ODASI ADSL GİDERLERİ

964,00

0,00

964,00

0,00

770.03.03.015 SELÇUK BARO ODASI ADSL GİDERLERİ

750,25

0,00

750,25

0,00

770.03.03.017 ÇEŞME BARO ODASI ADSL GİDERLERİ

1.043,75

0,00

1.043,75

0,00

770.03.03.018 FOÇA BARO ODASI ADSL GİDERLERİ

191,00

0,00

191,00

0,00

770.03.03.019 TİRE BARO ODASI ADSL GİDERLERİ

707,00

0,00

707,00

0,00

770.03.03.020 BAYINDIR BARO ODASI ADSL GİDERLERİ

745,00

0,00

745,00

0,00

157.901,47

0,00

157.901,47

0,00

39.532,50

0,00

39.532,50

0,00

TELEFON GİDERLERİ

162.087,25

0,00

162.087,25

0,00

770.03.04.001 TELEFON GİDERLERİ

156.622,50

0,00

156.622,50

0,00

770.03.04.003 BAYRAKLI D BLOK 1. KAT TELEFON GİDERLERİ

192,50

0,00

192,50

0,00

770.03.04.004 BAYRAKLI B BLOK 1. KAT TELEFON GİDERLERİ

195,50

0,00

195,50

0,00

770.03.04.005 KARŞIYAKA BARO ODASI TELEFON GİDERLERİ

243,50

0,00

243,50

0,00

770.03.04.006 ÖDEMİŞ BARO ODASI TELEFON GİDERLERİ

224,25

0,00

224,25

0,00

770.03.04.007 BERGAMA BARO ODASI TELEFON GİDERLERİ

1.253,75

0,00

1.253,75

0,00

770.03.04.008 MENEMEN BARO ODASI TELEFON GİDERLERİ

239,25

0,00

239,25

0,00

770.03.04.009 ALİAĞA BARO ODASI TELEFON GİDERLERİ

176,75

0,00

176,75

0,00

770.03.04.010 TORBALI BARO ODASI TELEFON GİDERLERİ

373,00

0,00

373,00

0,00

770.03.04.011 SEFERİHİSAR BARO ODASI TELEFON GİDERLERİ

257,50

0,00

257,50

0,00

770.03.04.012 MENDERES BARO ODASI TELEFON GİDERLERİ

215,50

0,00

215,50

0,00

770.03.04.013 İNCİ PLAZA BARO ODASI TELEFON GİDERLERİ

237,50

0,00

237,50

0,00

770.03.04.014 DİKİLİ BARO ODASI TELEFON GİDERLERİ

178,50

0,00

178,50

0,00

770.03.04.016 SELÇUK BARO ODASI TELEFON GİDERLERİ

189,75

0,00

189,75

0,00

770.03.04.017 URLA BARO ODASI TELEFON GİDERLERİ

214,50

0,00

214,50

0,00

770.03.04.018 ÇEŞME BARO ODASI TELEFON GİDERLERİ

76,00

0,00

76,00

0,00

770.03.04.019 FOÇA BARO ODASI TELEFON GİDERLERİ

218,75

0,00

218,75

0,00

770.03.04.020 TİRE BARO ODASI TELEFON GİDERLERİ

174,75

0,00

174,75

0,00

770.03.04.023 KEMALPAŞA BARO ODASI TELEFON GİDERLERİ

202,25

0,00

202,25

0,00

770.03.04.024 RODKAR İŞ MERKEZİ GENÇ OFİS TELEFON GİDERLERİ

601,25

0,00

601,25

0,00

100.074,84

0,00

100.074,84

0,00

770.03.05.001 DERGİ DAĞITIM GİDERLERİ

57.476,78

0,00

57.476,78

0,00

770.03.05.002 BÜLTEN DAĞITIM GİDERLERİ

18.191,46

0,00

18.191,46

0,00

770.03.05.004 DAĞITIM HİZMET GİDERLERİ

24.406,60

0,00

24.406,60

0,00

179.554,76

0,00

179.554,76

0,00

770.03.06.001 BİLGİ İŞLEM SARF GİDERLERİ

47.956,39

0,00

47.956,39

0,00

770.03.06.003 İNTERNET SİTESİ BAKIM ANLAŞMASI GİDERLERİ

14.002,09

0,00

14.002,09

0,00

770.03.06.004 DONANIM BAKIM ANLAŞMASI GİDERLERİ

16.448,04

0,00

16.448,04

0,00

770.03.06.005 WEB SİTESİ GİDERLERİ

32.699,78

0,00

32.699,78

0,00

770.03.02.002 BAROHAN SU GİDERLERİ
770.03.03

ADSL GİDERLERİ

770.03.03.001 BAYRAKLI ZEMİN KAT ADSL GİDERLERİ

770.03.03.022 ADSL GİDERLERİ
770.03.03.024 SİMETRİK İNTERNET GİDERLERİ
770.03.04

770.03.05

770.03.06

DAĞITIM HİZMET GİDERLERİ

BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ
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770.03.06.006 HOSTING GİDERLERİ

21.364,43

0,00

21.364,43

0,00

770.03.06.007 YAZILIM GİDERLERİ

47.084,03

0,00

47.084,03

0,00

770.03.07

12.471,11

0,00

12.471,11

0,00

770.03.07.001 35 BRB 40 TRAFİK SİGORTASI GİDERLERİ

1.541,38

0,00

1.541,38

0,00

770.03.07.002 35 BRB 98 TRAFİK SİGORTASI GİDERLERİ

1.598,25

0,00

1.598,25

0,00

770.03.07.003 35 BRB 60 TRAFİK SİGORTASI GİDERLERİ

1.887,25

0,00

1.887,25

0,00

770.03.07.004 35 BRB 29 TRAFİK SİGORTASI GİDERLERİ

1.206,91

0,00

1.206,91

0,00

770.03.07.006 35 BRB 98 KASKO GİDERLERİ

2.399,75

0,00

2.399,75

0,00

770.03.07.007 35 BRB 60 KASKO GİDERLERİ

2.487,76

0,00

2.487,76

0,00

770.03.07.008 35 BRB 29 KASKO GİDERLERİ

1.349,81

0,00

1.349,81

0,00

322.383,89

0,00

322.383,89

0,00

770.03.09.001 POSTA GİDERLERİ

217.822,10

0,00

217.822,10

0,00

770.03.09.002 KARGO GİDERLERİ

96.426,79

0,00

96.426,79

0,00

8.135,00

0,00

8.135,00

0,00

833,33

0,00

833,33

0,00

833,33

0,00

833,33

0,00

MUHTELİF GİDERLER

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

770.03.13.001 MUHTELİF GİDERLER

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

11.348,83

0,00

11.348,83

0,00
0,00

770.03.09

ARAÇ SİGORTA GİDERLERİ

POSTA VE KARGO GİDERLERİ

770.03.09.003 E-TEBLİGAT GİDERLERİ UETS
770.03.10

DEŞİFRE GİDERLERİ

770.03.10.001 TERCÜME VE DEŞİFRE GİDERLERİ
770.03.13
770.03.14

SİGORTA GİDERLERİ

770.03.15

EĞİTMEN ÜCRET ÖDEMELERİ

4.775,00

0,00

4.775,00

770.03.16

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM EĞİTİM VE YAZILIM GİDERLERİ

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

770.03.18

KEP ADRES GİDERLERİ

635,00

0,00

635,00

0,00

770.04

ÇEŞİTLİ GİDERLER

3.101.203,16

0,00

3.101.203,16

0,00

770.04.01

KIRTASİYE GİDERLERİ

195.008,91

0,00

195.008,91

0,00

54.261,61

0,00

54.261,61

0,00

770.04.01.001 KIRTASİYE SARF GİDERLERİ
770.04.01.002 TONER VE KARTUŞ GİDERLERİ

16.420,34

0,00

16.420,34

0,00

770.04.01.003 KAĞIT GİDERLERİ

124.326,96

0,00

124.326,96

0,00

770.04.02

FOTOKOPİ GİDERLERİ

174.733,07

0,00

174.733,07

0,00

770.04.02.001 FOTOKOPİ GİDERLERİ

174.733,07

0,00

174.733,07

0,00

770.04.03

335.212,27

0,00

335.212,27

0,00

251,75

0,00

251,75

0,00
0,00

İKRAM GİDERLERİ

770.04.03.001 İKRAM MALZEMESİ ALIMLARI
770.04.03.002 YEMEK BEDELLERİ

52.279,06

0,00

52.279,06

770.04.03.004 SU BARDAK POŞET VE KAŞIK ALIMLARI

126.396,00

0,00

126.396,00

0,00

770.04.03.005 PERSONEL DIŞ HİZMET HARCAMALARI

354,25

0,00

354,25

0,00

770.04.03.006 İKRAM GİDERLERİ

155.931,21

0,00

155.931,21

0,00

770.04.04

153.474,85

0,00

153.474,85

0,00

6.717,82

0,00

6.717,82

0,00

770.04.04.003 SERVİS GİDERLERİ

146.757,03

0,00

146.757,03

0,00

770.04.05

168.229,05

0,00

168.229,05

0,00

7.769,40

0,00

7.769,40

0,00

121.547,57

0,00

121.547,57

0,00

33.533,44

0,00

33.533,44

0,00
0,00

YOL GİDERLERİ

770.04.04.001 ŞEHİRİÇİ YOL GİDERLERİ
TEMİZLİK GİDERLERİ

770.04.05.001 MUTFAK TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI
770.04.05.003 TEMİZLİK GİDERLERİ
770.04.05.004 BAYRAKLI ADLİYESİ TEMİZLİK HİZMET GİDERLERİ
770.04.05.005 RODKAR TEMİZLİK GİDERLERİ
770.04.05.006 EK-BİNA AİLE MAH. TEMİZLİK GİDERLERİ
770.04.06

İŞYERİ HEKİMLİĞİ GİDERLERİ

770.04.06.001 DİŞ HEKİMLİĞİ MALZEME ALIMLARI
770.04.06.003 DİŞ HEKİMİ ÜCRET ÖDEMELERİ
770.04.06.004 AŞI VE İLAÇ ALIMLARI

755,20

0,00

755,20

4.623,44

0,00

4.623,44

0,00

29.192,40

0,00

29.192,40

0,00

2.007,80

0,00

2.007,80

0,00

19.454,58

0,00

19.454,58

0,00

7.730,02

0,00

7.730,02

0,00

KOMİSYON GİDERLERİ

92.120,52

0,00

92.120,52

0,00

770.04.07.001 KADIN HAKLARI KOMİSYONU GİDERLERİ

13.307,10

0,00

13.307,10

0,00

770.04.07
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770.04.07.003 HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU GİDERLERİ

7.955,00

0,00

7.955,00

0,00

770.04.07.004 ÇEVRE KOMİSYONU GİDERLERİ

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

770.04.07.005 ÇOCUK KOMİSYONU GİDERLERİ

49.310,12

0,00

49.310,12

0,00

6.906,08

0,00

6.906,08

0,00

761,00

0,00

761,00

0,00

770.04.07.009 AVUKAT HAKLARI KOMİSYON GİDERLERİ

8.116,20

0,00

8.116,20

0,00

770.04.07.010 CEZAEVİ KOMİSYONU GİDERLERİ

2.496,24

0,00

2.496,24

0,00

768,78

0,00

768,78

0,00

93.848,46

0,00

93.848,46

0,00

770.04.08.001 ELEKTRİK TESİSAT MALZEME VE İŞÇİLİK GİDERLERİ

33.681,36

0,00

33.681,36

0,00

770.04.08.002 SIHHİ TESİSAT MALZEME VE İŞÇİLİK GİDERLERİ

14.215,86

0,00

14.215,86

0,00

770.04.08.003 ASANSÖR BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDERLERİ

11.493,84

0,00

11.493,84

0,00

770.04.08.004 KLİMA BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDERLERİ

27.176,18

0,00

27.176,18

0,00

7.281,22

0,00

7.281,22

0,00

46.500,00

0,00

46.500,00

0,00

770.04.09.001 BAROHAN AİDAT GİDERİ

46.500,00

0,00

46.500,00

0,00

770.04.10

TEFRİŞAT GİDERLERİ

11.545,70

0,00

11.545,70

0,00

770.04.10.001 MERKEZ BARO TEFRİŞAT GİDERLERİ

7.737,00

0,00

7.737,00

0,00

215,00

0,00

215,00

0,00

3.097,00

0,00

3.097,00

0,00

490,20

0,00

490,20

0,00

6,50

0,00

6,50

0,00

770.04.07.007 KENT VE ÇEVRE KOMİSYON GİDERLERİ
770.04.07.008 İŞ HUKUKU KOMİSYONU GİDERLERİ

770.04.07.011 LGBTİ KOMİSYONU GİDERLERİ
770.04.08

TESİSAT VE BAKIM GİDERLERİ

770.04.08.005 DİĞER ONARIM GİDERLERİ
770.04.09

BÜRO AİDAT GİDERLERİ

770.04.10.003 SALİHAĞA TEFRİŞAT GİDERLERİ
770.04.10.004 BARO BİRİMİ TEFRİŞAT GİDERLERİ
770.04.10.005 BAYRAKLI ZEMİN KAT TEFRİŞAT GİDERLERİ
770.04.10.023 TİRE BARO ODASI TEFRİŞAT GİDERLERİ
770.04.11

100.037,61

0,00

100.037,61

0,00

770.04.11.001 TSM KOROSU GİDERLERİ

KÜLTÜREL ETKİNLİK GİDERLERİ

32.507,43

0,00

32.507,43

0,00

770.04.11.002 THM KOROSU GİDERLERİ

10.822,60

0,00

10.822,60

0,00

770.04.11.003 RESİM KURSU GİDERLERİ

6.994,55

0,00

6.994,55

0,00

770.04.11.004 TİYATRO GRUBU GİDERLERİ

9.947,25

0,00

9.947,25

0,00

770.04.11.005 HALK OYUNLARI TOPLULUĞU GİDERLERİ

20.473,88

0,00

20.473,88

0,00

770.04.11.006 MÜZİK GRUBU GİDERLERİ

17.887,90

0,00

17.887,90

0,00

1.404,00

0,00

1.404,00

0,00

17.715,71

0,00

17.715,71

0,00
0,00

770.04.11.009 DİĞER KÜLTÜREL ETKİNLİK GİDERLERİ
770.04.12

CÜPPE GİDERLERİ

770.04.12.002 CÜPPE TEMİZLİK GİDERLERİ

17.715,71

0,00

17.715,71

120.951,76

0,00

120.951,76

0,00

770.04.13.001 KONAKLAMA GİDERLERİ

26.232,92

0,00

26.232,92

0,00

770.04.13.002 ŞEHİRDIŞI YOL GİDERLERİ

53.894,76

0,00

53.894,76

0,00

770.04.13.003 TEMSİL HARCAMALARI

39.723,14

0,00

39.723,14

0,00

1.100,94

0,00

1.100,94

0,00

100.300,61

0,00

100.300,61

0,00

770.04.14.001 KOKTEYL GİDERLERİ

43.929,67

0,00

43.929,67

0,00

770.04.14.002 MİTİNG GİDERLERİ

7.152,70

0,00

7.152,70

0,00

770.04.14.004 DİĞER SOSYAL ETKİNLİK GİDERLERİ

1.350,00

0,00

1.350,00

0,00

770.04.14.005 BAŞKANLAR TOPLANTISI GİDERLERİ

47.868,24

0,00

47.868,24

0,00

770.04.15

770.04.13

TEMSİL GİDERLERİ

770.04.13.004 ARAÇ KİRALAMA GİDERLERİ
770.04.14

SOSYAL ETKİNLİK GİDERLERİ

KONFERANS VE SEMİNER GİDERLERİ

96.933,87

0,00

96.933,87

0,00

770.04.15.001 KONFERANS VE SEMİNER GİDERLERİ

55.258,76

0,00

55.258,76

0,00

770.04.15.002 KONUŞMACI KONAKLAMA GİDERLERİ

9.279,50

0,00

9.279,50

0,00

770.04.15.003 KONUŞMACI YOL GİDERLERİ

32.395,61

0,00

32.395,61

0,00

770.04.16

57.876,50

0,00

57.876,50

0,00

770.04.16.001 FUTBOL TAKIMI GİDERLERİ

40.560,00

0,00

40.560,00

0,00

770.04.16.003 VOLEYBOL TAKIMI GİDERLERİ

17.316,50

0,00

17.316,50

0,00

186.579,43

0,00

186.579,43

0,00

770.04.21

SPOR ETKİNLİK GİDERLERİ

BARO ODALARI ÇEŞİTLİ GİDERLER
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770.04.21.001 BAYRAKLI ZEMİN KAT ÇEŞİTLİ GİDERLERİ
770.04.21.004 KARŞIYAKA BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ
770.04.21.005 ÖDEMİŞ BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ

766,00

0,00

766,00

0,00

18.566,71

0,00

18.566,71

0,00

5.114,42

0,00

5.114,42

0,00

770.04.21.006 BERGAMA BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ

999,44

0,00

999,44

0,00

770.04.21.007 MENEMEN BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ

5.275,82

0,00

5.275,82

0,00

770.04.21.008 ALİAĞA BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ

6.575,54

0,00

6.575,54

0,00

770.04.21.009 TORBALI BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ

5.500,69

0,00

5.500,69

0,00

770.04.21.010 SEFERİHİSAR BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ

4.699,76

0,00

4.699,76

0,00

770.04.21.011 MENDERES BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ

7.013,20

0,00

7.013,20

0,00

770.04.21.012 İNCİ PLAZA BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ

2.252,65

0,00

2.252,65

0,00

770.04.21.013 DİKİLİ BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ

2.079,29

0,00

2.079,29

0,00

770.04.21.015 SELÇUK BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ

1.778,95

0,00

1.778,95

0,00

770.04.21.016 URLA BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ

8.140,11

0,00

8.140,11

0,00

770.04.21.017 ÇEŞME BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ

1.902,93

0,00

1.902,93

0,00

770.04.21.018 FOÇA BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ

2.484,75

0,00

2.484,75

0,00

770.04.21.019 TİRE BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ

6.027,97

0,00

6.027,97

0,00

770.04.21.020 BAYINDIR BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ

3.191,31

0,00

3.191,31

0,00

770.04.21.021 KARABURUN BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ

8.949,96

0,00

8.949,96

0,00

770.04.21.023 KEMALPAŞA BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ

5.509,82

0,00

5.509,82

0,00

770.04.21.024 KİRAZ BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ

1.038,00

0,00

1.038,00

0,00

770.04.21.025 RODKAR İŞMERKEZİ GİDERLERİ (GENÇ AVUKATLAR ÇALIŞMA OFİSİ)

2.404,85

0,00

2.404,85

0,00

770.04.21.029 BÖLGE ADLİYE BİNASI ÇEŞİTLİ GİDERLER

37.699,95

0,00

37.699,95

0,00

770.04.21.030 BÖLGE ADLİYE BİNASI TEMİZLİK GİDERİ

15.089,30

0,00

15.089,30

0,00

770.04.21.031 İLÇE BARO ODALARI ÇEŞİTLİ GİDERLER

17.256,74

0,00

17.256,74

0,00

770.04.21.032 EK BİNA -AİLE MAH.- BARO ODASI ÇEŞTİLİ GİDERLER

13.169,09

0,00

13.169,09

0,00

3.092,18

0,00

3.092,18

0,00

51.469,93

0,00

51.469,93

0,00

770.04.22.001 İNSAN HAKLARI MERKEZİ GİDERLERİ

14.536,77

0,00

14.536,77

0,00

770.04.22.002 AVUKAT HAKLARI MERKEZİ GİDERLERİ

17.074,57

0,00

17.074,57

0,00

770.04.22.003 KADIN DANIŞMA MERKEZİ GİDERLERİ

14.167,61

0,00

14.167,61

0,00

5.690,98

0,00

5.690,98

0,00

68.186,45

0,00

68.186,45

0,00

68.186,45

0,00

68.186,45

0,00

6.351,10

0,00

6.351,10

0,00

770.04.24.001 ŞAKRAN CEZAEVİ GİDERLERİ

1.767,50

0,00

1.767,50

0,00

770.04.24.002 BUCA CEZAEVİ GİDERLERİ

4.583,60

0,00

4.583,60

0,00

ÇEŞİTLİ GİDERLER

871.358,02

0,00

871.358,02

0,00

770.04.25.002 TAZİYET VE KUTLAMA GİDERLERİ

33.228,60

0,00

33.228,60

0,00

159.133,25

0,00

159.133,25

0,00

23.366,36

0,00

23.366,36

0,00

770.04.21.033 ÇİĞLİ BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLER
770.04.22

BARO BÜNYESİNDEKİ DİĞER BİRİMLER

770.04.22.004 ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ GİDERLERİ
770.04.23

5 NİSAN ETKİNLİK GİDERLERİ

770.04.23.002 5 NİSAN HAFTASI ÇEŞİTLİ GİDERLER
770.04.24

770.04.25

CEZAEVİ GİDERLERİ

770.04.25.003 MUTFAK GİDERLERİ
770.04.25.004 MEDYA TAKİP GİDERLERİ
770.04.25.005 KİMLİK SORGULAMA GİDERLERİ

398,98

0,00

398,98

0,00

770.04.25.007 UYAP GİDERLERİ

6.171,40

0,00

6.171,40

0,00

770.04.25.007 UBAP GİDERLERİ

6.171,40

0,00

6.171,40

0,00

770.04.25.009 ADLİYE DURUŞMA SALONLARI YENİLEME GİDERLERİ

790,60

0,00

790,60

0,00

770.04.25.010 OGS GİDERLERİ

666,90

0,00

666,90

0,00

770.04.25.011 EŞREFPAŞA HASTANESİ GİDERLERİ

2.419,41

0,00

2.419,41

0,00

770.04.25.013 OTOPARK GİDERLERİ

6.379,50

0,00

6.379,50

0,00

770.04.25.015 SANTRAL GİDERLERİ

3.881,94

0,00

3.881,94

0,00

770.04.25.016 GÜVENLİK GİDERLERİ

25.451,85

0,00

25.451,85

0,00

770.04.25.017 GAZETE GİDERLERİ

34.870,23

0,00

34.870,23

0,00
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770.04.25.018 BANKA MUHTELİF GİDERLERİ

6.212,02

0,00

6.212,02

0,00

770.04.25.020 KÜTÜPHANE GİDERLERİ

250,00

0,00

250,00

0,00

770.04.25.021 İLAN GİDERLERİ

467,28

0,00

467,28

0,00

770.04.25.022 VESTİYER GİDERLERİ

120,00

0,00

120,00

0,00

54.283,50

0,00

54.283,50

0,00

284.986,20

0,00

284.986,20

0,00

5.273,48

0,00

5.273,48

0,00

770.04.25.027 AFİŞ YAPIM GİDERLERİ

49.940,44

0,00

49.940,44

0,00

770.04.25.028 DAVA GİDERLERİ

48.274,75

0,00

48.274,75

0,00

652,80

0,00

652,80

0,00

10.006,20

0,00

10.006,20

0,00

770.04.25.031 ADLİYIL AÇILIŞ GİDERLERİ

2.324,41

0,00

2.324,41

0,00

770.04.25.032 OTO YIKAMA GİDERLERİ

1.530,00

0,00

1.530,00

0,00

770.04.25.033 NAKLİYE GİDERLERİ

3.151,64

0,00

3.151,64

0,00

770.04.25.034 ADLİYE ZEMİN KAT BEKLEME SALONU GİDERLERİ

3.285,72

0,00

3.285,72

0,00

770.04.25.036 SALİHAĞA ÇEŞİTLİ GİDERLERİ

38.321,76

0,00

38.321,76

0,00

770.04.25.037 TÖREN KUTLAMA GİDERLERİ

14.953,75

0,00

14.953,75

0,00

770.04.25.038 MERKEZ BARO TEMİZLİK MALZ.

24.877,75

0,00

24.877,75

0,00

770.04.25.039 TAKBAS SORGULAMA GİDERLERİ

25.687,30

0,00

25.687,30

0,00

956,16

0,00

956,16

0,00

770.04.25.024 PLAKET GİDERLERİ
770.04.25.025 GENEL KURUL GİDERLERİ
770.04.25.026 MUHTELİF GİDERLER

770.04.25.029 KABLOLU TV GİDERLERİ
770.04.25.030 BAROHAN 6. KAT GİDERLERİ

770.04.27

NOTERLİK HİZMET GİDERLERİ

770.04.28

ÇEŞİTLİ GİDERLER

18.992,04

0,00

18.992,04

0,00

770.04.29

BAKIM ONARIM GİDERLERİ

52.488,16

0,00

52.488,16

0,00

770.04.30

SALİHAĞA İŞHANI AİDATI

10.495,00

0,00

10.495,00

0,00

770.04.31

ADALET NÖBETİ TEMSİL GİDERLERİ

2.853,46

0,00

2.853,46

0,00

770.04.32

CEREN DAMAR DAVASI GİDERLERİ

882,28

0,00

882,28

0,00

770.04.33

KÜÇÜK DEMİRBAŞLAR

12.821,77

0,00

12.821,77

0,00

770.04.34

BARO BAHÇE GİDERLERİ

10.327,00

0,00

10.327,00

0,00

770.04.35

PANDEMİ GİDERLERİ

13.761,07

0,00

13.761,07

0,00

770.05

VERGİ RESİM VE HARÇLAR

58.251,71

0,00

58.251,71

0,00

770.05.01

DAMGA VERGİLERİ

343,82

0,00

343,82

0,00

343,82

0,00

343,82

0,00

57.907,89

0,00

57.907,89

0,00

50.455,29

0,00

50.455,29

0,00

7.452,60

0,00

7.452,60

0,00

770.05.01.001 BEYANNAME DAMGA VERGİLERİ
770.05.02

EMLAK VE ÇTV

770.05.02.001 MERKEZ BİNA EMLAK VE ÇTV
770.05.02.003 BAROHAN 6.KAT EMLAK VE ÇTV
770.06

BASIM YAYIN GİDERLERİ

685.206,52

0,00

685.206,52

0,00

770.06.01

DERGİ BASIM GİDERLERİ

190.204,24

0,00

190.204,24

0,00

770.06.02

BÜLTEN BASIM GİDERLERİ

120.005,65

0,00

120.005,65

0,00

770.06.04

KİTAP BASIM GİDERLERİ

62.551,21

0,00

62.551,21

0,00

770.06.05

BROŞÜR VE EL KİTAPCIĞI BASIM GİDERLERİ

16.700,84

0,00

16.700,84

0,00

770.06.06

MATBU EVRAK BASIM GİDERLERİ

36.343,07

0,00

36.343,07

0,00

770.06.08

AJANDA BASIM GİDERLERİ

177.145,78

0,00

177.145,78

0,00

770.06.10

ÇANTA BASIM GİDERİ

16.333,56

0,00

16.333,56

0,00

770.06.11

MASA TAKVİMİ BASIM GİDERLERİ

0,00

770.07

SEM GİDERLERİ

770.07.001

SEM STAJYER AVUKATLARI YOL GİDERLERİ

770.07.002
770.07.003

65.922,17

0,00

65.922,17

103.620,37

0,00

103.620,37

0,00

45.156,09

0,00

45.156,09

0,00

SEM AİDAT GİDERİ (SALİHAĞA İŞHANI)

3.610,00

0,00

3.610,00

0,00

SEM ELEKTRİK GİDERLERİ

5.316,12

0,00

5.316,12

0,00

770.07.004

SEM SU GİDERLERİ

3.021,00

0,00

3.021,00

0,00

770.07.005

SEM EMLAK VE ÇTV GİDERİ

2.027,80

0,00

2.027,80

0,00

770.07.006

SEM İKRAM GİDERLERİ

21.170,54

0,00

21.170,54

0,00
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770.07.007

SEM ÇEŞİTLİ GİDERLERİ

770.07.008

SEM ADSL GİDERLERİ

22.355,07

0,00

22.355,07

0,00

963,75

0,00

963,75

0,00

770.08
770.08.001

BAYRAKLI ADLİYESİ 4.KAT GİDERLERİ

353.198,47

0,00

353.198,47

0,00

BAYRAKLI 4.KAT MUTFAK GİDERLERİ

145.901,93

0,00

145.901,93

0,00

770.08.002

BAYRAKLI 4.KAT TEMİZLİK GİDERLERİ

69.975,37

0,00

69.975,37

0,00

770.08.003

BAYRAKLI 4.KAT SIHHI TESİSAT MALZEME VE İŞÇİLİK GİDERLERİ

13.035,00

0,00

13.035,00

0,00

770.08.004

BAYRAKLI 4.KAT ELEKTRİK TESİSAT MALZEME VE İŞÇİLİK GİDERLERİ 12.492,31

0,00

12.492,31

0,00

770.08.005

BAYRAKLI 4.KAT ÇEŞİTLİ GİDERLERİ

89.770,37

0,00

89.770,37

0,00

770.08.006

BAYRAKLI 4.KAT TEMİZLİK MALZ. ALIMI

22.023,49

0,00

22.023,49

0,00

770.09

DİĞER GİDERLER

22.296,50

0,00

22.296,50

0,00

770.09.001

YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

20.090,00

0,00

20.090,00

0,00

770.09.002

TRAFİK CEZA GİDERLERİ

2.206,50

0,00

2.206,50

0,00

78

FİNANSMAN GİDERLERİ

17.258,79

0,00

17.258,79

0,00

780

FİNANSMAN GİDERLERİ

17.258,79

0,00

17.258,79

0,00

780.01.001

BANKA MASRAFLARI

17.258,79

0,00

17.258,79

0,00

1364

İZMİR BAROSU
GELİR TABLOSU
01/10/2018-15/09/2020
A- BRÜT SATIŞLAR

11.577.706,85

AİDAT GELİRLERİ

6.002.151,79

GİRİŞ KESENEĞİ GELİRLERİ

2.170.419,10

STAND GELİRLERİ
DİĞER GELİRLER

12.600,00
3.392.535,96

B- SATIŞ İNDİRİMLERİ
SATIŞTAN İADELER (-)(GİRİŞ KESENEĞİ İADELERİ )

229.265,81
229.265,81

C- NET SATIŞLAR

11.348.441,04

D- HİZMETLERİN MALİYETİ
SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) PERSONEL

4.609.045,29
4.609.045,29

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

6.739.395,75

E-FAALİYET GİDERLERİ

5.776.150,15

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

5.776.150,15

FAALİYET KARI ZARARI

963.245,60

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR

572.646,28

FAİZ GELİRLERİ

572.646,28

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-)

1.535.891,88

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

964.274,66

DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR

104.411,17

DÖNEM NET KARI / ZARARI (-)

2.395.755,37

1365
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2.178.000,00
196.223,71
529.181,81
355.800,00
368.933,87

252 BİNALAR

254 TAŞITLAR

255 DEMİRBAŞLAR

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

AKTİF TOPLAM

267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

264 ÖZEL MALİYETLER

10.324.259,16

5.106,34

356.090,86

7.736,67

3.259.205,52

260 HAKLAR

3.658.796,39

25- MADDİ DURAN VARLIKLAR

21.961,42

134.325,34

2.207,61

158.494,37

2- DURAN VARLIKLAR

196 PERSONEL AVANSLARI

195 İŞ AVANSLARI

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

19- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

0,00

11.229,16

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

181 GELİR TAHAKKUKLARI

11.229,16

15- STOKLAR

5.324.807,02

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS.

219.371,05

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER
5.324.807,02

922.401,76

102 BANKA

13- DİĞER ALACAKLAR

59.816,41

1.201.589,22

10- HAZIR DEĞERLER

100 KASA

7.051.186,19

AKTİF

1- DÖNEN VARLIKLAR

PASİF

590 DÖNEM NET ÖZKAYNAK ARTIŞI

10.324.259,16

2.392.575,87

59- DÖNEM NET KARI (ZARARI)

PASİF TOPLAM

172.460,79
2.392.575,87

580 ÖNCEKİ DÖNEM ZARARLARI

172.460,79

1.372.523,12

1.372.523,12

130.000,00

130.000,00

58-ÖNCEKİ DÖNEM ZARARLARI

570-ÖNCEKİ DÖNEM KARLARI

57-ÖNCEKİ DÖNEM KARLARI

549 ÖZEL FONLAR

54- KAR YEDEKLERİ

3.785.875,12

3.785.875,12

50- ÖDENMİŞ SERMAYE
500 ÖZ KAYNAK

7.508.513,32

42.954,64

59.738,90

102.693,54

2.679.657,86

2.679.657,86

33.394,44

33.394,44

2.815.745,84

5- ÖZ KAYNAKLAR

361 ÖDENECEK SOS.GÜV.KESİNTİLERİ

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

36- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

33- DİĞER BORÇLAR

320 SATICILAR

32- TİCARİ BORÇLAR

3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

İZMİR BAROSU
BİLANÇOSU
01/10/2018-15/09/2020
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6.600.000,00
275.000,00
150.000,00
4.250.000,00
11.275.000,00

4.250.000,00
410.000,00
250.000,00
300.000,00
1.050.000,00
750.000,00
280.000,00
150.000,00
170.000,00
60.000,00
3.605.000,00
11.275.000,00

A. GELİRLER
BARO AİDATI
FOTOKOPİ GELİRLERİ
BANKA FAİZ VE KAMBİYO GELİRİ
SAİR GELİRLER
TOPLAM

B. GİDERLER
PERSONEL GİDERLERİ
SU-TELEFON-AYDINLATMA GİDERLERİ
KIRTASİYE -FOTOKOPİ GİDERLERİ
SOSYAL ETKİNLİKLER
YAYIN VE POSTA VE DAĞITIMI GİDERLERİ
TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ
TEMİZLİK GİDERLERİ
ARAÇ GİDERLERİ
KOMİSYON GİDERLERİ
BARO TADİLAT GİDERLERİ
SAİR GİDERLER

TOPLAM

2018-2020
TAHMİNİ BÜTÇE

305.154,00
785.281,36
692.966,87
394.165,02
98.486,74
92.120,52
59.875,00
2.619.481,81
10.403.187,81

369.742,98

376.858,60

4.609.045,29

4.894.186,51
11.348.441,04

39.147,98

411.693,40

6.003.413,15

2018-2020
GERÇEKLEŞEN BÜTÇE

İZMİR BAROSU
2018-2020 DÖNEM
GERÇEKLEŞEN VE TAHMİNİ BARO BÜTÇESİ

11.651.570,35

5.162.130,72
422.081,63
414.112,14
341.772,48
879.515,12
776.122,89
441.464,82
110.305,15
103.174,98
67.060,00
2.933.819,63

9.005.119,73
460.000,00
50.000,00
6.000.000,00
15.515.119,73

2020-2022 DÖNEM
TAHMİNİ BÜTCE

1368
662.355,64

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS.

1.282.000,00
56.594,25

252-BİNALAR

254-TAŞITLAR

AKTİF TOPLAM

264-ÖZEL MALİYETLER

2.143.427,12

1.338.594,25

25- MADDİ DURAN VARLIKLAR

255 DEMİRBAŞLAR

1.338.594,25

2- DURAN VARLIKLAR

196-PERSONELE VERİLEN AVANSLAR

76,04

9.398,13

193-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR

195-İŞ. AVANSLARI

9.474,17

19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

13- DİĞER ALACAKLAR

PASİF TOPLAM

591 DÖNEM NET KAR ZARARI

59- DÖNEM NET KARI (ZARARI)

590 DÖNEM NET ÖZKAYNAK ARTIŞI

580 ÖNCEKİ DÖNEM ZARARLARI

58-ÖNCEKİ DÖNEM ZARARLARI

570-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

500 ÖZKAYNAK

50- ÖDENMİŞ SERMAYE

5- ÖZ KAYNAKLAR

369-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

361 ÖDENECEK SOS.GÜV.KESİNTİLERİ

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

36- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

33- DİĞER BORÇLAR

320 SATICILAR

133.003,06
662.355,64

102 BANKALAR

PASİF
3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
32- TİCARİ BORÇLAR

804.832,87

ADLİ YARDIM BİLANÇO 01/10/2018 - 15/09/2020

10- HAZIR DEĞERLER

1- DÖNEN VARLIKLAR

AKTİF

2.143.427,12

6.697,22

769.300,38

951.346,92

1.472.448,48

1.654.495,02

4.996,79

32.059,34

19.581,93

56.638,06

351.962,21

408.600,27

87.029,05

495.629,32
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100.000,00
120.000,00

YAYIN VE POSTA GİDERLERİ

KİRA GİDERLERİ

TOPLAM

8.825.000,00

50.000,00

KIRTASİYE -FOTOKOPİ GİDERLERİ

SAİR GİDERLER

50.000,00

3.100.000,00

PERSONEL GİDERLERİ

SU-TELEFON-AYDINLATMA GİDERLERİ

5.405.000,00

GÖREVLİ AVUKATLARA ÖDENEN ÜCRETLER

B. GİDERLER

TOPLAM
8.825.000,00

425.000,00

AVUKAT VE ÖDEMELERDEN SAĞLANAN GELİRLER

DİĞER GELİRLER

8.400.000,00

2018-2020
TAHMİNİ BÜTÇE

TBB'DEN GELEN ÖDENEK

A. GELİRLER

12.233.856,06

110.400,00

126.565,20

80.721,63

44.792,05

3.101.109,32

8.770.267,86

12.260.125,80

89.876,26

626.969,75

11.543.279,79

2018-2020
GERÇEKLEŞEN BÜTÇE

ADLİ YARDIM 2020-2022 TAHMİNİ BÜTÇE

12.750.000,00

0,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

3.500.000,00

9.000.000,00

12.750.000,00

100.000,00

650.000,00

12.000.000,00

2020-2022
TAHMİNİ BÜTÇE

MİZAN
ADLİ YARDIM SERVİSİ
01/10/2018-15/09/2020
Hesap Kodu Hesap Adı
1
DÖNEN VARLIKLAR

Borç
89.630.106,81

Alacak
88.825.273,94

Borç Bakiye
804.832,87

Alacak Bakiye
0,00

10

HAZIR DEĞERLER

88.678.319,82

88.545.316,76

133.003,06

0,00

100

KASA

17.050,97

17.050,97

0,00

0,00

100.01

KASA

17.050,97

17.050,97

0,00

0,00

100.01.001

KASA

17.050,97

17.050,97

0,00

0,00

102

BANKALAR

88.661.268,85

88.528.265,79

133.003,06

0,00

102.01

BANKALAR

88.661.268,85

88.528.265,79

133.003,06

0,00

102.01

VADESİZ BANKA HESAPLARI

50.207.335,02

50.079.331,96

128.003,06

0,00

102.01.001

DENİZBANK İZMİR ŞB. 4357536-353 HS.

43.058.579,78

43.058.579,78

0,00

0,00
0,00

102.01.002

İŞBANKASI YENİLİMAN ŞB. 355653 HS.

7.289,61

4.859,44

2.430,17

102.01.004

ZİRAAT BANKASI KIBRIS ŞEHİTLERİ HS. ZORUNLU BES HS.2.543,00

0,00

2.543,00

0,00

102.01.005

TEB ALSANCAK ŞB 73341593

7.015.892,74

123.029,89

0,00

7.138.922,63

102.02

VADELİ BANKA HESAPLARI

38.453.933,83

38.448.933,83

5.000,00

0,00

102.02.001

DENİZBANK İZMİR ŞB. VDLİ HS.-355

36.726.420,27

36.721.420,27

5.000,00

0,00
0,00

102.02.002

DENİZBANK İZMİR ŞB. VDLİ HS 376

1.727.513,56

1.727.513,56

0,00

13

DİĞER ALACAKLAR

939.767,89

277.412,25

662.355,64

0,00

136

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

939.767,89

277.412,25

662.355,64

0,00
0,00

136.01

İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

733.919,35

200.000,00

533.919,35

136.01.001

BARO DAN ALACAKLAR

719.142,86

200.000,00

519.142,86

0,00

136.01.002

CMK DAN ALACAKLARI

14.776,49

0,00

14.776,49

0,00
0,00

136.02

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

205.848,54

77.412,25

128.436,29

136.02.001

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

100.324,48

9.444,72

90.879,76

0,00

136.02.002

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

10.384,69

0,00

10.384,69

0,00

136.02.005

MEGA OFFICE BOX-ERSİN ALTINSOY KAĞIT ALACAKLARI95.139,37

67.967,53

27.171,84

0,00

19

DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

2.544,93

9.474,17

0,00

12.019,10

193

PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

9.398,13

0,00

9.398,13

0,00

193.01

STOPAJ KESİNTİİSİ

9.398,13

0,00

9.398,13

0,00
0,00

195

İŞ AVANSLARI(1)

370,97

294,93

76,04

195.01

TEDARİKÇİLERE VERİLEN İŞ AVANSLARI

370,97

294,93

76,04

0,00

195.01.001

TEDARİKÇİLERE VERİLEN İŞ AVANSLARI

370,97

294,93

76,04

0,00

196

PERSONEL AVANSLARI

2.250,00

2.250,00

0,00

0,00

196.01

PERSONEL AVANSLARI HS.

2.250,00

2.250,00

0,00

0,00

196.01.001

PERSONEL AVANSLARI HS.

2.250,00

2.250,00

0,00

0,00

2

DURAN VARLIKLAR

1.338.594,25

0,00

1.338.594,25

0,00

25

MADDİ DURAN VARLIKLAR

1.338.594,25

0,00

1.338.594,25

0,00

252

BİNALAR

1.282.000,00

0,00

1.282.000,00

0,00

252.01

BİNALAR

1.282.000,00

0,00

1.282.000,00

0,00

252.01.001

BİNALAR

1.282.000,00

0,00

1.282.000,00

0,00

255

DEMİRBAŞLAR

56.594,25

0,00

56.594,25

0,00

255.01

DEMİRBAŞLAR

56.594,25

0,00

56.594,25

0,00

255.01.001

DEMİRBAŞLAR

23.141,25

0,00

23.141,25

0,00

255.01.002

HP A10 20 63 BİLGİSAYAR 10 ADET

33.453,00

0,00

33.453,00

0,00

3

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

14.203.216,34

14.698.845,66

0,00

495.629,32

32

TİCARİ BORÇLAR

7.019.768,77

7.106.797,82

0,00

87.029,05

320

SATICILAR

7.019.768,77

7.106.797,82

0,00

87.029,05

1370

320.01

SATICILAR

320.01.003

TEKNOLOJİK BİLGİSAYAR

320.01.009

EGE İKLİMLENDİRME

320.01.011

SDD YAZILIM HİZMETLERİ

138.832,69

131.156,60

7.676,09

0,00

17.047,72

17.871,45

0,00

823,73

94,40

94,40

0,00

0,00

21.594,00

21.594,00

0,00

0,00
40,35

320.01.013

YURTİÇİ KARGO

14.426,88

14.467,23

0,00

320.01.021

MEGA OFFICE BOX-ERSİN ALTINSOY

12.739,04

12.469,54

269,50

0,00

320.01.025

GÜNEY BİLİM LTD.ŞTİ.

3.044,40

3.044,40

0,00

0,00

33.453,00

33.453,00

0,00

0,00

2.059,50

2.059,50

0,00

0,00

320.01.027

DİNAMİK BİLGİSAYAR-MEHMET UZUN

320.01.029

NETİN HABERLEŞME A.Ş.

320.01.030

ABTEM TEMİZLİK

8.270,67

0,00

8.270,67

0,00

320.01.031

YALILİFT ASANSÖR LTD. ŞTİ.

2.285,60

2.285,60

0,00

0,00

320.01.032. DURUSEL TEMİZLİK

9.007,16

9.007,16

0,00

0,00

320.01.033

1.260,00

1.260,00

0,00

0,00

ERHAN DEMİRCİ

320.01.034

SELİN KLİMA / HİKMET BAL

5.191,99

5.191,99

0,00

0,00

320.01.035

MEHMET ALİ GÜNDOĞDU/OGÜN OFSET

7.080,00

7.080,00

0,00

0,00

320.01.036

90 PİKSEL LTD. ŞTİ.

1.278,33

1.278,33

0,00

0,00

320.02

GÖREVLİ AVUKATLAR CARİ HS.

6.880.936,08

6.975.641,22

0,00

94.705,14

320.02.001

GÖREVLİ AVUKATLAR CARİ HS.

6.880.936,08

6.975.641,22

0,00

94.705,14

33

DİĞER BORÇLAR

2.872.644,36

3.224.606,57

0,00

351.962,21

335

PERSONEL BORÇLARI

1.769.231,26

1.769.231,26

0,00

0,00

335.01

PERSONELE BORÇLAR

1.769.231,26

1.769.231,26

0,00

0,00

335.01.001

PERSONELE BORÇLAR

1.765.831,26

1.765.831,26

0,00

0,00

335.01.002

PERSONELE DİĞER BORÇLAR

3.400,00

3.400,00

0,00

0,00

336

DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

1.103.413,10

1.455.375,31

0,00

351.962,21

336.01

DİĞER İŞTİRAKLERE BORÇLAR

529.032,89

605.193,03

0,00

76.160,14

336.01.001

BARO BORÇLARI

432.637,51

508.797,65

0,00

76.160,14

336.01.002

CMK BORÇLARI

96.395,38

96.395,38

0,00

0,00

336.03

DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

0,00

2.386,46

0,00

2.386,46

336.03.001

DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

0,00

2.386,46

0,00

2.386,46

336.04

MAHSUPTAN BORÇLAR

497.468,02

497.468,02

0,00

0,00

336.04.001

MAHSUPTAN BORÇLAR

497.468,02

497.468,02

0,00

0,00

336.05

DİĞER MUHTELİF BORÇLAR

76.912,19

350.327,80

0,00

273.415,61

336.05.001

KÇÖ

76.912,19

350.327,80

0,00

273.415,61

36

ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.310.803,21

4.367.441,27

0,00

56.638,06

360

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

3.383.252,31

3.402.834,24

0,00

19.581,93

360.01

ÜCRET ÖDEMELERİ GELİR VE DAMGA VERGİSİ

1.862.539,76

1.882.121,69

0,00

19.581,93

360.01.001

ÜCRET ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİ

1.843.723,46

1.862.544,99

0,00

18.821,53

360.01.002

ÜCRET ÖDEMELERİ DAMGA VERGİSİ

18.816,30

19.576,70

0,00

760,40

360.02

SERBEST MESLEK ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİ

1.498.040,02

1.498.040,02

0,00

0,00

360.02.001

SERBEST MESLEK ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİ

1.498.040,02

1.498.040,02

0,00

0,00

360.03

ÖDENECEK SENDİKA AİDATI

22.672,53

22.672,53

0,00

0,00

360.03.001

ÖDENECEK SENDİKA AİDATI

22.672,53

22.672,53

0,00

0,00

361

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

927.550,90

959.610,24

0,00

32.059,34

361.01

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

927.550,90

959.610,24

0,00

32.059,34

361.01.001

ÖDENECEK SGK PRİMLERİ

899.940,30

929.278,98

0,00

29.338,68

361.01.002

ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ

27.610,60

30.331,26

0,00

2.720,66

369

DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

0,00

4.996,79

0,00

4.996,79

369.01

ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

0,00

4.996,79

0,00

4.996,79

5

ÖZKAYNAKLAR

1.538.600,76

3.318.337,19

0,00

1.779.736,43

50

ÖDENMİŞ SERMAYE

0,00

1.472.448,48

0,00

1.472.448,48

1371

500

ÖZKAYNAK

0,00

1.472.448,48

0,00

1.472.448,48

500.01

ÖZKAYNAK

0,00

1.472.448,48

0,00

1.472.448,48

500.01.001

ÖZKAYNAK

0,00

1.472.448,48

0,00

1.472.448,48

57

GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

0,00

951.346,92

0,00

951.346,92

570

GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

0,00

951.346,92

0,00

951.346,92

570.01

GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK ARTIŞI

0,00

951.346,92

0,00

951.346,92

570.01.001

GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK ARTIŞI

0,00

951.346,92

0,00

951.346,92

58

GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI

769.300,38

0,00

769.300,38

0,00

580

GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK AZALIŞI (-)

769.300,38

0,00

769.300,38

0,00

580.01

GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK AZALIŞI (-)

769.300,38

0,00

769.300,38

0,00

580.01.001

GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK AZALIŞI (-)

769.300,38

0,00

769.300,38

0,00

59

DÖNEM NET KARI(ZARARI)

769.300,38

894.541,79

0,00

125.241,41

590

DÖNEM NET ÖZKAYNAK ARTIŞI

0,00

125.241,41

0,00

125.241,41

590.01

DÖNEM NET ÖZKAYNAK ARTIŞI

0,00

125.241,41

0,00

125.241,41

590.01.001

DÖNEM NET ÖZKAYNAK ARTIŞI

0,00

125.241,41

0,00

125.241,41

591

DÖNEM NET ÖZKAYNAK AZALIŞI (-)

769.300,38

769.300,38

0,00

0,00

591.01

DÖNEM NET ÖZKAYNAK AZALIŞI (-)

769.300,38

769.300,38

0,00

0,00

591.01.001

DÖNEM NET ÖZKAYNAK AZALIŞI (-)

769.300,38

769.300,38

0,00

0,00

6

GELİR TABLOSU HESAPLARI

125.720,50

12.381.084,34

0,00

12.255.363,84

60

BRÜT SATIŞLAR

356,22

12.299.316,18

0,00

12.298.959,96

602

DİĞER GELİRLER

356,22

12.299.316,18

0,00

12.298.959,96

602.01

DİĞER GELİRLER

356,22

12.299.316,18

0,00

12.298.959,96

602.01.001

TBB DEN GELEN ÖDENEK

0,00

11.543.279,79

0,00

11.543.279,79

602.01.002

AVUKATLARDAN SAĞLANAN GELİRLER

0,00

626.969,75

0,00

626.969,75

602.01.003

ÖDEMELERDEN SAĞLANAN GELİRLER

0,00

120.953,82

0,00

120.953,82

602.01.004

DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER

0,00

4,72

0,00

4,72

602.01.005

SGK %5 İŞVEREN PRM TEŞVİĞİ

356,22

8.108,10

0,00

7.751,88

64

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR

0,00

81.768,16

0,00

81.768,16

642

FAİZ GELİRLERİ

0,00

81.768,16

0,00

81.768,16

642.01

FAİZ GELİRLERİ

0,00

81.768,16

0,00

81.768,16

642.01.001

FAİZ GELİRLERİ

0,00

81.768,16

0,00

81.768,16

66

FİNANSMAN GİDERLERİ(-)

122,87

0,00

122,87

0,00

660

KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ(-)

122,87

0,00

122,87

0,00

69

DÖNEM NET KARI(ZARARI)

125.241,41

0,00

125.241,41

0,00

690

DÖNEM ÖZKAYNAK ARTIŞ VEYA AZALIŞI

125.241,41

0,00

125.241,41

0,00

690.01

DÖNEM ÖZKAYNAK ARTIŞI VE AZALIŞI

125.241,41

0,00

125.241,41

0,00

690.01.001

DÖNEM ÖZKAYNAK ARTIŞI VE AZALIŞI

125.241,41

0,00

125.241,41

0,00

7

FİNANSMAN GİDERLERİ

12.387.548,21

245,74

12.387.302,47

0,00

74

HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

3.101.109,32

0,00

3.101.109,32

0,00

740

HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

3.101.109,32

0,00

3.101.109,32

0,00

740.01

İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ

3.101.109,32

0,00

3.101.109,32

0,00

740.01.001

PERSONEL BRÜT ÜCRET

2.090.026,06

0,00

2.090.026,06

0,00

740.01.002

SGK İŞVEREN PAYI

475.373,22

0,00

475.373,22

0,00

740.01.003

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI

49.859,75

0,00

49.859,75

0,00

740.01.004

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ

0,00

740.01.005

İKRAMİYELER

740.01.006

SOSYAL YARDIMLAR

77
770
770.03

1372

63.364,17

0,00

63.364,17

323.580,26

0,00

323.580,26

0,00

98.905,86

0,00

98.905,86

0,00

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

9.286.193,15

0,00

9.286.193,15

0,00

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

9.286.193,15

0,00

9.286.193,15

0,00

DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER

9.059.904,91

0,00

9.059.904,91

0,00

770.03.01

ELEKTRİK GİDERLERİ

27.365,11

0,00

27.365,11

0,00

770.03.01.001ELEKTİRK GİDERLERİ

27.365,11

0,00

27.365,11

0,00

SU GİDERLERİ

186.246,08

0,00

186.246,08

0,00

770.03.02.001SU GİDERLERİ

186.246,08

0,00

186.246,08

0,00

5.079,04

0,00

5.079,04

0,00

770.03.02
770.03.04

TELEFON GİDERLERİ

770.03.04.001TELEFON GİDERLERİ
770.03.05

BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ

770.03.05.001BİLGİ İŞLEM SARF GİDERLERİ

5.079,04

0,00

5.079,04

0,00

12.347,90

0,00

12.347,90

0,00

1.548,48

0,00

1.548,48

0,00

770.03.05.003DONANIM BAKIM ANLAŞMASI GİDERLERİ

10.799,42

0,00

10.799,42

0,00

770.03.06

27.443,20

0,00

27.443,20

0,00

770.03.06.001POSTA GİDERLERİ

12.964,00

0,00

12.964,00

0,00

770.03.06.002KARGO GİDERLERİ

14.479,20

0,00

14.479,20

0,00

GÖREVLİ AVUKATLARA ÖDENEN ÜCRETLER

8.770.267,86

0,00

8.770.267,86

0,00

770.03.07.001GÖREVLİ AVUKATLARA ÖDENEN ÜCRETLER

8.184.276,99

0,00

8.184.276,99

0,00

585.990,87

0,00

585.990,87

0,00

31.155,72

0,00

31.155,72

0,00

224.002,64

0,00

224.002,64

0,00

80.721,63

0,00

80.721,63

0,00

12.012,30

0,00

12.012,30

0,00

741,80

0,00

741,80

0,00

67.967,53

0,00

67.967,53

0,00
0,00

770.03.07

POSTA VE KARGO GİDERLERİ

770.03.07.002GÖREVLİ AVUKATLAR YOL GİDERLERİ
770.03.10

YAZILIM GİDERLERİ

770.04

ÇEŞİTLİ GİDERLER

770.04.01

KIRTASİYE GİDERLERİ

770.04.01.001KIRTASİYE SARF GİDERLERİ
770.04.01.002TONER VE KARTUŞ GİDERLERİ
770.04.01.003KAĞIT GİDERLERİ
770.04.03

4.075,00

0,00

4.075,00

770.04.03.001AVUKAT STAJYERLERİ YOL GİDERLERİ

YOL GİDERLERİ

4.075,00

0,00

4.075,00

0,00

770.04.04

5.286,39

0,00

5.286,39

0,00
0,00

TESİSAT VE BAKIM GİDERLERİ

770.04.04.003KLİMA BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDERLERİ
770.04.06

ÇEŞİTLİ GİDERLER

770.04.06.001MUHTELİF GİDERLER
770.04.06.002KİRA GİDERLERİ
770.04.09

HABERLEŞME İNTERNET ALTYAPI GİDERLERİ

5.286,39

0,00

5.286,39

121.592,96

0,00

121.592,96

0,00

11.192,96

0,00

11.192,96

0,00

110.400,00

0,00

110.400,00

0,00

2.059,50

0,00

2.059,50

0,00

770.04.10

PANDEMİ GİDERİ

10.267,16

0,00

10.267,16

0,00

770.06

BAKIM ONARIM

2.285,60

0,00

2.285,60

0,00

770.06.001

BAKIM ONARIM GİDERİ

2.285,60

0,00

2.285,60

0,00

78

FİNANSMAN GİDERLERİ

245,74

245,74

0,00

0,00

780

FİNANSMAN GİDERLERİ

122,87

122,87

0,00

0,00

780.01.001

BANKA MASRAFLARI

122,87

122,87

0,00

0,00

781

FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI

122,87

122,87

0,00

0,00

1373

1374

100.000,00
120.000,00

YAYIN VE POSTA GİDERLERİ

KİRA GİDERLERİ

TOPLAM

8.825.000,00

50.000,00

KIRTASİYE -FOTOKOPİ GİDERLERİ

SAİR GİDERLER

50.000,00

3.100.000,00

PERSONEL GİDERLERİ

SU-TELEFON-AYDINLATMA GİDERLERİ

5.405.000,00

GÖREVLİ AVUKATLARA ÖDENEN ÜCRETLER

B. GİDERLER

TOPLAM
8.825.000,00

425.000,00

AVUKAT VE ÖDEMELERDEN SAĞLANAN GELİRLER

DİĞER GELİRLER

8.400.000,00

2018-2020
TAHMİNİ BÜTÇE

TBB'DEN GELEN ÖDENEK

A. GELİRLER

12.233.856,06

110.400,00

126.565,20

80.721,63

44.792,05

3.101.109,32

8.770.267,86

12.260.125,80

89.876,26

626.969,75

11.543.279,79

2018-2020
GERÇEKLEŞEN BÜTÇE

ADLİ YARDIM 2020-2022 TAHMİNİ BÜTÇE

12.750.000,00

0,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

3.500.000,00

9.000.000,00

12.750.000,00

100.000,00

650.000,00

12.000.000,00

2020-2022
TAHMİNİ BÜTÇE

MİZAN
ADLİ YARDIM SERVİSİ
01/10/2018-15/09/2020
Hesap Kodu Hesap Adı
1
DÖNEN VARLIKLAR

Borç
89.630.106,81

Alacak
88.825.273,94

Borç Bakiye
804.832,87

Alacak Bakiye
0,00

10

HAZIR DEĞERLER

88.678.319,82

88.545.316,76

133.003,06

0,00

100

KASA

17.050,97

17.050,97

0,00

0,00

100.01

KASA

17.050,97

17.050,97

0,00

0,00

100.01.001

KASA

17.050,97

17.050,97

0,00

0,00

102

BANKALAR

88.661.268,85

88.528.265,79

133.003,06

0,00

102.01

BANKALAR

88.661.268,85

88.528.265,79

133.003,06

0,00

102.01

VADESİZ BANKA HESAPLARI

50.207.335,02

50.079.331,96

128.003,06

0,00

102.01.001

DENİZBANK İZMİR ŞB. 4357536-353 HS.

43.058.579,78

43.058.579,78

0,00

0,00
0,00

102.01.002

İŞBANKASI YENİLİMAN ŞB. 355653 HS.

7.289,61

4.859,44

2.430,17

102.01.004

ZİRAAT BANKASI KIBRIS ŞEHİTLERİ HS. ZORUNLU BES HS.2.543,00

0,00

2.543,00

0,00

102.01.005

TEB ALSANCAK ŞB 73341593

7.015.892,74

123.029,89

0,00

7.138.922,63

102.02

VADELİ BANKA HESAPLARI

38.453.933,83

38.448.933,83

5.000,00

0,00

102.02.001

DENİZBANK İZMİR ŞB. VDLİ HS.-355

36.726.420,27

36.721.420,27

5.000,00

0,00

102.02.002

DENİZBANK İZMİR ŞB. VDLİ HS 376

1.727.513,56

1.727.513,56

0,00

0,00

13

DİĞER ALACAKLAR

939.767,89

277.412,25

662.355,64

0,00

136

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

939.767,89

277.412,25

662.355,64

0,00
0,00

136.01

İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

733.919,35

200.000,00

533.919,35

136.01.001

BARO DAN ALACAKLAR

719.142,86

200.000,00

519.142,86

0,00

136.01.002

CMK DAN ALACAKLARI

14.776,49

0,00

14.776,49

0,00

136.02

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

205.848,54

77.412,25

128.436,29

0,00

136.02.001

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

100.324,48

9.444,72

90.879,76

0,00
0,00

136.02.002

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

10.384,69

0,00

10.384,69

136.02.005

MEGA OFFICE BOX-ERSİN ALTINSOY KAĞIT ALACAKLARI95.139,37

67.967,53

27.171,84

0,00

19

DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

2.544,93

9.474,17

0,00
0,00

12.019,10

193

PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

9.398,13

0,00

9.398,13

193.01

STOPAJ KESİNTİİSİ

9.398,13

0,00

9.398,13

0,00

195

İŞ AVANSLARI(1)

370,97

294,93

76,04

0,00
0,00

195.01

TEDARİKÇİLERE VERİLEN İŞ AVANSLARI

370,97

294,93

76,04

195.01.001

TEDARİKÇİLERE VERİLEN İŞ AVANSLARI

370,97

294,93

76,04

0,00

196

PERSONEL AVANSLARI

2.250,00

2.250,00

0,00

0,00

196.01

PERSONEL AVANSLARI HS.

2.250,00

2.250,00

0,00

0,00

196.01.001

PERSONEL AVANSLARI HS.

2.250,00

2.250,00

0,00

0,00

2

DURAN VARLIKLAR

1.338.594,25

0,00

1.338.594,25

0,00

25

MADDİ DURAN VARLIKLAR

1.338.594,25

0,00

1.338.594,25

0,00

252

BİNALAR

1.282.000,00

0,00

1.282.000,00

0,00

252.01

BİNALAR

1.282.000,00

0,00

1.282.000,00

0,00

252.01.001

BİNALAR

1.282.000,00

0,00

1.282.000,00

0,00

255

DEMİRBAŞLAR

56.594,25

0,00

56.594,25

0,00

255.01

DEMİRBAŞLAR

56.594,25

0,00

56.594,25

0,00

255.01.001

DEMİRBAŞLAR

23.141,25

0,00

23.141,25

0,00

255.01.002

HP A10 20 63 BİLGİSAYAR 10 ADET

33.453,00

0,00

33.453,00

0,00

3

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

14.203.216,34

14.698.845,66

0,00

495.629,32

32

TİCARİ BORÇLAR

7.019.768,77

7.106.797,82

0,00

87.029,05

320

SATICILAR

7.019.768,77

7.106.797,82

0,00

87.029,05

1375

ADLİ YARDIM GELİR TABLOSU 01/10/2018 - 15/09/2020
A- BRÜT SATIŞLAR (TBB'DEN GELEN ÖDENEK)
DİĞER GELİRLER

12.298.959,96
12.298.959,96

C- NET SATIŞLAR

12.298.959,96

D- HİZMETLERİN MALİYETİ (PERSONEL GİDERLERİ)
SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)

3.101.109,32
3.101.109,32

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

9.197.850,64

E- FAALİYET GİDERLERİ (AVUKATLARA YAPILAN ÖDEMELER)

9.286.193,15

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

9.286.193,15

FAALİYET KARI VEYA ZARARI

-88.342,51

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR (BANKA FAİZ GELİRLERİ)
FAİZ GELİRLERİ

81.768,16

81.768,16

G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR

0,00

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR

-6.574,35

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

0,00

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

122,87
122,87

DÖNEM KARI / ZARARI

-6.697,22

DÖNEM NET KARI / ZARARI

-6.697,22
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1.956.306,61

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS.

325.868,83

78.635,20

3.624.404,99

255 DEMİRBAŞLAR

264-ÖZEL MALİYETLER

AKTİF TOPLAM

59.250,00

385.118,83

254-TAŞITLAR

385.118,83

25- MADDİ DURAN VARLIKLAR

3.649,99

2- DURAN VARLIKLAR

9.476,75

196-PERSONELE VERİLEN AVANSLAR

15.353,31

193-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR

195-İŞ. AVANSLARI

28.480,05

19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

2.483,39

1.956.306,61

13- DİĞER ALACAKLAR

PASİF TOPLAM

591 DÖNEM NET KAR ZARARI

59- DÖNEM NET KARI (ZARARI)

590 DÖNEM NET ÖZKAYNAK ARTIŞI

580 ÖNCEKİ DÖNEM ZARARLARI

58-ÖNCEKİ DÖNEM ZARARLARI

570-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

500 ÖZKAYNAK

50- ÖDENMİŞ SERMAYE

5- ÖZ KAYNAKLAR

369-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

361 ÖDENECEK SOS.GÜV.KESİNTİLERİ

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

36- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

33- DİĞER BORÇLAR

32- TİCARİ BORÇLAR
320 SATICILAR

1.173.380,91

159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

PASİF
3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

102 BANKALAR

3.158.167,57

CMK BİLANÇO 01/10/2018 - 12/09/2020

10- HAZIR DEĞERLER

1- DÖNEN VARLIKLAR

AKTİF

3.624.404,99

1.413.269,87

820.902,23

1.865.911,16

14.595,94

2.472.874,74

26.457,44

14.252,47

40.709,91

1.062.771,78

1.103.481,69

48.048,56

1.151.530,25
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4.180.000,00

DİĞER GELİRLER
TOPLAM

60.000,00
75.000,00
125.000,00
970.000,00
4.180.000,00

SU TELEFON AYDINLATMA

KIRTASİYE -FOTOKOPİ GİDERLERİ

KİRA GİDERLERİ

SAİR GİDERLER
TOPLAM

PERSONEL GİDERLERİ
2.950.000,00

180.000,00

FAİZ GELİRLERİ

B. GİDERLER

4.000.000,00

TBB'DEN GELEN ÖDENEK

A. GELİRLER

2018-2020 TAHMİNİ
BÜTÇE

68.772,51

59.802,18

48.000,00
112.500,00
154.560,00
775.000,00
4.065.060,00

42.722,57

100.510,87
138.000,00
691.552,42
3.624.191,27

2.975.000,00

2.651.405,41

5.793.080,31

207.220,20

180.191,48
5.037.461,14

5.517.087,60

2020-2022 TAHMİNİ
BÜTÇE

4.797.467,48

2018-2020
GERÇEKLEŞEN BÜTÇE

CMK TAHMİNİ BÜTÇE 2020-2022

CMK GELİR TABLOSU 01.10.2018 - 12.09.2020
A- BRÜT SATIŞLAR (TBB'DEN GELEN ÖDENEK)
DİĞER GELİRLER

4.857.269,66
4.857.269,66

C- NET SATIŞLAR

4.857.269,66

D- HİZMETLERİN MALİYETİ (PERSONEL GİDERLERİ)

2.651.405,41

SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)

2.651.405,41

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

2.205.864,25

E- FAALİYET GİDERLERİ (AVUKATLARA YAPILAN ÖDEMELER)
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

972.754,51
972.754,51

FAALİYET KARI VEYA ZARARI

1.233.109,74

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR (BANKA FAİZ GELİRLERİ)
FAİZ GELİRLERİ

180.191,48

180.191,48

G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR

0,00

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR

1.413.301,22

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

0,00

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

0,68
0,68

DÖNEM KARI / ZARARI

1.413.300,54

DÖNEM NET KARI / ZARARI

1.413.300,54
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MİZAN
CMK SERVİSİ
01/10/2018-12/09/2020
Hesap Kodu
1

Hesap Adı
DÖNEN VARLIKLAR

Borç
72.890.265,89

Alacak
69.680.767,51

Borç Bakiye
3.209.498,38

Alacak Bakiye
0,00

10

HAZIR DEĞERLER

70.616.732,12

69.443.351,21

1.173.380,91

0,00

102

BANKALAR

70.616.732,12

69.443.351,21

1.173.380,91

0,00

102.01

VADESİZ BANKA HESAPLARI

38.279.030,59

37.105.649,68

1.173.380,91

34.895.846,89

34.895.846,89

0,00

0,00

13.052,27

8.401,20

4.651,07

0,00

3.370.131,43

2.201.401,59

1.168.729,84

0,00

102.01.001

DENİZBANK İZMİR ŞB. 4357536-352 HS.

102.01.002

İŞBANKASI YENİLİMAN ŞB. 355640 HS.

102.01.006

TEB ALSANCAK ŞB. 73341581 HS.

102.02

VADELİ BANKA HESAPLARI

32.337.701,53

32.337.701,53

102.02.001

DENİZBANK İZMİR ŞB. VADELİ HS.

32.337.701,53

32.337.701,53

0,00

0,00

13

DİĞER ALACAKLAR

2.212.429,33

227.266,30

1.985.163,03

0,00

136

2.212.429,33

227.266,30

136.01

İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

2.041.123,78

113.623,86

1.927.499,92

0,00

BARO DAN ALACAKLAR

1.909.421,77

17.228,48

1.892.193,29

0,00

136.01.002

ADLİ YARDIM DAN ALACAKLARI

131.702,01

96.395,38

35.306,63

0,00

136.02

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

171.305,55

113.642,44

57.663,11

0,00

72.425,50

38.266,10

34.159,40

3.586,92

179,03

3.407,89

0,00

95.293,13

75.197,31

20.095,82

0,00

136.02.001

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

136.02.002

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

136.02.005

MEGA OFFICE BOX-ERSİN ALTINSOY KAĞIT ALACAKLARI

0,00

0,00

15

STOKLAR

0,00

2.474,39

159

VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

2.474,39

0,00

2.474,39

0,00

159.01.001

VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

2.474,39

0,00

2.474,39

0,00

0,00

58.630,05

10.150,00

48.480,05

0,00

193

PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

15.353,31

0,00

15.353,31

0,00

193.01

STOPAJ KESİNTİSİ

15.353,31

0,00

15.353,31

0,00

195

İŞ AVANSLARI(1)

9.476,75

0,00

9.476,75

0,00

195.01

DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

2.474,39

1.985.163,03

0,00

136.01.001

19

TEDARİKÇİLERE VERİLEN İŞ AVANSLARI

195.01.001

TEDARİKÇİLERE VERİLEN İŞ AVANSLARI

196

PERSONEL AVANSLARI

196.01

PERSONEL AVANSLARI HS.

9.476,75

0,00

9.476,75

0,00

9.476,75

0,00

9.476,75

0,00

33.799,99

10.150,00

23.649,99

0,00

33.799,99

10.150,00

23.649,99

0,00

196.01.001

PERSONEL AVANSLARI HS.

33.799,99

10.150,00

23.649,99

0,00

2

DURAN VARLIKLAR

423.156,83

0,00

423.156,83

0,00

25

MADDİ DURAN VARLIKLAR

344.521,63

0,00

344.521,63

0,00

254

TAŞITLAR

59.250,00

0,00

59.250,00

0,00

254.01

TAŞITLAR

59.250,00

0,00

59.250,00

0,00

254.01.001

TAŞITLAR

59.250,00

0,00

59.250,00

0,00

255

DEMİRBAŞLAR

285.271,63

0,00

285.271,63

0,00

255.01

DEMİRBAŞLAR

285.271,63

0,00

285.271,63

0,00

255.01.001

DEMİRBAŞLAR

171.585,07

0,00

171.585,07

0,00

255.01.002

MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR 2 ADET

11.333,88

0,00

11.333,88

0,00

255.01.003

HP A10 20063 BİLGİSAYAR 10 ADET

33.453,00

0,00

33.453,00

0,00

255.01.004

CÜPPE

68.899,68

0,00

68.899,68

0,00

26

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

78.635,20

0,00

78.635,20

0,00

264

ÖZEL MALİYETLER

78.635,20

0,00

78.635,20

0,00

264.01.001

ÖZEL MALİYETLER

78.635,20

0,00

78.635,20

0,00

3

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

3.630.585,60

4.790.375,07

0,00

1.159.789,47

32

TİCARİ BORÇLAR

804.932,15

812.383,51

0,00

7.451,36

320

SATICILAR

804.932,15

812.383,51

0,00

7.451,36

320.01

SATICILAR

804.932,15

812.383,51

0,00

7.451,36

320.01.003

TEKNOLOJİK BİLGİSAYAR

7.924,09

7.782,73

141,36

320.01.014

YURTİÇİ KARGO

2.931,23

3.416,12

0,00

484,89

320.01.016

ARD GRUP LTD.ŞTİ.

71.250,00

74.625,00

0,00

3.375,00

320.01.026

YABANERİ LTD.ŞTİ

129.616,59

129.616,59

0,00

0,00

0,00

320.01.028

TURUNCU HOLDİNG A.Ş.

52.274,29

52.274,29

0,00

0,00

320.01.029

MEGA OFFICE BOX- ERSİN ALTINSOY

27.502,08

27.643,44

0,00

141,36

320.01.032

EGE PALAS

4.320,00

4.320,00

0,00

0,00

320.01.037

SADETEK TAKİP SİST.A.Ş.

0,00

708,00

0,00

708,00

1.226,03

320.01.039

GEMİCİ SİGORTA LTD. ŞTİ.

320.01.045

UMUT İNALTEKİN-VECTO DİJİTAL BASKI

320.01.046

LTS ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.

1.226,03

0,00

0,00

0,00

991,20

0,00

991,20

682,63

682,63

0,00

0,00

320.01.051

OTOKOÇ OTOMOTİV TİC.VE SAN.A.Ş.

27.705,68

27.705,68

0,00

0,00

320.01.052

İBRAHİM DEMİRKIRAN-DEMİRKIRAN MADENİ EŞYA-PAZARLAMA
2.218,40

2.218,40

0,00

0,00

320.01.055
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DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

0,00

0,00

0,00

0,00

320.01.057

DOĞUŞ KONFEKSİYON SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

19.440,00

19.440,00

0,00

0,00

320.01.058

ZR ELEKTRONİK İNŞAAT BİLİŞİM LTD.ŞTİ.

ÜTÜCAFE-AYSEL ERKAL

43.602,77

33.760,70

43.602,77

33.760,70

0,00

0,00
0,00

320.01.059

DURALLAR TEMİZLİK MAD.LTD.ŞTİ.

10.841,25

10.841,25

0,00

320.01.060

DİNAMİK BİLGİSAYAR-MEHMET UZUN

70.601,76

70.601,76

0,00

0,00

30.350,42

27.776,72

2.573,70

0,00

2.380,00

2.380,00

0,00

0,00

28.080,00

28.080,00

0,00

0,00

2.059,50

2.059,50

0,00

0,00

320.01.061

İZATAMER OTO SERVİS - NALAN DURAN

320.01.062

İZEGE OTOMOTİV YED. PAR. OTO. SE. HİZ. SA.TİC. LTD. ŞTİ.

320.01.063

İSTANBUL MEZUNİYET-ÖMER BIYIKLI

320.01.064

NETİN A.Ş.

320.01

SATICILAR

320.01.003

TEKNOLOJİK BİLGİSAYAR

138.832,69

131.156,60

7.676,09

0,00

17.047,72

17.871,45

0,00

823,73

320.01.009

EGE İKLİMLENDİRME

94,40

94,40

0,00

0,00

320.01.011

SDD YAZILIM HİZMETLERİ

21.594,00

21.594,00

0,00

0,00

320.01.013

YURTİÇİ KARGO

14.426,88

14.467,23

0,00

40,35

320.01.021

MEGA OFFICE BOX-ERSİN ALTINSOY

12.739,04

12.469,54

269,50

0,00

320.01.025

GÜNEY BİLİM LTD.ŞTİ.

3.044,40

3.044,40

0,00

0,00

320.01.027

DİNAMİK BİLGİSAYAR-MEHMET UZUN

33.453,00

33.453,00

0,00

0,00

320.01.029

NETİN HABERLEŞME A.Ş.

2.059,50

2.059,50

0,00

0,00

320.01.030

ABTEM TEMİZLİK

8.270,67

0,00

8.270,67

0,00

320.01.031

YALILİFT ASANSÖR LTD. ŞTİ.

2.285,60

2.285,60

0,00

0,00

320.01.032. DURUSEL TEMİZLİK

9.007,16

9.007,16

0,00

0,00

320.01.033

ERHAN DEMİRCİ

1.260,00

1.260,00

0,00

0,00

320.01.034

SELİN KLİMA / HİKMET BAL

5.191,99

5.191,99

0,00

0,00

320.01.035

MEHMET ALİ GÜNDOĞDU/OGÜN OFSET

7.080,00

7.080,00

0,00

0,00

320.01.036

90 PİKSEL LTD. ŞTİ.

1.278,33

1.278,33

0,00

0,00

320.02

GÖREVLİ AVUKATLAR CARİ HS.

6.880.936,08

6.975.641,22

0,00

94.705,14

320.02.001

GÖREVLİ AVUKATLAR CARİ HS.

6.880.936,08

6.975.641,22

0,00

94.705,14

33

DİĞER BORÇLAR

2.872.644,36

3.224.606,57

0,00

351.962,21

335

PERSONEL BORÇLARI

1.769.231,26

1.769.231,26

0,00

0,00

335.01

PERSONELE BORÇLAR

1.769.231,26

1.769.231,26

0,00

0,00

335.01.001

PERSONELE BORÇLAR

1.765.831,26

1.765.831,26

0,00

0,00

335.01.002

PERSONELE DİĞER BORÇLAR

3.400,00

3.400,00

0,00

0,00

336

DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

1.103.413,10

1.455.375,31

0,00

351.962,21

336.01

DİĞER İŞTİRAKLERE BORÇLAR

529.032,89

605.193,03

0,00

76.160,14

336.01.001

BARO BORÇLARI

432.637,51

508.797,65

0,00

76.160,14

336.01.002

CMK BORÇLARI

96.395,38

96.395,38

0,00

0,00

336.03

DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

0,00

2.386,46

0,00

2.386,46

336.03.001

DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

0,00

2.386,46

0,00

2.386,46

336.04

MAHSUPTAN BORÇLAR

497.468,02

497.468,02

0,00

0,00

336.04.001

MAHSUPTAN BORÇLAR

497.468,02

497.468,02

0,00

0,00

336.05

DİĞER MUHTELİF BORÇLAR

76.912,19

350.327,80

0,00

273.415,61

336.05.001

KÇÖ

76.912,19

350.327,80

0,00

273.415,61

36

ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.310.803,21

4.367.441,27

0,00

56.638,06

360

ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

3.383.252,31

3.402.834,24

0,00

19.581,93

360.01

ÜCRET ÖDEMELERİ GELİR VE DAMGA VERGİSİ

1.862.539,76

1.882.121,69

0,00

19.581,93

360.01.001

ÜCRET ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİ

1.843.723,46

1.862.544,99

0,00

18.821,53

360.01.002

ÜCRET ÖDEMELERİ DAMGA VERGİSİ

18.816,30

19.576,70

0,00

760,40

360.02

SERBEST MESLEK ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİ

1.498.040,02

1.498.040,02

0,00

0,00

360.02.001

SERBEST MESLEK ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİ

1.498.040,02

1.498.040,02

0,00

0,00

360.03

ÖDENECEK SENDİKA AİDATI

22.672,53

22.672,53

0,00

0,00

360.03.001

ÖDENECEK SENDİKA AİDATI

22.672,53

22.672,53

0,00

0,00

361

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

927.550,90

959.610,24

0,00

32.059,34

361.01

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

927.550,90

959.610,24

0,00

32.059,34

361.01.001

ÖDENECEK SGK PRİMLERİ

899.940,30

929.278,98

0,00

29.338,68

361.01.002

ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ

27.610,60

30.331,26

0,00

2.720,66

369

DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

0,00

4.996,79

0,00

4.996,79

369.01

ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

0,00

4.996,79

0,00

4.996,79

5

ÖZKAYNAKLAR

1.538.600,76

3.318.337,19

0,00

1.779.736,43

50

ÖDENMİŞ SERMAYE

0,00

1.472.448,48

0,00

1.472.448,48
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500

ÖZKAYNAK

0,00

1.472.448,48

0,00

1.472.448,48

500.01

ÖZKAYNAK

0,00

1.472.448,48

0,00

1.472.448,48

500.01.001

ÖZKAYNAK

0,00

1.472.448,48

0,00

1.472.448,48

57

GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

0,00

951.346,92

0,00

951.346,92

570

GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

0,00

951.346,92

0,00

951.346,92

570.01

GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK ARTIŞI

0,00

951.346,92

0,00

951.346,92

570.01.001

GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK ARTIŞI

0,00

951.346,92

0,00

951.346,92

58

GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI

769.300,38

0,00

769.300,38

0,00

580

GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK AZALIŞI (-)

769.300,38

0,00

769.300,38

0,00

580.01

GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK AZALIŞI (-)

769.300,38

0,00

769.300,38

0,00

580.01.001

GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK AZALIŞI (-)

769.300,38

0,00

769.300,38

0,00

59

DÖNEM NET KARI(ZARARI)

769.300,38

894.541,79

0,00

125.241,41

590

DÖNEM NET ÖZKAYNAK ARTIŞI

0,00

125.241,41

0,00

125.241,41

590.01

DÖNEM NET ÖZKAYNAK ARTIŞI

0,00

125.241,41

0,00

125.241,41

590.01.001

DÖNEM NET ÖZKAYNAK ARTIŞI

0,00

125.241,41

0,00

125.241,41

591

DÖNEM NET ÖZKAYNAK AZALIŞI (-)

769.300,38

769.300,38

0,00

0,00

591.01

DÖNEM NET ÖZKAYNAK AZALIŞI (-)

769.300,38

769.300,38

0,00

0,00

591.01.001

DÖNEM NET ÖZKAYNAK AZALIŞI (-)

769.300,38

769.300,38

0,00

0,00

6

GELİR TABLOSU HESAPLARI

125.720,50

12.381.084,34

0,00

12.255.363,84

60

BRÜT SATIŞLAR

356,22

12.299.316,18

0,00

12.298.959,96

602

DİĞER GELİRLER

356,22

12.299.316,18

0,00

12.298.959,96

602.01

DİĞER GELİRLER

356,22

12.299.316,18

0,00

12.298.959,96

602.01.001

TBB DEN GELEN ÖDENEK

0,00

11.543.279,79

0,00

11.543.279,79

602.01.002

AVUKATLARDAN SAĞLANAN GELİRLER

0,00

626.969,75

0,00

626.969,75

602.01.003

ÖDEMELERDEN SAĞLANAN GELİRLER

0,00

120.953,82

0,00

120.953,82

602.01.004

DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER

0,00

4,72

0,00

4,72

602.01.005

SGK %5 İŞVEREN PRM TEŞVİĞİ

356,22

8.108,10

0,00

7.751,88

64

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR

0,00

81.768,16

0,00

81.768,16

642

FAİZ GELİRLERİ

0,00

81.768,16

0,00

81.768,16

642.01

FAİZ GELİRLERİ

0,00

81.768,16

0,00

81.768,16

642.01.001

FAİZ GELİRLERİ

0,00

81.768,16

0,00

81.768,16
0,00

66

FİNANSMAN GİDERLERİ(-)

122,87

0,00

122,87

660

KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ(-)

122,87

0,00

122,87

0,00

69

DÖNEM NET KARI(ZARARI)

125.241,41

0,00

125.241,41

0,00

690

DÖNEM ÖZKAYNAK ARTIŞ VEYA AZALIŞI

125.241,41

0,00

125.241,41

0,00

690.01

DÖNEM ÖZKAYNAK ARTIŞI VE AZALIŞI

125.241,41

0,00

125.241,41

0,00

690.01.001

DÖNEM ÖZKAYNAK ARTIŞI VE AZALIŞI

125.241,41

0,00

125.241,41

0,00

7

FİNANSMAN GİDERLERİ

12.387.548,21

245,74

12.387.302,47

0,00

74

HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

3.101.109,32

0,00

3.101.109,32

0,00

740

HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

3.101.109,32

0,00

3.101.109,32

0,00

740.01

İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ

3.101.109,32

0,00

3.101.109,32

0,00

740.01.001

PERSONEL BRÜT ÜCRET

2.090.026,06

0,00

2.090.026,06

0,00

740.01.002

SGK İŞVEREN PAYI

475.373,22

0,00

475.373,22

0,00

740.01.003

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI

49.859,75

0,00

49.859,75

0,00

740.01.004

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ

63.364,17

0,00

63.364,17

0,00

323.580,26

0,00

323.580,26

0,00

98.905,86

0,00

98.905,86

0,00

740.01.005

İKRAMİYELER

740.01.006

SOSYAL YARDIMLAR

77

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

9.286.193,15

0,00

9.286.193,15

0,00

770

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

9.286.193,15

0,00

9.286.193,15

0,00

770.03

DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER

9.059.904,91

0,00

9.059.904,91

0,00
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770.03.01

ELEKTRİK GİDERLERİ

27.365,11

0,00

27.365,11

0,00

770.03.01.001ELEKTİRK GİDERLERİ

27.365,11

0,00

27.365,11

0,00

SU GİDERLERİ

186.246,08

0,00

186.246,08

0,00

770.03.02.001SU GİDERLERİ

186.246,08

0,00

186.246,08

0,00

5.079,04

0,00

5.079,04

0,00

770.03.02
770.03.04

TELEFON GİDERLERİ

770.03.04.001TELEFON GİDERLERİ
770.03.05

BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ

770.03.05.001BİLGİ İŞLEM SARF GİDERLERİ

5.079,04

0,00

5.079,04

0,00

12.347,90

0,00

12.347,90

0,00

1.548,48

0,00

1.548,48

0,00

770.03.05.003DONANIM BAKIM ANLAŞMASI GİDERLERİ

10.799,42

0,00

10.799,42

0,00

770.03.06

27.443,20

0,00

27.443,20

0,00

770.03.06.001POSTA GİDERLERİ

12.964,00

0,00

12.964,00

0,00

770.03.06.002KARGO GİDERLERİ

14.479,20

0,00

14.479,20

0,00

GÖREVLİ AVUKATLARA ÖDENEN ÜCRETLER

8.770.267,86

0,00

8.770.267,86

0,00

770.03.07.001GÖREVLİ AVUKATLARA ÖDENEN ÜCRETLER

8.184.276,99

0,00

8.184.276,99

0,00

585.990,87

0,00

585.990,87

0,00

31.155,72

0,00

31.155,72

0,00

224.002,64

0,00

224.002,64

0,00

80.721,63

0,00

80.721,63

0,00

12.012,30

0,00

12.012,30

0,00

741,80

0,00

741,80

0,00

67.967,53

0,00

67.967,53

0,00

770.03.07

POSTA VE KARGO GİDERLERİ

770.03.07.002GÖREVLİ AVUKATLAR YOL GİDERLERİ
770.03.10

YAZILIM GİDERLERİ

770.04

ÇEŞİTLİ GİDERLER

770.04.01

KIRTASİYE GİDERLERİ

770.04.01.001KIRTASİYE SARF GİDERLERİ
770.04.01.002TONER VE KARTUŞ GİDERLERİ
770.04.01.003KAĞIT GİDERLERİ
770.04.03

4.075,00

0,00

4.075,00

0,00

770.04.03.001AVUKAT STAJYERLERİ YOL GİDERLERİ

YOL GİDERLERİ

4.075,00

0,00

4.075,00

0,00

770.04.04

5.286,39

0,00

5.286,39

0,00

5.286,39

0,00

5.286,39

0,00

121.592,96

0,00

121.592,96

0,00
0,00

TESİSAT VE BAKIM GİDERLERİ

770.04.04.003KLİMA BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDERLERİ
770.04.06

ÇEŞİTLİ GİDERLER

770.04.06.001MUHTELİF GİDERLER
770.04.06.002KİRA GİDERLERİ

11.192,96

0,00

11.192,96

110.400,00

0,00

110.400,00

0,00

2.059,50

0,00

2.059,50

0,00

770.04.09

HABERLEŞME İNTERNET ALTYAPI GİDERLERİ

770.04.10

PANDEMİ GİDERİ

10.267,16

0,00

10.267,16

0,00

770.06

BAKIM ONARIM

2.285,60

0,00

2.285,60

0,00

770.06.001

BAKIM ONARIM GİDERİ

2.285,60

0,00

2.285,60

0,00

78

FİNANSMAN GİDERLERİ

245,74

245,74

0,00

0,00

780

FİNANSMAN GİDERLERİ

122,87

122,87

0,00

0,00

780.01.001

BANKA MASRAFLARI

122,87

122,87

0,00

0,00

781

FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI

122,87

122,87

0,00

0,00

1383

1384

GENEL KURUL ERTELEME KARARI
SONRASI MALİ TABLOLAR

1385

İZMİR BAROSU
GELİR TABLOSU
16/09/2020-23.06.2021
A- BRÜT SATIŞLAR
AİDAT GELİRLERİ

GİRİŞ KESENEĞİ GELİRLERİ
GENEL KURUL CEZA GELİRLERİ

5.194.786,11
3.131.309,84
422.595,99
43.598,17

DİĞER GELİRLER

365.202,80

TBB ÖDENEKLERİ

1.232.079,31

B- SATIŞ İNDİRİMLERİ
SATIŞTAN İADELER (-)(GİRİŞ KESENEĞİ İADELERİ )
DİĞER İADELER

50.029,39
46.595,84
3.433,55

C- NET SATIŞLAR

5.144.756,72

D- HİZMETLERİN MALİYETİ

2.098.821,22

SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) PERSONEL

2.098.821,22

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

3.045.935,50

E-FAALİYET GİDERLERİ

1.482.799,61

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

1.482.799,61

1.563.135,89

FAALİYET KARI ZARARI

106.517,44

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR
FAİZ GELİRLERİ

650,86
105.866,58

KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ EFT-POS
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (-)
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
DÖNEM NET KARI / ZARARI (-)
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18.789,23
220,00
(-)18.569,23
1.650.864,10
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2.178.000,00
196.223,71
592.860,96
370.588,87

252 BİNALAR

254 TAŞITLAR

255 DEMİRBAŞLAR

26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

AKTİF TOPLAM

267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

264 ÖZEL MALİYETLER

12.053.570,87

12.053.570,87

5.106,34

357.745,86

7.736,67

2.967.084,67

25- MADDİ DURAN VARLIKLAR

260 HAKLAR

3.337.673,54

20.021,42

141.512,72

2.207,61

163.741,75

2- DURAN VARLIKLAR

196 PERSONEL AVANSLARI

195 İŞ AVANSLARI

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

19- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

0,00

18.663,16

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

181 GELİR TAHAKKUKLARI

18.663,16

6.477.415,12

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS.

15- STOKLAR

6.477.415,12

11.671,41

2.025.626,43

13- DİĞER ALACAKLAR

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER

102 BANKA

18.779,46

2.056.077,30

10- HAZIR DEĞERLER

100 KASA

8.715.897,33

AKTİF

1- DÖNEN VARLIKLAR

1.650.864,10

590 DÖNEM NET ÖZKAYNAK ARTIŞI

12.053.570,87

59- DÖNEM NET KARI (ZARARI)
PASİF TOPLAM

172.460,79
1.650.864,10

580 ÖNCEKİ DÖNEM ZARARLARI

172.460,79

3.756.687,10

570-ÖNCEKİ DÖNEM KARLARI
58-ÖNCEKİ DÖNEM ZARARLARI

3.756.687,10

130.000,00

130.000,00

57-ÖNCEKİ DÖNEM KARLARI

549 ÖZEL FONLAR

54- KAR YEDEKLERİ

3.785.875,11

3.785.875,12

500 ÖZ KAYNAK

9.150.965,53

50- ÖDENMİŞ SERMAYE

10.835,42

56.144,66

35.081,40

102.693,54

2.724.342,75

5- ÖZ KAYNAKLAR

397-SAYIM TESELLÜM FAZLASI

361 ÖDENECEK SOS.GÜV.KESİNTİLERİ

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

36- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

2.724.342,75

71.199,11

33- DİĞER BORÇLAR

320 SATICILAR

2.902.605,34

4.369,94
4.369,94

PASİF

309-KREDİ KARTI
309-01 TEB KREDİ KARTI

MALİ BORÇLAR

3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

İZMİR BAROSU
BİLANÇOSU
16/09/2020-23/06/2021

Hesap Kodu
1
10
100
100.01
100.01.001
100.01.002
100.01.003
102
102.01
102.01.001
102.01.002
102.01.003
102.01.004
102.01.005
102.01.006
102.01.009
102.01.011
102.01.012
102.01.013
102.01.014
102.02
102.02.013
102.02.014
102.04
102.04.001
108
108.02
108.02.001
13
136
136.01
136.01.001
136.01.002
136.01.003
136.01.004
136.01.005
136.01.006
136.04
136.04.001
136.04.002
136.05
136.05.001
136.05.002
136.07
136.07.002
136.07.003
136.07.005
136.08
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İZMİR BAROSU MİZAN
16/09/2020-23/06/2021
Borç
DÖNEN VARLIKLAR
30.896.230,91
HAZIR DEĞERLER
22.013.130,66
KASA
1.210.823,43
KASA HS.
1.210.823,43
KASA HS.
724.965,55
MERKEZ KASA 2
271.122,39
İLÇE KASA
214.735,49
BANKALAR
19.853.213,32
VADESİZ BANKA HESAPLARI
14.245.132,21
DENİZBANK İZMİR ŞB. 4357536-351 HS.
264.413,91
İŞBANKASI KONAK ŞB. 1545 HS.
2.011.875,52
İŞBANKASI YENİLİMAN ŞB. 291761 HS.
370.614,16
DENİZBANK ALSANCAK ŞB. 4357536-351 HS.
5.884,56
ZİRAAT BANKASI KONAK ŞB. 34795117-5001 HS. 3.075,23
G.BANKASI MANAVKUYU ŞB. 6298951 HS.
712.420,26
DENİZBANK İZMİR ŞB. VEKALET ÜCRETLERİ HS. 4357536-370
1.161,40
ZİRAAT BANKASI KIBRIS ŞEHİTLERİ ŞB. 1523-34795117-5002
16.000,00
DENİZBANK İZMİR ŞB.4357536-360 HS.
11.256,19
TEB ALSANCAK ŞB. 73341570 HS.
10.844.437,08
DÖVİZ HESABI TEB BANKASI
3.993,90
VADELİ BANKA HESAPLARI
5.600.176,26
DENİZBANK 4357536-372 VADELİ HS.
100.176,26
TEB VADELİ
5.500.000,00
DÖVİZ HESAPLARI
7.904,85
DENİZBANK İZMİR ŞB. 4357536-361 HS.
7.904,85
DİĞER HAZIR DEĞERLER
949.093,91
ALINAN PULLAR
43.624,15
VEKALET PULU
43.624,15
DİĞER ALACAKLAR
8.677.099,72
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
8.677.099,72
İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
6.462.092,57
CMK DAN ALACAKLAR
992.259,30
ADLİ YARDIM DAN ALACAKLARI
234.878,58
VAKIF DAN ALACAKLARI
8.607,41
İKTİSADİ İŞLETMEDEN ALACAKLAR
5.169.111,03
İÖG DEN ALACAKLAR
25.102,55
HALISAHADAN ALACAKLAR
32.133,70
CMK KULLANIM BEDELLERİ
24.494,65
CMK ELEKTRİK KULLANIM BEDELİ
19.018,82
CMK SU KULLANIM BEDELİ
5.475,83
ADLİ YARDIM KULLANIM BEDELLERİ
38.097,92
ADLİ YARDIM ELEKTRİK KULLANIM BEDELİ
32.176,00
ADLİ YARDIM SU KULLANIM BEDELİ
5.921,92
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
160.412,79
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
71.089,01
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
15.274,85
MEGA OFFICE BOX-ERSİN ALTINSOY KAĞIT ALACAKLARI
74.048,93
PUL AVANSLARI
185.385,70

Alacak
22.180.333,58
19.957.053,36
1.192.043,97
1.192.043,97
717.322,72
259.985,76
214.735,49
17.827.586,89
13.819.682,04
263.428,69
1.969.774,73
328.809,73
5.884,56
0,00
673.218,32
0,00
4.648,00
11.256,19
10.558.667,92
3.993,90
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
7.904,85
7.904,85
937.422,50
8.297,15
8.297,15
2.199.684,60
2.199.684,60
468.466,89
159.116,00
230.488,58
0,00
78.862,31
0,00
0,00
22.949,14
17.640,81
5.308,33
36.552,41
30.797,99
5.754,42
53.193,51
19.518,57
0,00
33.674,94
13.987,40

Borç Bakiye
8.715.897,33
2.056.077,30
18.779,46
18.779,46
7.642,83
11.136,63
0,00
2.025.626,43
425.450,17
985,22
42.100,79
41.804,43
0,00
3.075,23
39.201,94
1.161,40
11.352,00
0,00
285.769,16
0,00
1.600.176,26
100.176,26
1.500.000,00
0,00
0,00
11.671,41
35.327,00
35.327,00
6.477.415,12
6.477.415,12
5.993.625,68
833.143,30
4.390,00
8.607,41
5.090.248,72
25.102,55
32.133,70
1.545,51
1.378,01
167,50
1.545,51
1.378,01
167,50
136.792,44
51.570,44
15.274,85
40.373,99
171.398,30

Alacak Bakiye
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

136.08.001
136.09
136.09.001
136.10
136.11
136.11.001
15
159
159.01.001
19
193
193.01
195
195.02
195.02.001
195.03
195.03.001
195.04
195.04.001
196
196.01
196.01.001
2
25
252
252.01
252.01.001
254
254.01
254.01.001
255
255.01
255.01.001
255.01.002
255.01.004
26
260
260.01.001
264
264.01.001
264.01.002
264.01.003
264.01.004
264.01.005
264.01.006
267
267.01.001
3
30
309
309.01.001
32

PUL AVANSLARI
3.420,00
ADLİ YARDIM ÖDEMELERİ AİDAT ALACAKLARI 338.821,23
ADLİ YARDIM ÖDEMELERİ AİDAT ALACAKLARI 338.821,23
BARO ODALARI KIRTASİYE AVANSLARI
6.951,65
BARONET ALACAKLARI HS.
1.338.023,30
TÜRKPARA A.Ş. BARONET ALACAKLARI HS. 1.338.023,30
STOKLAR
18.663,16
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
18.663,16
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
18.663,16
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
187.337,37
PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
2.207,61
BANKA STOPAJ KESİNTİSİ
2.207,61
İŞ AVANSLARI(1)
159.108,34
AVUKATLARA VERİLEN İŞ AVANSLARI
16.275,22
AVUKATLARA VERİLEN İŞ AVANSLARI
16.275,22
PERSONELE VERİLEN İŞ AVANSLARI
7.555,84
PERSONELE VERİLEN İŞ AVANSLARI
7.555,84
TEDARİKÇİLERE VERİLEN İŞ AVANSLARI
135.277,28
TEDARİKÇİLERE VERİLEN İŞ AVANSLARI
135.277,28
PERSONEL AVANSLARI
26.021,42
PERSONEL AVANSLARI HS.
26.021,42
PERSONEL AVANSLARI HS.
26.021,42
DURAN VARLIKLAR
3.337.673,54
MADDİ DURAN VARLIKLAR
2.967.084,67
BİNALAR
2.178.000,00
BİNALAR
2.178.000,00
BİNALAR HS.
2.178.000,00
TAŞITLAR
196.223,71
TAŞITLAR
196.223,71
TAŞITLAR HS.
196.223,71
DEMİRBAŞLAR
592.860,96
DEMİRBAŞLAR HS.
592.860,96
DEMİRBAŞLAR HS.
500.585,76
HP A10 20063 ALL IN ONE BİLGİSAYAR 10 ADET 33.453,00
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ DEMİRBAŞLARI
58.822,20
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
370.588,87
HAKLAR
7.736,67
SONICWALL GÜVENLİK LİSANSI
7.736,67
ÖZEL MALİYETLER
357.745,86
EK-BİNA AİLE MAHKEMLERİ BİNASI
32.278,91
SELÇUK BARO ODASI MOBİLYA
590,00
BARO BAHÇE
264.451,95
BAROHAN BİNASI
53.000,00
BAM ALİMÜNYUM MONTAJI
4.770,00
GEÇİÇİ KONTEYNIR HİZMET BİRİMİ
2.655,00
DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
5.106,34
MICROSOFT OFFICE 2019
5.106,34
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
3.683.838,45
MALİ BORÇLAR
24.151,14
DİĞER MALİ BORÇLAR
24.151,14
BARO KREDİ KARTI
24.151,14
TİCARİ BORÇLAR
902.952,32

0,00
260.000,00
260.000,00
0,00
1.251.288,50
1.251.288,50
0,00
0,00
0,00
23.595,62
0,00
0,00
17.595,62
8.417,62
8.417,62
4.340,00
4.340,00
4.838,00
4.838,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.586.443,79
28.521,08
28.521,08
28.521,08
974.151,43

3.420,00
78.821,23
78.821,23
6.951,65
86.734,80
86.734,80
18.663,16
18.663,16
18.663,16
163.741,75
2.207,61
2.207,61
141.512,72
7.857,60
7.857,60
3.215,84
3.215,84
130.439,28
130.439,28
20.021,42
20.021,42
20.021,42
3.337.673,54
2.967.084,67
2.178.000,00
2.178.000,00
2.178.000,00
196.223,71
196.223,71
196.223,71
592.860,96
592.860,96
500.585,76
33.453,00
58.822,20
370.588,87
7.736,67
7.736,67
357.745,86
32.278,91
590,00
264.451,95
53.000,00
4.770,00
2.655,00
5.106,34
5.106,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.902.605,34
4.369,94
4.369,94
4.369,94
71.199,11
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320
320.01
320.01.001
320.01.004
320.01.111
320.01.129
320.01.130
320.01.203
320.01.211
320.01.236
320.01.268
320.01.303
320.01.313
320.01.423
320.01.516
320.01.528
320.01.532
320.01.542
320.01.588
320.01.589
33
336
336.01
336.01.001
336.01.002
336.01.004
336.02
336.03
336.04
336.05
336.05.001
336.05.002
336.05.003
336.05.004
336.05.005
336.06
336.06.001
336.06.002
336.06.014
36
360
360.01
360.01.001
360.01.002
360.02
360.02.001
360.03
360.03.001
360.04
360.04.001
360.05
360.05.001
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SATICILAR
902.952,32
974.151,43
SATICILAR HS.
902.952,32
974.151,43
TBB İKTİSADİ İŞLETMESİ
1.074,00
23.726,03
TEKNOLOJİK BİLGİSAYAR
59.102,61
62.816,15
PTT
11.648,00
12.137,92
YURTİÇİ KARGO
25.233,21
25.727,37
ERYAPI METAL
1.480,90
1.952,90
YABANERİ LTD.ŞTİ.
94.413,05
99.428,05
TURUNCU HOLDİNG
6.817,15
7.379,96
BİLCOM LTD.ŞTİ.
0,00
216,00
ÜTÜCAFE AYSEL ERKAL
0,00
3.043,83
YALILİFT ASANSÖR
1.510,00
1.840,00
MEGA OFFICE BOX ERSİN ALTINSOY
28.226,82
28.695,11
AYTAŞ GIDA A.Ş.
123.476,85
148.317,88
ÇEVRE VE ŞEHİRÇİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO
4.677,14
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8.775,44
TEYZEM UNLU MAMÜLLERİ LTD. ŞTİ.
1.297,10
500,00
İŞNET A.Ş. -LUCA MUH. PROGRAMI
1.062,00
1.657,00
R-A MOBİLYA DEKORASYON LTD. ŞTİ.
0,00
700,00
AY-LAR DEMİR ÇELİK LTD. ŞTİ.
0,00
354,00
PRINTER OFSET MATBAACILIK A.Ş.
4.400,00
10.384,00
DİĞER BORÇLAR
1.820.899,26
4.545.874,07
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
612.165,85
3.339.879,59
DİĞER İŞTİRAKLERE BORÇLAR
255.039,34
2.115.768,89
CMK BORÇLARI
22.949,14
1.401.650,45
ADLİ YARDIM BORÇLARI
232.090,20
698.664,31
HAKEM KURULU BORÇLARI
0,00
15.454,13
BAROKART YÜKLEMELERİ
23.298,45
75.522,94
BAROKART POSLARI
36.413,10
48.273,10
BAROKART KREDİ DEVİR BORÇLARI
0,00
621.114,87
TBB DEN GELEN SOSYAL YARDIMLAR
288.655,56
370.459,93
ÖLÜM YARDIMI
59.600,00
72.400,10
CENAZE YARDIMI
16.650,00
39.899,99
SAĞLIK YARDIMI
24.445,56
28.738,91
DOĞUM YARDIMI
3.100,00
3.100,00
DİĞER YARDIMLAR
47.360,00
63.820,93
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
8.759,40
108.739,86
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
0,00
75.058,35
BAROKART BORÇLARI
0,00
23.690,51
MUHATAP OLUNAN DAVALARDAN GELEN KARŞI VEKALAET
8.759,40 ÜCRETİ 9.991,00
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
935.835,73
1.027.061,79
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
331.230,17
366.311,57
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
271.476,67
294.646,98
ÜCRET ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİ
259.071,86
281.020,98
ÜCRET ÖDEMELERİ DAMGA VERGİSİ
12.404,81
13.626,00
SERBEST MESLEK ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİ
3.454,58
4.363,68
SERBEST MESLEK ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİ
3.454,58
4.363,68
ÖDENECEK SENDİKA AİDATI
49.636,87
53.608,02
ÖDENECEK SENDİKA AİDATI
49.636,87
53.608,02
KDV TEVKİFATI
3.002,87
10.033,71
KDV TEVKİFATI
3.002,87
10.033,71
DİĞER HİZMET ALIMLARI GELİR VERGİSİ
3.659,18
3.659,18
DİĞER HİZMET ALIMLARI GELİR VERGİSİ
3.659,18
3.659,18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
797,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

71.199,11
71.199,11
22.652,03
3.713,54
489,92
494,16
472,00
5.015,00
562,81
216,00
3.043,83
330,00
468,29
24.841,03
4.098,30
0,00
595,00
700,00
354,00
5.984,00
2.724.974,81
2.727.713,74
1.860.729,55
1.378.701,31
466.574,11
15.454,13
52.224,49
11.860,00
621.114,87
81.804,37
12.800,10
23.249,99
4.293,35
0,00
41.460,00
99.980,46
75.058,35
23.690,51
1.231,60
91.226,06
35.081,40
23.170,31
21.949,12
1.221,19
909,10
909,10
3.971,15
3.971,15
7.030,84
7.030,84
0,00
0,00

361
361.01
361.01.001
39
397
397.01.001
5
50
500
500.01
500.01.001
54
549
549.01
549.01.001
57
570
570.01
570.01.001
58
580
580.01
580.01.001
59
590
590.01
590.01.001
6
60
602
602.01
602.01.001
602.01.002
602.01.004
602.01.005
602.01.006
602.01.007
602.01.009
602.01.015
602.01.016
602.01.020
602.01.021
602.01.022
602.01.023
602.02
602.03
602.04
602.05
602.05.003
602.06
602.06.001
604

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
604.605,56
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
604.605,56
ÖDENECEK SGK PRİMLERİ
604.605,56
DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
0,00
SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI
0,00
KASA SAYIM FAZLASI
0,00
ÖZKAYNAKLAR
2.556.624,77
ÖDENMİŞ SERMAYE
0,00
ÖZKAYNAK
0,00
ÖZKAYNAK
0,00
ÖZKAYNAK
0,00
KAR YEDEKLERİ
0,00
ÖZEL FONLAR
0,00
ÖZEL FONLAR
0,00
ÖZEL LOKAL FONU
0,00
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0,00
GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK ARTIŞI
0,00
GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK ARTIŞI
0,00
GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK ARTIŞI
0,00
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
172.460,79
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)
172.460,79
GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK AZALIŞI
172.460,79
GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK AZALIŞI
172.460,79
DÖNEM NET KARI(ZARARI)
2.384.163,98
DÖNEM NET ÖZKAYNAK ARTIŞI
2.384.163,98
DÖNEM NET ÖZKAYNAK ARTIŞI
2.384.163,98
DÖNEM NET ÖZKAYNAK ARTIŞI
2.384.163,98
GELİR TABLOSU HESAPLARI
14.266.690,97
BRÜT SATIŞLAR
5.203.847,41
DİĞER GELİRLER
2.071.877,57
DİĞER GELİRLER
661.666,04
GİRİŞ KESENEKLERİ
422.595,99
KİMLİK GELİRLERİ
13.850,00
ŞİKAYET GELİRLERİ
63.650,00
EMANET GELİRLERİ
5.729,42
CÜPPE GELİRLERİ
80,00
5 NİSAN ETKİNLİK GELİRLERİ
30,00
KİTAP SATIŞ GELİRLERİ
80,00
DİĞER GELİRLER
30.812,99
DİSİPLİN CEZA GELİRLERİ
5.846,61
GENEL KURUL CEZA GELİRLERİ
43.598,17
TAKPAS GELİRLERİ
408,00
İŞVEREN TEŞVİĞİ % 5
69.543,13
LİSE STAJER ÖĞRENCİ TEŞVİĞİ
5.441,73
KIRTASİYE GELİRLERİ
8.614,38
FOTOKOPİ GELİRLERİ
161.265,14
TELEFON GELİRLERİ
941,71
ADLİYE 4. KAT GELİRLERİ
311,00
FAKS GELİRLERİ
311,00
TBB DEN GELEN GELİRLER
1.239.079,30
TBB DEN GELEN GELİRLER
1.239.079,30
PRİM VE AİDATLAR
3.131.969,84

660.750,22
660.750,22
660.750,22
10.835,42
10.835,42
10.835,42
11.707.590,30
3.785.875,12
3.785.875,12
3.785.875,12
3.785.875,12
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
3.756.687,10
3.756.687,10
3.756.687,10
3.756.687,10
0,00
0,00
0,00
0,00
4.035.028,08
4.035.028,08
4.035.028,08
4.035.028,08
14.266.690,97
5.203.847,41
2.071.877,57
661.666,04
422.595,99
13.850,00
63.650,00
5.729,42
80,00
30,00
80,00
30.812,99
5.846,61
43.598,17
408,00
69.543,13
5.441,73
8.614,38
161.265,14
941,71
311,00
311,00
1.239.079,30
1.239.079,30
3.131.969,84

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172.460,79
172.460,79
172.460,79
172.460,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

56.144,66
56.144,66
56.144,66
10.835,42
10.835,42
10.835,42
9.150.965,53
3.785.875,12
3.785.875,12
3.785.875,12
3.785.875,12
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
3.756.687,10
3.756.687,10
3.756.687,10
3.756.687,10
0,00
0,00
0,00
0,00
1.650.864,10
1.650.864,10
1.650.864,10
1.650.864,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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604.01
604.01.001
61
610
610.01
610.01.001
610.02
610.02.001
610.02.003
610.02.004
610.02.006
62
622
622.01
622.01.001
63
632
632.01
632.01.001
64
642
642.01
642.01.001
642.01.002
649
649.01.003
65
659
659.01.002
66
660
67
679
679.01
679.01.001
68
681
681.01.001
689
689.01
689.01.001
69
690
690.01
690.01.001
7
74
740
740.01
740.01.001
740.01.002
740.01.003
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AİDAT GELİRLERİ
3.131.969,84
AİDAT GELİRLERİ
3.131.969,84
SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
50.152,89
SATIŞTAN İADELER(-)
50.152,89
SATIŞTAN İADELER(-)
3.264,28
AİDAT İADELERİ (-)
3.264,28
DİĞER İADELER (-)
46.888,61
ŞİKAYET ÜCRETİ İADELERİ
32,77
KİMLİK ÜCRETİ İADELERİ
60,00
CÜPPE ÜCRETİ İADELERİ
200,00
GİRİŞ KESENEĞİ İADELERİ
46.595,84
SATIŞLARIN MALİYETİ(-)
2.098.821,22
SATILAN HİZMET MALİYETİ(-)
2.098.821,22
SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
2.098.821,22
SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
2.098.821,22
FAALİYET GİDERLERİ(-)
1.482.799,61
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-)
1.482.799,61
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
1.482.799,61
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
1.482.799,61
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
106.520,08
FAİZ GELİRLERİ
105.866,58
FAİZ GELİRLERİ
105.866,58
GECİKME FAİZ GELİRLERİ
70.630,53
FAİZ GELİRLERİ
35.236,05
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLARI
653,50
TÜRKPARA KOMİSYON GELİRLERİ
653,50
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)
656,14
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)
656,14
TÜRKPARA KOMİSYON GİDERLERİ
656,14
FİNANSMAN GİDERLERİ(-)
8.096,91
KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ(-)
8.096,91
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
220,00
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
220,00
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
220,00
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
220,00
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)
11.508,68
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI(-)
1.508,68
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI
1.508,68
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-)
10.000,00
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)
10.000,00
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
10.000,00
DÖNEM NET KARI(ZARARI)
5.304.068,03
DÖNEM ÖZKAYNAK ARTIŞI VE AZALIŞI
5.304.068,03
DÖNEM ÖZKAYNAK ARTIŞI VE AZALIŞI
5.304.068,03
DÖNEM ÖZKAYNAK ARTIŞI VE AZALIŞI
5.304.068,03
FİNANSMAN GİDERLERİ
7.193.724,26
HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
4.210.873,20
HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
2.112.051,98
İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
2.112.051,98
PERSONEL BRÜT ÜCRET
1.110.225,42
SGK İŞVEREN PAYI
340.009,81
İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI
32.393,30

3.131.969,84
3.131.969,84
50.152,89
50.152,89
3.264,28
3.264,28
46.888,61
32,77
60,00
200,00
46.595,84
2.098.821,22
2.098.821,22
2.098.821,22
2.098.821,22
1.482.799,61
1.482.799,61
1.482.799,61
1.482.799,61
106.520,08
105.866,58
105.866,58
70.630,53
35.236,05
653,50
653,50
656,14
656,14
656,14
8.096,91
8.096,91
220,00
220,00
220,00
220,00
11.508,68
1.508,68
1.508,68
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.304.068,03
5.304.068,03
5.304.068,03
5.304.068,03
7.193.724,26
4.210.873,20
2.112.051,98
2.112.051,98
1.110.225,42
340.009,81
32.393,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

740.01.004
740.01.006
740.01.007
740.01.008
740.01.009
740.01.010
740.01.011
741
77
770
770.01
770.01.003
770.02
770.02.02
770.02.02.001
770.02.02.002
770.02.02.003
770.02.03
770.02.03.002
770.02.03.003
770.02.03.004
770.02.04
770.02.04.001
770.02.04.002
770.02.04.003
770.02.04.004
770.02.07
770.02.07.002
770.03
770.03.01
770.03.01.001
770.03.01.002
770.03.02
770.03.02.001
770.03.02.002
770.03.03
770.03.03.022
770.03.04
770.03.04.001
770.03.04.013
770.03.05
770.03.05.001
770.03.06
770.03.06.001
770.03.06.004
770.03.06.005
770.03.06.006
770.03.06.007
770.03.07
770.03.07.001
770.03.07.002
770.03.07.003

PERSONEL İAŞE GİDERLERİ
13.450,00
STAJYER ÜCRET ÖDEMELERİ
53.042,00
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ
21.527,27
İKRAMİYELER
268.888,17
SOSYAL YARDIMLAR
220.599,14
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ HAFTA SONU
12.099,51
YOL GİDERLERİ
39.817,36
HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI2.098.821,22
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
2.966.657,24
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
1.483.857,63
TBB KİMLİK GİDERLERİ
11.240,00
KİMLİK YAPIM GİDERLERİ
11.240,00
ARAÇ GİDERLERİ
22.045,93
ARAÇ YAKIT GİDERLERİ
13.715,45
35 BRB 40 YAKIT GİDERLERİ
1.516,19
35 BRB 98 YAKIT GİDERLERİ
4.129,44
35 BRB 60 YAKIT GİDERLERİ
8.069,82
ARAÇ SERVİS GİDERLERİ
5.662,38
35 BRB 60 SERVİS GİDERLERİ
75,00
35 BRB 98 SERVİS GİDERLERİ
3.374,80
35 BRB 29 SERVİS GİDERLERİ
2.212,58
ARAÇ MTV GİDERLERİ
2.621,28
35 BRB 40 MTV GİDERLERİ
1.153,00
35 BRB 60 MTV GİDERLERİ
525,27
35 BRB 98 MTV GİDERLERİ
417,44
35 BRB 29 MTV GİDERLERİ
525,57
ARAÇ MUHTELİF GİDERLER
46,82
ARAÇ OTOPARK GİDERLERİ
46,82
DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 380.254,71
ELEKTRİK GİDERLERİ
46.034,14
MERKEZ BARO ELEKTRİK GİDERLERİ
38.037,71
BAROHAN ELEKTRİK GİDERLERİ
7.996,43
SU GİDERLERİ
6.375,00
MERKEZ BARO SU GİDERLERİ
4.385,00
BAROHAN SU GİDERLERİ
1.990,00
ADSL GİDERLERİ
79.296,57
ADSL GİDERLERİ
79.296,57
TELEFON GİDERLERİ
64.113,70
TELEFON GİDERLERİ
63.862,70
İNCİ PLAZA BARO ODASI TELEFON GİDERLERİ
251,00
DAĞITIM HİZMET GİDERLERİ
5.039,62
DERGİ DAĞITIM GİDERLERİ
5.039,62
BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ
71.922,72
BİLGİ İŞLEM SARF GİDERLERİ
21.337,98
DONANIM BAKIM ANLAŞMASI GİDERLERİ
4.773,21
WEB SİTESİ GİDERLERİ
265,50
HOSTING GİDERLERİ
11.873,27
YAZILIM GİDERLERİ
33.672,76
ARAÇ SİGORTA GİDERLERİ
6.211,90
35 BRB 40 TRAFİK SİGORTASI GİDERLERİ
930,89
35 BRB 98 TRAFİK SİGORTASI GİDERLERİ
930,89
35 BRB 60 TRAFİK SİGORTASI GİDERLERİ
1.146,48

13.450,00
53.042,00
21.527,27
268.888,17
220.599,14
12.099,51
39.817,36
2.098.821,22
2.966.657,24
1.483.857,63
11.240,00
11.240,00
22.045,93
13.715,45
1.516,19
4.129,44
8.069,82
5.662,38
75,00
3.374,80
2.212,58
2.621,28
1.153,00
525,27
417,44
525,57
46,82
46,82
380.254,71
46.034,14
38.037,71
7.996,43
6.375,00
4.385,00
1.990,00
79.296,57
79.296,57
64.113,70
63.862,70
251,00
5.039,62
5.039,62
71.922,72
21.337,98
4.773,21
265,50
11.873,27
33.672,76
6.211,90
930,89
930,89
1.146,48

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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770.03.07.006
770.03.07.007
770.03.09
770.03.09.001
770.03.09.002
770.03.09.003
770.03.18
770.04
770.04.01
770.04.01.001
770.04.01.002
770.04.01.003
770.04.02
770.04.02.001
770.04.03
770.04.03.002
770.04.03.004
770.04.03.006
770.04.04
770.04.04.001
770.04.04.003
770.04.05
770.04.05.001
770.04.05.003
770.04.05.004
770.04.05.006
770.04.06
770.04.06.003
770.04.06.005
770.04.07
770.04.07.001
770.04.07.003
770.04.07.005
770.04.07.007
770.04.07.011
770.04.08
770.04.08.001
770.04.08.002
770.04.08.003
770.04.08.004
770.04.08.005
770.04.09
770.04.09.001
770.04.13
770.04.13.001
770.04.13.002
770.04.13.003
770.04.13.004
770.04.14
770.04.14.001
770.04.21
770.04.21.001
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35 BRB 98 KASKO GİDERLERİ
1.985,54
35 BRB 60 KASKO GİDERLERİ
1.218,10
POSTA VE KARGO GİDERLERİ
93.761,06
POSTA GİDERLERİ
59.220,67
KARGO GİDERLERİ
26.540,39
E-TEBLİGAT GİDERLERİ UETS
8.000,00
KEP ADRES GİDERLERİ
7.500,00
ÇEŞİTLİ GİDERLER
699.122,77
KIRTASİYE GİDERLERİ
59.191,36
KIRTASİYE SARF GİDERLERİ
15.485,19
TONER VE KARTUŞ GİDERLERİ
9.946,23
KAĞIT GİDERLERİ
33.759,94
FOTOKOPİ GİDERLERİ
73.955,46
FOTOKOPİ GİDERLERİ
73.955,46
İKRAM GİDERLERİ
36.816,60
YEMEK BEDELLERİ
6.746,00
SU BARDAK POŞET VE KAŞIK ALIMLARI
22.927,55
İKRAM GİDERLERİ
7.143,05
YOL GİDERLERİ
61.994,31
ŞEHİRİÇİ YOL GİDERLERİ
968,31
SERVİS GİDERLERİ
61.026,00
TEMİZLİK GİDERLERİ
37.506,51
MUTFAK TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI
2.055,15
TEMİZLİK GİDERLERİ
26.998,84
BAYRAKLI ADLİYESİ TEMİZLİK HİZMET GİDERLERİ 7.415,64
EK-BİNA AİLE MAH. TEMİZLİK GİDERLERİ
1.036,88
İŞYERİ HEKİMLİĞİ GİDERLERİ
10.436,38
DİŞ HEKİMİ ÜCRET ÖDEMELERİ
8.836,38
İŞYERİ HEKİMLİĞİ TEFRİŞAT GİDERLERİ
1.600,00
KOMİSYON GİDERLERİ
14.062,27
KADIN HAKLARI KOMİSYONU GİDERLERİ
826,00
HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU GİDERLERİ
1.499,27
ÇOCUK KOMİSYONU GİDERLERİ
10.761,50
KENT VE ÇEVRE KOMİSYON GİDERLERİ
950,50
LGBTİ KOMİSYONU GİDERLERİ
25,00
TESİSAT VE BAKIM GİDERLERİ
12.912,40
ELEKTRİK TESİSAT MALZEME VE İŞÇİLİK GİDERLERİ2.489,30
SIHHİ TESİSAT MALZEME VE İŞÇİLİK GİDERLERİ
4.813,00
ASANSÖR BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDERLERİ
2.681,10
KLİMA BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDERLERİ 1.829,00
DİĞER ONARIM GİDERLERİ
1.100,00
BÜRO AİDAT GİDERLERİ
25.300,00
BAROHAN AİDAT GİDERİ
25.300,00
TEMSİL GİDERLERİ
12.112,46
KONAKLAMA GİDERLERİ
1.065,00
ŞEHİRDIŞI YOL GİDERLERİ
7.991,01
TEMSİL HARCAMALARI
2.848,77
ARAÇ KİRALAMA GİDERLERİ
207,68
SOSYAL ETKİNLİK GİDERLERİ
1.865,00
KOKTEYL GİDERLERİ
1.865,00
BARO ODALARI ÇEŞİTLİ GİDERLER
111.701,75
BAYRAKLI ZEMİN KAT ÇEŞİTLİ GİDERLERİ
325,00

1.985,54
1.218,10
93.761,06
59.220,67
26.540,39
8.000,00
7.500,00
699.122,77
59.191,36
15.485,19
9.946,23
33.759,94
73.955,46
73.955,46
36.816,60
6.746,00
22.927,55
7.143,05
61.994,31
968,31
61.026,00
37.506,51
2.055,15
26.998,84
7.415,64
1.036,88
10.436,38
8.836,38
1.600,00
14.062,27
826,00
1.499,27
10.761,50
950,50
25,00
12.912,40
2.489,30
4.813,00
2.681,10
1.829,00
1.100,00
25.300,00
25.300,00
12.112,46
1.065,00
7.991,01
2.848,77
207,68
1.865,00
1.865,00
111.701,75
325,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

770.04.21.004
770.04.21.005
770.04.21.007
770.04.21.008
770.04.21.009
770.04.21.010
770.04.21.011
770.04.21.013
770.04.21.015
770.04.21.016
770.04.21.017
770.04.21.018
770.04.21.019
770.04.21.020
770.04.21.021
770.04.21.023
770.04.21.025
770.04.21.029
770.04.21.030
770.04.21.031
770.04.21.032
770.04.21.033
770.04.21.034
770.04.22
770.04.22.003
770.04.25
770.04.25.002
770.04.25.003
770.04.25.004
770.04.25.005
770.04.25.010
770.04.25.013
770.04.25.015
770.04.25.016
770.04.25.017
770.04.25.024
770.04.25.025
770.04.25.027
770.04.25.028
770.04.25.029
770.04.25.030
770.04.25.032
770.04.25.033
770.04.25.034
770.04.25.036
770.04.25.037
770.04.25.038
770.04.25.039
770.04.26
770.04.27
770.04.28
770.04.29

KARŞIYAKA BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ
7.204,69
7.204,69
ÖDEMİŞ BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ
3.164,83
3.164,83
MENEMEN BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ
1.146,74
1.146,74
ALİAĞA BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ
3.263,52
3.263,52
TORBALI BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ
960,45
960,45
SEFERİHİSAR BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ
139,27
139,27
MENDERES BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ
3.200,49
3.200,49
DİKİLİ BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ
788,80
788,80
SELÇUK BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ
508,00
508,00
URLA BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ
3.597,25
3.597,25
ÇEŞME BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ
32,69
32,69
FOÇA BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ
367,15
367,15
TİRE BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ
3.725,73
3.725,73
BAYINDIR BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ
2.204,30
2.204,30
KARABURUN BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ
5.911,71
5.911,71
KEMALPAŞA BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLERİ
1.572,15
1.572,15
RODKAR İŞMERKEZİ GİDERLERİ (GENÇ AVUKATLAR3.749,48
ÇALIŞMA OFİSİ) 3.749,48
BÖLGE ADLİYE BİNASI ÇEŞİTLİ GİDERLER
8.945,32
8.945,32
BÖLGE ADLİYE BİNASI TEMİZLİK GİDERİ
10.044,92
10.044,92
İLÇE BARO ODALARI ÇEŞİTLİ GİDERLER
11.417,04
11.417,04
EK BİNA -AİLE MAH.- BARO ODASI ÇEŞTİLİ GİDERLER
7.398,58
7.398,58
ÇİĞLİ BARO ODASI ÇEŞİTLİ GİDERLER
10.980,45
10.980,45
BÖLGE ADLİYE MUTFAK GİDERLERİ
21.053,19
21.053,19
BARO BÜNYESİNDEKİ DİĞER BİRİMLER
1.239,24
1.239,24
KADIN DANIŞMA MERKEZİ GİDERLERİ
1.239,24
1.239,24
ÇEŞİTLİ GİDERLER
168.138,20
168.138,20
TAZİYET VE KUTLAMA GİDERLERİ
864,00
864,00
MUTFAK GİDERLERİ
21.273,74
21.273,74
MEDYA TAKİP GİDERLERİ
2.515,76
2.515,76
KİMLİK SORGULAMA GİDERLERİ
156,95
156,95
OGS GİDERLERİ
428,75
428,75
OTOPARK GİDERLERİ
468,00
468,00
SANTRAL GİDERLERİ
2.364,47
2.364,47
GÜVENLİK GİDERLERİ
2.483,90
2.483,90
GAZETE GİDERLERİ
2.066,00
2.066,00
PLAKET GİDERLERİ
212,40
212,40
GENEL KURUL GİDERLERİ
1.652,00
1.652,00
AFİŞ YAPIM GİDERLERİ
8.852,07
8.852,07
DAVA GİDERLERİ
95.912,03
95.912,03
KABLOLU TV GİDERLERİ
4.117,10
4.117,10
BAROHAN 6. KAT GİDERLERİ
275,00
275,00
OTO YIKAMA GİDERLERİ
213,00
213,00
NAKLİYE GİDERLERİ
1.494,43
1.494,43
ADLİYE ZEMİN KAT BEKLEME SALONU GİDERLERİ 1.065,00
1.065,00
SALİHAĞA ÇEŞİTLİ GİDERLERİ
2.478,04
2.478,04
TÖREN KUTLAMA GİDERLERİ
1.651,00
1.651,00
MERKEZ BARO TEMİZLİK MALZ.
8.548,98
8.548,98
TAKBAS SORGULAMA GİDERLERİ
9.045,58
9.045,58
YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
2.175,00
2.175,00
NOTERLİK HİZMET GİDERLERİ
413,34
413,34
ÇEŞİTLİ GİDERLER
3.949,55
3.949,55
BAKIM ONARIM GİDERLERİ
28.118,13
28.118,13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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770.04.30
770.04.33
770.04.34
770.04.35
770.05
770.05.02
770.05.02.001
770.05.02.003
770.06
770.06.01
770.06.02
770.06.06
770.06.08
770.06.09
770.06.10
770.07
770.07.003
770.07.004
770.07.007
770.08
770.08.001
770.08.002
770.08.003
770.08.004
770.08.005
770.08.006
770.09
770.09.001
770.09.002
771
78
780
780.01.001

SALİHAĞA İŞHANI AİDATI
5.970,00
5.970,00
KÜÇÜK DEMİRBAŞLAR
13.200,18
13.200,18
BARO BAHÇE GİDERLERİ
836,16
836,16
PANDEMİ GİDERLERİ
17.228,47
17.228,47
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
33.753,99
33.753,99
EMLAK VE ÇTV
33.753,99
33.753,99
MERKEZ BİNA EMLAK VE ÇTV
27.655,03
27.655,03
BAROHAN 6.KAT EMLAK VE ÇTV
6.098,96
6.098,96
BASIM YAYIN GİDERLERİ
176.272,99
176.272,99
DERGİ BASIM GİDERLERİ
56.582,65
56.582,65
BÜLTEN BASIM GİDERLERİ
5.015,00
5.015,00
MATBU EVRAK BASIM GİDERLERİ
19.178,34
19.178,34
AJANDA BASIM GİDERLERİ
62.481,00
62.481,00
ÇALIŞMA RAPORU BASIM GİDERİ
23.340,00
23.340,00
ÇANTA BASIM GİDERİ
9.676,00
9.676,00
SEM GİDERLERİ
2.513,16
2.513,16
SEM ELEKTRİK GİDERLERİ
1.064,16
1.064,16
SEM SU GİDERLERİ
1.429,00
1.429,00
SEM ÇEŞİTLİ GİDERLERİ
20,00
20,00
BAYRAKLI ADLİYESİ 4.KAT GİDERLERİ
155.076,06
155.076,06
BAYRAKLI 4.KAT ÇAY KAHVE GİDERLERİ
98.531,52
98.531,52
BAYRAKLI 4.KAT TEMİZLİK GİDERLERİ
36.716,08
36.716,08
BAYRAKLI 4.KAT SIHHI TESİSAT MALZEME VE İŞÇİLİK 840,00
GİDERLERİ
840,00
BAYRAKLI 4.KAT ELEKTRİK TESİSAT MALZEME VE İŞÇİLİK
8.183,00
GİDERLERİ 8.183,00
BAYRAKLI 4.KAT ÇEŞİTLİ GİDERLERİ
1.375,25
1.375,25
BAYRAKLI 4.KAT TEMİZLİK MALZ. ALIMI
9.430,21
9.430,21
DİĞER GİDERLER
3.578,02
3.578,02
YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
3.020,00
3.020,00
TRAFİK CEZA GİDERLERİ
558,02
558,02
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI1.482.799,61
1.482.799,61
FİNANSMAN GİDERLERİ
16.193,82
16.193,82
FİNANSMAN GİDERLERİ
8.096,91
8.096,91
BANKA MASRAFLARI
8.096,91
8.096,91

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI

0,00

0,00
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8.096,91

8.096,91
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AKTİF TOPLAM

255 DEMİRBAŞLAR

254-TAŞITLAR

252-BİNALAR

25- MADDİ DURAN VARLIKLAR

2- DURAN VARLIKLAR

195-İŞ. AVANSLARI

193-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR

19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS.

2.084.993,20

76.669,76

1.358.669,76
1.358.669,76
1.282.000,00

76,07
10.614,46
10.614,46

599.274,70
599.198,63

13- DİĞER ALACAKLAR

102 BANKALAR

10- HAZIR DEĞERLER

726.323,44
726.323,44
116.434,28

PASİF

4.996,79

369-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

PASİF TOPLAM

590- DÖNEM NET KAR

59- DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.084.993,20

94.675,30

775.997,60

580-ÖNCEKİ DÖNEM ZARARLARI
590 DÖNEM NET ÖZKAYNAK ARTIŞI

775.997,60

951.346,92

1.472.448,48

1.472.448,48

58-ÖNCEKİ DÖNEM ZARARLARI

570-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

500 ÖZKAYNAK

50- ÖDENMİŞ SERMAYE

1.742.473,10

33.859,02

5- ÖZ KAYNAKLAR

88.690,69

360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

127.546,50

198.701,10

3.440,00

202.141,10

12.832,50

12.832,50

342.520,10

361-- ÖDENECEK SOS.GÜV.KESİNTİLERİ

36- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

336- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

335-PERSONELE BORÇLAR

33- DİĞER BORÇLAR

320 SATICILAR

32- TİCARİ BORÇLAR

3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

ADLİ YARDIM BİLANÇO 01/10/2018 - 15/09/2020

1- DÖNEN VARLIKLAR

AKTİF

MİZAN
ADLİ YARDIM SERVİSİ
16/05/2020-23/06/2021
Hesap Kodu Hesap Adı
Borç
1
DÖNEN VARLIKLAR
23.413.281,81
10
HAZIR DEĞERLER
22.438.598,21
102
BANKALAR
22.438.598,21
102.01
BANKALAR
22.438.598,21
102.01
VADESİZ BANKA HESAPLARI
14.333.348,21
102.01.001 DENİZBANK İZMİR ŞB. 4357536-353 HS.
1.278,33
102.01.002 İŞBANKASI YENİLİMAN ŞB. 355653 HS.
2.430,17
6.264,67
HS.
102.01.004 ZİRAAT BANKASI KIBRIS ŞEHİTLERİ HS. ZORUNLU BES
102.01.005 TEB ALSANCAK ŞB 73341593
14.323.375,04
102.02
VADELİ BANKA HESAPLARI
8.105.250,00
102.02.001 DENİZBANK İZMİR ŞB. VDLİ HS.-355
5.000,00
102.02.003 TEB VADELİ HESAP
8.100.250,00
13
DİĞER ALACAKLAR
960.553,10
136
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
960.553,10
136.01
İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
738.919,35
136.01.001 BARO DAN ALACAKLAR
724.142,86
136.01.002 CMK DAN ALACAKLARI
14.776,49
136.02
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
221.633,75
136.02.001 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
129.897,22
136.02.002 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
10.384,69
81.351,84
136.02.005 MEGA OFFICE BOX-ERSİN ALTINSOY KAĞIT ALACAKLARI
19
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
14.130,50
193
PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
10.614,46
193.01
STOPAJ KESİNTİİSİ
9.398,13
193.01.001 ÖDENECEK VERGİ
1.216,33
195
İŞ AVANSLARI(1)
76,04
195.01
TEDARİKÇİLERE VERİLEN İŞ AVANSLARI
76,04
195.01.001 TEDARİKÇİLERE VERİLEN İŞ AVANSLARI
76,04
196
PERSONEL AVANSLARI
3.440,00
196.01
PERSONEL AVANSLARI HS.
3.440,00
196.01.001 PERSONEL AVANSLARI HS.
3.440,00
2
DURAN VARLIKLAR
1.358.669,79
25
MADDİ DURAN VARLIKLAR
1.358.669,79
252
BİNALAR
1.282.000,00
252.01
BİNALAR
1.282.000,00
252.01.001 BİNALAR
1.282.000,00
255
DEMİRBAŞLAR
76.669,79
255.01
DEMİRBAŞLAR
76.669,79
255.01.001 DEMİRBAŞLAR
43.216,79
255.01.002 HP A10 20 63 BİLGİSAYAR 10 ADET
33.453,00
3
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
6.590.561,91
32
TİCARİ BORÇLAR
3.425.015,01
320
SATICILAR
3.425.015,01
320.01
SATICILAR
62.162,22
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Alacak
22.686.958,40
22.322.163,93
22.322.163,93
22.322.163,93
14.216.913,93
1.278,33
0,00
0,00
14.215.635,60
8.105.250,00
5.000,00
8.100.250,00
361.354,47
361.354,47
205.000,00
205.000,00
0,00
156.354,47
129.897,22
0,00
26.457,25
3.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.440,00
3.440,00
3.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.933.082,01
3.437.847,51
3.437.847,51
64.846,90

Borç Bakiye Alacak Bakiye
726.323,41
0,00
116.434,28
0,00
116.434,28
0,00
116.434,28
0,00
116.434,28
0,00
0,00
0,00
2.430,17
0,00
6.264,67
0,00
107.739,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
599.198,63
0,00
599.198,63
0,00
533.919,35
0,00
519.142,86
0,00
14.776,49
0,00
65.279,28
0,00
0,00
0,00
10.384,69
0,00
54.894,59
0,00
10.690,50
0,00
10.614,46
0,00
9.398,13
0,00
1.216,33
0,00
76,04
0,00
76,04
0,00
76,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.358.669,79
0,00
1.358.669,79
0,00
1.282.000,00
0,00
1.282.000,00
0,00
1.282.000,00
0,00
76.669,79
0,00
76.669,79
0,00
43.216,79
0,00
33.453,00
0,00
0,00
342.520,10
0,00
12.832,50
0,00
12.832,50
0,00
2.684,68

320.01.003
320.01.011
320.01.013
320.01.021
320.01.030
320.01.031
320.01.037
320.01.038
320.01.039
320.01.041
320.01.042
320.02
320.02.001
33
335
335.01
335.01.001
336
336.01
336.01.001
336.01.003
336.02
336.02.001
336.02.002
336.03
336.03.001
336.04
336.04.001
336.05
336.05.001
36
360
360.01
360.01.001
360.01.002
360.02
360.02.001
360.03
360.03.001
360.04
361
361.01
361.01.001
361.01.002
369
369.01
5
50
500
500.01

TEKNOLOJİK BİLGİSAYAR
31.244,11
SDD YAZILIM HİZMETLERİ
0,00
YURTİÇİ KARGO
2.760,00
MEGA OFFICE BOX-ERSİN ALTINSOY
4.208,12
ABTEM TEMİZLİK
8.270,67
YALILİFT ASANSÖR LTD. ŞTİ.
1.250,40
İDEYS BİLİŞİM LTD. ŞTİ.
471,96
EMEK ATLAS / TALATPAŞA TIP LABORATUVARI LTİ.9.899,82
ŞTİ.
CEYLAN JENERATÖR LTD. ŞTİ.
947,14
ZÜLFİKAR ŞİMŞEK LTD. ŞTİ.
1.944,00
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR
1.166,00
GÖREVLİ AVUKATLAR CARİ HS.
3.362.852,79
GÖREVLİ AVUKATLAR CARİ HS.
3.362.852,79
DİĞER BORÇLAR
1.738.030,10
PERSONEL BORÇLARI
787.222,34
PERSONELE BORÇLAR
787.222,34
PERSONELE BORÇLAR
787.222,34
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
950.807,76
DİĞER İŞTİRAKLERE BORÇLAR
560.593,06
BARO BORÇLARI
540.593,06
İKTİSADİ İŞLETME BORÇLARI
20.000,00
ELEKTRİK VE SU KULLANIM BEDELLERİ
0,00
ELEKTRİK KULLANIM BEDELİ
0,00
SU KULLANIM BEDELİ
0,00
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
0,00
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
0,00
MAHSUPTAN BORÇLAR
160.000,00
MAHSUPTAN BORÇLAR
160.000,00
DİĞER MUHTELİF BORÇLAR
230.214,70
KÇÖ
230.214,70
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
1.427.516,80
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
1.015.109,65
ÜCRET ÖDEMELERİ GELİR VE DAMGA VERGİSİ 210.941,85
ÜCRET ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİ
203.830,10
ÜCRET ÖDEMELERİ DAMGA VERGİSİ
7.111,75
SERBEST MESLEK ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİ 723.235,48
SERBEST MESLEK ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİ 723.235,48
ÖDENECEK SENDİKA AİDATI
26.831,69
ÖDENECEK SENDİKA AİDATI
26.831,69
KDV TEVKİFATI
54.100,63
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
412.407,15
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
412.407,15
ÖDENECEK SGK PRİMLERİ
409.686,49
ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ
2.720,66
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
0,00
ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
0,00
ÖZKAYNAKLAR
775.997,60
ÖDENMİŞ SERMAYE
0,00
ÖZKAYNAK
0,00
ÖZKAYNAK
0,00

31.244,11
10.325,00
2.760,34
4.208,12
0,00
1.880,40
471,96
9.899,82
947,15
1.944,00
1.166,00
3.373.000,61
3.373.000,61
1.940.171,20
790.662,34
790.662,34
790.662,34
1.149.508,86
545.298,26
545.298,26
0,00
38.097,92
32.176,00
5.921,92
2.386,46
2.386,46
290.310,61
290.310,61
273.415,61
273.415,61
1.555.063,30
1.103.800,34
227.443,57
219.533,75
7.909,82
739.240,15
739.240,15
28.605,82
28.605,82
108.510,80
446.266,17
446.266,17
443.545,51
2.720,66
4.996,79
4.996,79
2.518.470,71
1.472.448,48
1.472.448,48
1.472.448,48

0,00
0,00
0,00
0,00
8.270,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.294,80
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
10.325,00
0,34
0,00
0,00
630,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
10.147,82
10.147,82
202.141,10
3.440,00
3.440,00
3.440,00
198.701,10
0,00
4.705,20
0,00
38.097,92
32.176,00
5.921,92
2.386,46
2.386,46
130.310,61
130.310,61
43.200,91
43.200,91
127.546,50
88.690,69
16.501,72
15.703,65
798,07
16.004,67
16.004,67
1.774,13
1.774,13
54.410,17
33.859,02
33.859,02
33.859,02
0,00
4.996,79
4.996,79
1.742.473,11
1.472.448,48
1.472.448,48
1.472.448,48

1399

500.01.001
57
570
570.01
570.01.001
58
580
580.01
580.01.001
59
590
590.01
590.01.001
6
60
602
602.01
602.01.001
602.01.002
602.01.005
62
622
622.01
622.01.001
63
632
632.01
632.01.001
64
642
642.01
642.01.001
69
690
690.01
690.01.001
7
74
740
740.01
740.01.001
740.01.001
740.01.002
740.01.003
740.01.004
740.01.005
740.01.006
740.01.007
740.01.008
740.01.009
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ÖZKAYNAK
0,00 1.472.448,48
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0,00
951.346,92
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0,00
951.346,92
GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK ARTIŞI
0,00
951.346,92
GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK ARTIŞI
0,00
951.346,92
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
769.300,38
0,00
GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK AZALIŞI (-)
769.300,38
0,00
GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK AZALIŞI (-)
769.300,38
0,00
GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK AZALIŞI (-)
769.300,38
0,00
DÖNEM NET KARI(ZARARI)
6.697,22
94.675,31
DÖNEM NET ÖZKAYNAK ARTIŞI
0,00
94.675,31
DÖNEM NET ÖZKAYNAK ARTIŞI
0,00
94.675,31
DÖNEM NET ÖZKAYNAK ARTIŞI
0,00
94.675,31
GELİR TABLOSU HESAPLARI
17.538.102,69 17.538.102,68
BRÜT SATIŞLAR
5.867.018,17 5.867.018,17
DİĞER GELİRLER
5.867.018,17 5.867.018,17
DİĞER GELİRLER
5.867.018,17 5.867.018,17
TBB DEN GELEN ÖDENEK
5.439.498,79 5.439.498,79
AVUKATLARDAN SAĞLANAN GELİRLER
389.211,16
389.211,16
SGK %5 İŞVEREN PRM TEŞVİĞİ
38.308,22
38.308,22
SATIŞLARIN MALİYETİ(-)
1.156.118,33 1.156.118,33
SATILAN HİZMET MALİYETİ(-)
1.156.118,33 1.156.118,33
HİZMET ÜRETİM MALİYETİ (-)
1.156.118,33 1.156.118,33
HİZMET ÜRETİM MALİYETİ (-)
1.156.118,33 1.156.118,33
FAALİYET GİDERLERİ(-)
4.626.799,03 4.626.799,03
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-)
4.626.799,03 4.626.799,03
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)
4.626.799,03 4.626.799,03
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)
4.626.799,03 4.626.799,03
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
10.574,49
10.574,49
FAİZ GELİRLERİ
10.574,49
10.574,49
FAİZ GELİRLERİ
10.574,49
10.574,49
FAİZ GELİRLERİ
10.574,49
10.574,49
DÖNEM NET KARI(ZARARI)
5.877.592,67 5.877.592,66
DÖNEM ÖZKAYNAK ARTIŞ VEYA AZALIŞI
5.877.592,67 5.877.592,66
DÖNEM ÖZKAYNAK ARTIŞI VE AZALIŞI
5.877.592,67 5.877.592,66
DÖNEM ÖZKAYNAK ARTIŞI VE AZALIŞI
5.877.592,67 5.877.592,66
FİNANSMAN GİDERLERİ
11.565.834,72 11.565.834,72
HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
2.312.236,66 2.312.236,66
HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
1.156.118,33 1.156.118,33
İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
968.448,48
968.448,48
STJ.AV. NÖBET GİDERİ
187.669,85
187.669,85
PERSONEL BRÜT ÜCRET
445.394,84
445.394,84
SGK İŞVEREN PAYI
188.335,32
188.335,32
İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI
22.506,51
22.506,51
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ
38.229,09
38.229,09
İKRAMİYELER
182.835,74
182.835,74
SOSYAL YARDIMLAR
55.589,96
55.589,96
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ HAFTA SONU
7.538,18
7.538,18
YOL GİDERLERİ
23.343,84
23.343,84
STJ.AV.NÖBET GİDERLERİ
4.675,00
4.675,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
775.997,60
775.997,60
775.997,60
775.997,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.472.448,48
951.346,92
951.346,92
951.346,92
951.346,92
0,00
0,00
0,00
0,00
87.978,09
94.675,31
94.675,31
94.675,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI1.156.118,33
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GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
9.253.598,06
770
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
4.626.799,03
770.01
İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
7.713,87
770.01.004 PERSONEL İAŞE GİDERLERİ
4.250,00
770.01.005 KIDEM TAZMİNATI
3.400,00
770.01.006 BEYANNAME DAMGA VERGİSİ
63,87
770.01.006 PERSONELE VERİLEN İKRAMİYE
3.400,00
DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER4.570.745,46
770.03
770.03.01 ELEKTRİK GİDERLERİ
32.176,00
770.03.01.001
ELEKTİRK GİDERLERİ
32.176,00
770.03.02 SU GİDERLERİ
5.921,92
770.03.02.001
SU GİDERLERİ
5.921,92
770.03.05 BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ
2.182,36
770.03.05.001
BİLGİ İŞLEM SARF GİDERLERİ
1.282,36
770.03.05.003
DONANIM BAKIM ANLAŞMASI GİDERLERİ
900,00
770.03.06 POSTA VE KARGO GİDERLERİ
2.719,99
770.03.06.002
KARGO GİDERLERİ
2.719,99
770.03.07 GÖREVLİ AVUKATLARA ÖDENEN ÜCRETLER 4.506.958,71
770.03.07.001
GÖREVLİ AVUKATLARA ÖDENEN ÜCRETLER 4.305.333,71
770.03.07.002
GÖREVLİ AVUKATLAR YOL GİDERLERİ
201.625,00
770.03.10 YAZILIM GİDERLERİ
20.786,48
770.04
ÇEŞİTLİ GİDERLER
44.390,19
770.04.01 KIRTASİYE GİDERLERİ
30.665,37
770.04.01.001
KIRTASİYE SARF GİDERLERİ
4.208,12
770.04.01.003
KAĞIT GİDERLERİ
26.457,25
770.04.03 YOL GİDERLERİ
675,00
770.04.03.001
AVUKAT STAJYERLERİ YOL GİDERLERİ
675,00
770.04.06 ÇEŞİTLİ GİDERLER
1.166,00
770.04.06.001
MUHTELİF GİDERLER
1.166,00
770.04.10 PANDEMİ GİDERİ
11.843,82
770.04.11 İKRAM GİDERLERİ
40,00
770.06
BAKIM ONARIM
3.949,51
770.06.001 BAKIM ONARIM GİDERİ
3.299,51
770.06.002 STJ.AV.ÖN BÜRO NÖBET GİDERİ
650,00

1.156.118,33
9.253.598,06
4.626.799,03
7.713,87
4.250,00
3.400,00
63,87
3.400,00
4.570.745,46
32.176,00
32.176,00
5.921,92
5.921,92
2.182,36
1.282,36
900,00
2.719,99
2.719,99
4.506.958,71
4.305.333,71
201.625,00
20.786,48
44.390,19
30.665,37
4.208,12
26.457,25
675,00
675,00
1.166,00
1.166,00
11.843,82
40,00
3.949,51
3.299,51
650,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
4.626.799,03

4.626.799,03

0,00

0,00
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1401

ADLİ YARDIM GELİR TABLOSU 16/09/2020 - 23/06/2021
A- BRÜT SATIŞLAR (TBB'DEN GELEN ÖDENEK)
DİĞER GELİRLER

5.867.018,17

5.867.018,17

C- NET SATIŞLAR

5.867.018,17

D- HİZMETLERİN MALİYETİ (PERSONEL GİDERLERİ)

1.156.118,33

SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)

1.156.118,33

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

4.710.899,84

E- FAALİYET GİDERLERİ (AVUKATLARA YAPILAN ÖDEMELER)

4.626.799,03

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

4.626.799,03

FAALİYET KARI VEYA ZARARI

84.100,81

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR (BANKA FAİZ GELİRLERİ)

10.574,49

FAİZ GELİRLERİ
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

10.574,49
0,00
94.675,30
0,00

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR

0,00

DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
DÖNEM KARI / ZARARI

94.675,30

DÖNEM NET KARI / ZARARI

94.675,30

1402

1403

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS.

3.685.189,09

78.635,20

264-ÖZEL MALİYETLER

AKTİF TOPLAM

401.214,10

255 DEMİRBAŞLAR

59.250,00

460.464,10

25- MADDİ DURAN VARLIKLAR

254-TAŞITLAR

539.099,30

2- DURAN VARLIKLAR

9.476,75

15.353,31

193-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR

195-İŞ. AVANSLARI

24.830,06

19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

2.474,39

1.929.509,23

13- DİĞER ALACAKLAR

159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

1.189.276,11
1.929.509,23

102 BANKALAR

PASİF
3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

PASİF TOPLAM

591 DÖNEM NET KAR ZARARI

59- DÖNEM NET KARI (ZARARI)

590 DÖNEM NET ÖZKAYNAK ARTIŞI

580 ÖNCEKİ DÖNEM ZARARLARI

58-ÖNCEKİ DÖNEM ZARARLARI

570-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

500 ÖZKAYNAK

50- ÖDENMİŞ SERMAYE

5- ÖZ KAYNAKLAR

361 ÖDENECEK SOS.GÜV.KESİNTİLERİ

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

36- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

335-PERSONELE BORÇLAR

33- DİĞER BORÇLAR

320 SATICILAR

3.146.089,79
32- TİCARİ BORÇLAR

1- DÖNEN VARLIKLAR

CMK BİLANÇO 16/09/2020 - 23//06/2021

10- HAZIR DEĞERLER

AKTİF

3.685.189,09

58.212,11

820.902,25

3.279.181,05

14.595,94

2.531.086,85

29.500,78

22.641,61

52.142,39

1.080.107,55

8.824,58

1.088.932,13

13.027,72

1.154.102,24

CMK GELİR TABLOSU 16/09/2020-23/06/2021
A- BRÜT SATIŞLAR (TBB'DEN GELEN ÖDENEK)
DİĞER GELİRLER

2.275.081,97
2.275.081,97

C- NET SATIŞLAR

2.275.081,97

D- HİZMETLERİN MALİYETİ (PERSONEL GİDERLERİ)

1.684.076,81

SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)

1.684.076,81

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

591.005,16

E- FAALİYET GİDERLERİ (AVUKATLARA YAPILAN ÖDEMELER)

576.565,93

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

576.565,93

FAALİYET KARI VEYA ZARARI

14.439,23

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR (BANKA FAİZ GELİRLERİ)

0,00

FAİZ GELİRLERİ
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR

0,00

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR

14.439,23

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

43.772,88

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR

43.772,88
0,00

DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
DÖNEM KARI / ZARARI

58.212,11

DÖNEM NET KARI / ZARARI

58.212,11
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MİZAN
CMK SERVİSİ
16/09/2020-23/06/2021
Hesap Kodu
1
10
102
102.01
102.01.002
102.01.006
102.02
102.02.003
13
136
136.01
136.01.001
136.02.001
136.02.002
15
159
159.01.001
19
193
193.01
195
195.01
195.01.001
196
196.01
196.01.001
2
25
254
254.01
254.01.001
255
255.01
255.01.001
255.01.002
255.01.003
255.01.004
26
264
264.01.001
3
32
320
320.01
320.01.003
320.01.014
320.01.016
320.01.025
320.01.026
320.01.028

Hesap Adı
Borç
DÖNEN VARLIKLAR
12.277.458,41
HAZIR DEĞERLER
10.181.974,11
BANKALAR
10.181.974,11
VADESİZ BANKA HESAPLARI
6.381.974,11
İŞBANKASI YENİLİMAN ŞB. 355640 HS.
4.651,07
TEB ALSANCAK ŞB. 73341581 HS.
6.377.323,04
VADELİ BANKA HESAPLARI
3.800.000,00
TEB VADELİ HS.
3.800.000,00
DİĞER ALACAKLAR
2.064.529,86
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
2.064.529,86
İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
1.920.250,50
BARO DAN ALACAKLAR
1.877.750,50
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
66.586,65
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
144.234,37
STOKLAR
2.474,39
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
2.474,39
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
2.474,39
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
28.480,05
PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
15.353,31
STOPAJ KESİNTİSİ
15.353,31
İŞ AVANSLARI(1)
9.476,75
TEDARİKÇİLERE VERİLEN İŞ AVANSLARI
9.476,75
TEDARİKÇİLERE VERİLEN İŞ AVANSLARI
9.476,75
PERSONEL AVANSLARI
3.649,99
PERSONEL AVANSLARI HS.
3.649,99
PERSONEL AVANSLARI HS.
3.649,99
DURAN VARLIKLAR
539.099,30
MADDİ DURAN VARLIKLAR
460.464,10
TAŞITLAR
59.250,00
TAŞITLAR
59.250,00
TAŞITLAR
59.250,00
DEMİRBAŞLAR
401.214,10
DEMİRBAŞLAR
401.214,10
DEMİRBAŞLAR
287.527,54
MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR 2 ADET
11.333,88
HP A10 20063 BİLGİSAYAR 10 ADET
33.453,00
CÜPPE
68.899,68
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
78.635,20
ÖZEL MALİYETLER
78.635,20
ÖZEL MALİYETLER
78.635,20
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
1.910.850,79
TİCARİ BORÇLAR
607.762,05
SATICILAR
607.762,05
SATICILAR
607.762,05
TEKNOLOJİK BİLGİSAYAR
40.310,84
YURTİÇİ KARGO
9.703,71
ARD GRUP LTD.ŞTİ.
32.375,00
BİLCOM ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
10.797,00
YABANERİ LTD.ŞTİ
5.556,62
TURUNCU HOLDİNG A.Ş.
8.044,66

Alacak
9.131.368,62
8.992.698,00
8.992.698,00
6.192.698,00
0,00
6.192.698,00
2.800.000,00
2.800.000,00
92.475,64
92.475,64
92.475,64
92.475,64
66.586,65
0,00
0,00
0,00
0,00
3.649,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.649,99
3.649,99
3.649,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.064.953,03
620.789,77
620.789,77
620.789,77
41.612,63
9.703,71
32.375,00
10.797,00
5.556,62
8.342,38

Borç Bakiye Alacak Bakiye
3.146.089,79
0,00
1.189.276,11
0,00
1.189.276,11
0,00
189.276,11
0,00
4.651,07
0,00
184.625,04
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.929.509,23
0,00
1.929.509,23
0,00
1.785.274,86
0,00
1.785.274,86
0,00
0,00
0,00
144.234,37
2.474,39
0,00
2.474,39
0,00
2.474,39
0,00
24.830,06
0,00
15.353,31
0,00
15.353,31
0,00
9.476,75
0,00
9.476,75
0,00
9.476,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
539.099,30
0,00
460.464,10
0,00
59.250,00
0,00
59.250,00
0,00
59.250,00
0,00
401.214,10
0,00
401.214,10
0,00
287.527,54
0,00
11.333,88
0,00
33.453,00
0,00
68.899,68
0,00
78.635,20
0,00
78.635,20
0,00
78.635,20
0,00
0,00 1.154.102,24
0,00
13.027,72
0,00
13.027,72
0,00
13.027,72
0,00
1.301,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
297,72

1405

320.01.029
320.01.030
320.01.037
320.01.044
320.01.045
320.01.046
320.01.050
320.01.051
320.01.058
320.01.061
320.01.064
320.01.065
320.01.067
320.01.069
320.01.071
320.01.083
320.01.084
320.01.085
320.01.088
320.01.089
320.01.090
320.01.091
320.01.092
320.01.094
320.01.095
320.01.096
320.01.098
320.01.099
320.01.100
320.01.101
320.01.102
33
335
335.01
335.01.001
336
336.01
336.01.001
336.01.002
336.02
336.02.001
336.02.002
36
360
360.01
360.01.001
360.01.002
360.02
360.02.001
360.03
360.03.001
361
361.01
361.01.001

1406

MEGA OFFICE BOX- ERSİN ALTINSOY
ULTEKEGE LTD.ŞTİ.
SADETEK TAKİP SİST.A.Ş.
ZÜLFİKAR ŞİMŞEK LTD.ŞTİ.
UMUT İNALTEKİN-VECTO DİJİTAL BASKI
LTS ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.
İDESYS BİLİŞİM LTD.ŞTİ.
OTOKOÇ OTOMOTİV TİC.VE SAN.A.Ş.
ZR ELEKTRONİK İNŞAAT BİLİŞİM LTD.ŞTİ.
İZATAMER OTO SERVİS - NALAN DURAN
NETİN A.Ş.
SELİN KLİMA - HİKMET BAL
ATONAL SES IŞIK LTD. ŞTİ.
PTT
MANİSA OFSET - HÜSEYİN ÇORLU
R-A MOBİLYA DEKORASYON SAN. LTD. ŞTİ.
YAYIMCI MESLEK BİRLİKLERİ FEDERASYONU
GÜNEY BİLİŞİM LTD. ŞTİ.
YALI LİFT ASANSÖR LTD. ŞTİ.
MEGA ELEKTRONİK / HARUN ERSAN
ABTEM TEMİZLİK LTD. ŞTİ.
BESMART PRO LTD. ŞTİ.
EMEK ATLAS / TALATPAŞA LABORATUVAR LTD. ŞTİ.
ADEM YAVUZ-DAMCANA SU SATIŞI
AY-LAR DEMİR ÇELİK LTD. ŞTİ.
CEYLAN JENERATÖR LTD. ŞTİ.
ERYAPI LTD. ŞTİ.
ONUR KANDEMİR
İGT REKLAMCILIK/ŞENOL ER
SEMAK BÜRO LTD. ŞTİ.
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR
DİĞER BORÇLAR
PERSONEL BORÇLARI
PERSONELE BORÇLAR
PERSONELE BORÇLAR
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
DİĞER İŞTİRAKLERE BORÇLAR
BARO BORÇLARI
ADLİ YARDIM BORÇLARI
ELEKTRİK VE SU KULLANIM BEDELLERİ
ELEKTRİK KULLANIM BEDELİ
SU KULLANIM BEDELİ
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
ÜCRET ÖDEMELERİ GELİR VE DAMGA VERGİSİ
ÜCRET ÖDEMELERİ GELİR VERGİSİ
ÜCRET ÖDEMELERİ DAMGA VERGİSİ
ÖDENECEK SENDİKA AİDATI
ÖDENECEK SENDİKA AİDATI
KDV TEVKİFATI
KDV TEVKİFATI
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
ÖDENECEK SGK PRİMLERİ

32.446,13
1.888,00
708,00
69.747,00
0,00
0,00
236,00
3.274,65
5.955,44
32.894,24
13.327,50
0,03
868,78
2.000,00
0,00
63.325,41
1.421,00
10,00
1.820,00
1.416,00
58.610,56
145.789,00
9.899,82
1.846,00
2.500,00
947,14
12.761,94
15.000,00
4.425,00
16.689,58
1.167,00
774.345,33
633.035,96
633.035,96
633.035,96
141.309,37
141.309,37
134.116,00
7.193,37
0,00
0,00
0,00
528.743,41
199.456,76
175.022,84
166.087,82
8.935,02
22.138,92
22.138,92
2.295,00
2.295,00
329.286,65
329.286,65
329.286,65

37.174,28
944,00
708,00
69.747,00
991,20
295,00
236,00
3.274,65
5.955,44
31.802,13
15.247,50
0,00
868,78
2.000,00
5.000,00
63.865,41
1.421,00
0,00
1.820,00
1.416,00
58.610,56
145.789,00
9.899,82
1.846,00
2.500,00
947,14
12.761,94
15.000,00
4.425,00
16.689,58
1.167,00
1.863.277,46
641.860,54
641.860,54
641.860,54
1.221.416,92
1.198.940,22
1.191.746,85
7.193,37
22.476,70
17.000,87
5.475,83
580.885,80
222.098,37
196.585,44
187.042,02
9.543,42
23.217,93
23.217,93
2.295,00
2.295,00
358.787,43
358.787,43
356.840,36

0,00
944,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.092,11
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.728,15
0,00
0,00
0,00
991,20
295,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.920,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.088.932,13
8.824,58
8.824,58
8.824,58
1.080.107,55
1.057.630,85
1.057.630,85
0,00
22.476,70
17.000,87
5.475,83
52.142,39
22.641,61
21.562,60
20.954,20
608,40
1.079,01
1.079,01
0,00
0,00
29.500,78
29.500,78
27.553,71

361.01.002
5
50
500
500.01
500.01.001
57
570
570.01
570.01.001
58
580
580.01
580.01.001
59
590
590.01
590.01.001
6
60
602
602.01
602.01.001
602.01.001
602.01.002
62
622
622.01
622.01.001
63
632
632.01
632.01.001
64
642
642.01
642.01.001
7
74
740
740.01
740.01.001
740.01.002
740.01.003
740.01.004
740.01.005
740.01.006
740.01.007
740.01.008
740.01.009
740.01.010
741
77
770

ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ
0,00
ÖZKAYNAKLAR
820.902,23
ÖDENMİŞ SERMAYE
0,00
ÖZKAYNAK
0,00
ÖZKAYNAK
0,00
ÖZKAYNAK
0,00
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0,00
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0,00
GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK ARTIŞI
0,00
GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK ARTIŞI
0,00
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
820.902,23
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)
820.902,23
GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK AZALIŞI
820.902,23
GEÇMİŞ YILLAR ÖZKAYNAK AZALIŞI
820.902,23
DÖNEM NET KARI(ZARARI)
0,00
DÖNEM NET KARI
0,00
DÖNEM NET ÖZKAYNAK ARTIŞI
0,00
DÖNEM NET ÖZKAYNAK ARTIŞI
0,00
GELİR TABLOSU HESAPLARI
2.260.642,74
BRÜT SATIŞLAR
0,00
DİĞER GELİRLER
0,00
DİĞER GELİRLER
0,00
DİĞER GELİRLER
0,00
TBB DEN GELEN ÖDENEK
0,00
5510 SGK İŞVEREN TEŞVİĞİ
0,00
SATIŞLARIN MALİYETİ(-)
1.684.076,81
SATILAN HİZMET MALİYETİ(-)
1.684.076,81
SATILAN HİZMET MALİYETİ
1.684.076,81
SATILAN HİZMET MALİYETİ
1.684.076,81
FAALİYET GİDERLERİ(-)
576.565,93
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-)
576.565,93
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
576.565,93
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
576.565,93
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
0,00
FAİZ GELİRLERİ
0,00
FAİZ GELİRLERİ
0,00
FAİZ GELİRLERİ
0,00
FİNANSMAN GİDERLERİ
4.521.285,48
HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
3.368.153,62
HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
1.684.076,81
İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
1.684.076,81
PERSONEL BRÜT ÜCRET
529.574,98
SGK İŞVEREN PAYI
189.007,52
İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI
18.439,36
KIDEM TAZMİNATI
322.823,41
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ
65.240,84
İKRAMİYELER
231.970,46
SOSYAL YARDIMLAR
79.529,97
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ HAFTA SONU
12.640,69
YOL GİDERLERİ
13.675,34
PERSONEL KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ
221.174,24
HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI
1.684.076,81
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
1.153.131,86
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
576.565,93

1.947,07
3.293.776,97
14.595,94
14.595,94
14.595,94
14.595,94
1.865.911,16
1.865.911,16
1.865.911,16
1.865.911,16
0,00
0,00
0,00
0,00
1.413.269,87
1.413.269,87
1.413.269,87
1.413.269,87
2.318.854,85
2.275.081,97
2.275.081,97
2.275.081,97
3.749,54
2.219.749,41
51.583,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.772,88
43.772,88
43.772,88
43.772,88
4.521.285,48
3.368.153,62
1.684.076,81
1.684.076,81
529.574,98
189.007,52
18.439,36
322.823,41
65.240,84
231.970,46
79.529,97
12.640,69
13.675,34
221.174,24
1.684.076,81
1.153.131,86
576.565,93

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
820.902,23
820.902,23
820.902,23
820.902,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.684.076,81
1.684.076,81
1.684.076,81
1.684.076,81
576.565,93
576.565,93
576.565,93
576.565,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.947,07
2.472.874,74
14.595,94
14.595,94
14.595,94
14.595,94
1.865.911,16
1.865.911,16
1.865.911,16
1.865.911,16
0,00
0,00
0,00
0,00
1.413.269,87
1.413.269,87
1.413.269,87
1.413.269,87
58.212,11
2.275.081,97
2.275.081,97
2.275.081,97
3.749,54
2.219.749,41
51.583,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.772,88
43.772,88
43.772,88
43.772,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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770.01
770.01.004
770.03
770.03.01
770.03.01.001
770.03.02
770.03.02.001
770.03.04
770.03.04.001
770.03.05
770.03.05.001
770.03.05.003
770.03.05.004
770.03.05.005
770.03.06
770.03.06.002
770.03.06.003
770.03.07
770.03.08
770.04
770.04.01
770.04.01.001
770.04.01.002
770.04.01.003
770.04.02
770.04.02.001
770.04.06
770.04.06.001
770.04.07
770.04.09
770.04.09.002
770.04.10
770.04.11
770.04.11.001
770.04.11.002
770.04.11.004
770.04.15
770.04.16
770.04.17
770.04.19
770.04.20
770.04.21
771
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İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
PERSONEL İAŞE GİDERLERİ
DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
ELEKTRİK GİDERLERİ
ELEKTRİK GİDERLERİ
SU GİDERLERİ
SU GİDERLERİ
TELEFON GİDERLERİ
TELEFON GİDERLERİ
BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ
BİLGİ İŞLEM SARF GİDERLERİ
DONANIM BAKIM ANLAŞMASI GİDERLERİ
OCAS YAZILIM GİDERLERİ
SİMETRİK İNTERNET HİZMETİ
POSTA VE KARGO GİDERLERİ
KARGO GİDERLERİ
E-TEBLİGAT GÖNDERİ GİDERLERİ
SİGORTA GİDERLERİ
YAZILIM GİDERLERİ
ÇEŞİTLİ GİDERLER
KIRTASİYE GİDERLERİ
KIRTASİYE SARF GİDERLERİ
TONER VE KARTUŞ GİDERLERİ
KAĞIT GİDERLERİ
FOTOKOPİ GİDERLERİ
FOTOKOPİ GİDERLERİ
ÇEŞİTLİ GİDERLER
MUHTELİF GİDERLER
İKRAM GİDERLERİ
35 BRB 29 ÇEŞİTLİ GİDERLERİ
35 BRB 29 TAMİR BAKIM SERVİS GİDERLERİ
TEMİZLİK GİDERLERİ
35 BRB 23 ÇEŞİTLİ GİDERLERİ
35 BRB 23 YAKIT GİDERLERİ
35 BRB 23 SERVİS GİDERLERİ
35 BRB 23 TRAFİK SİGORTA GİDERLERİ
BAKIM ONARIM GİDERLERİ
MATBU EVRAK BASIM GİDERLERİ
BÜLTEN BASILI EVRAK GİDERLERİ
PANDEMİ GİDERLERİ
KÜÇÜK DEMİRBAŞLAR
SERVİS GİDERİ
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

6.872,50
6.872,50
136.600,21
19.018,82
19.018,82
4.155,83
4.155,83
526,75
526,75
38.750,97
962,01
541,46
22.000,00
15.247,50
11.218,82
9.218,82
2.000,00
21.289,36
41.639,66
433.093,22
63.333,99
28.063,01
7.553,91
27.717,07
16.689,58
16.689,58
1.167,00
1.167,00
1.846,00
31.802,13
31.802,13
58.610,56
12.700,78
8.342,38
3.274,65
1.083,75
9.954,92
151.345,62
1.421,00
15.731,82
2.279,82
66.210,00
576.565,93

6.872,50
6.872,50
136.600,21
19.018,82
19.018,82
4.155,83
4.155,83
526,75
526,75
38.750,97
962,01
541,46
22.000,00
15.247,50
11.218,82
9.218,82
2.000,00
21.289,36
41.639,66
433.093,22
63.333,99
28.063,01
7.553,91
27.717,07
16.689,58
16.689,58
1.167,00
1.167,00
1.846,00
31.802,13
31.802,13
58.610,56
12.700,78
8.342,38
3.274,65
1.083,75
9.954,92
151.345,62
1.421,00
15.731,82
2.279,82
66.210,00
576.565,93
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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