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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAPSAMINDAKİ MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN 
KURDUĞUMUZ

İZMİR BAROSU DAYANIŞMA AĞI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

0 537 598 01 02
İzmir Barosu tarafından Covid 19 (Corona) Virüsü salgınıyla mücadele 

önlemleriçerçevesinde,
Sokağa çıkma yasağı kapsamına alınan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan meslektaş-
larımıza mesleki ve insani ihtiyaçlarında yardımcı olabilmek amacıyla, baromuz bünyesinde 

24 Mart 2020 tarihinde yine meslektaşlarımızda oluşan bir gönüllü ağı kurulmuştur.
Bu kapsamda ihtiyacı olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan meslektaşlarımız 

0 537 598 01 02 numaralı hattımıza ulaşabilirler.

https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2043/izmir-barosu-dayanismasi-yalniz-degilsin
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ANISI BİZ OLALIM BU SOKAKLARIN   
 
Anısı biz olalım bu sokakların   
öpüşmediğimiz tek saçak altı   
hiçbir otobüs durağı kalmasın   
Biz yürüyelim kent güzelleşsin   
gürültüsüz sözcükler bulalım   
yeni sevinçlere benzeyen   
 
…..  
 
Belki yeniden güzelleştiririz   
adları değiştirilen parkları   
perdeleri hiç açılmayan evlerde   
ışıklar yanar çocuk sesleri duyulur   
tanıdık sevinçlerle dolar yeniden   
kendi sesini kemiren alanlar   
 
…..  
 
Ahmet TELLİ
 
YOKSULLARIN YAŞAM TARZIDIR DAYANIŞMA 
 
Emekçileri dışında sokakları boşalmış bir kent, 
hayatı tehdit eden bir salgın, önlemler, önlemler, 
önlemler. 
 
Elbette ki yaşamı savunacağız öncelikle, elbette ki yaşasın diyeceğiz insanlarımız.  
 
Ama destek de bekleyeceğiz, Anayasa’sında sosyal devlet yazan bir ülkenin yurttaşları olarak.  
 
Vergileri almayın, SGK primi istemeyin, iş garantisi verin tüm çalışanlara, ücretli izne çıkartın, destekleyin 
bu süreçte diyeceğiz. 
 
20 yaşın altında olan çalışanlar da yaşamalı risksiz diyeceğiz, 65 yaşın üstündeki de nefes alsın bir parça 
olanak tanıyın da. 
 
Cezaevlerindeki yurttaşlar için ayrımcılık yapmadan uygulamalar geliştirin, ayrımcılık içeren ve nefret 
kokan söylemlerinizden vazgeçin ve engelleyin bunu yapanı da.  
 
Ve elbette ki, adliyeleri durma noktasına gelen, yeni iş alamayan, icra takibi yapamayan, ofis kapatan, 
işten çıkartılan avukatlar. Biz de destek bekliyoruz.  
 
KDV desteği, Adli Yardım Ödemesi, CMK ödemeleri, Av. K. 27 ve 28. Maddeleri ile SYDF yönetmeliği 17. 
Maddesindeki hükmün geniş yorumlanması taleplerine yeterli karşılık alamayınca yine içimize, birbirimi-
ze dönmek niyetiyle “yalnız değilsin!” dedik, herkesin kendi bütçesi elverdiğince yanındayım diyebileceği 
birden fazla ayaklı bir kampanya başlattık...  
 
Daha ilk duyurusuyla beraber ofisini açmak için telefonları çaldıran, destek için hesap bilgilerini talep 
ettiği her aramada “akmasa da damlar” diyen  tüm meslektaşlarımıza onlarca teşekkür de bizden...  
 
Yoksulların yaşam tarzıdır dayanışma evet ancak dayanışma yoksul bırakmaz kimseyi... 
 
Sevgi, dostluk ve dayanışmayla...

Av. Özkan YÜCEL
İzmir Barosu Başkanı
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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. Ulusu-
muzu 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 yapı-
lan 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 dö-
nemde çocuk istismarına af getirmeyi amaçlayan çağdışı, evrensel hukuk ilkelerine aykırı düzenlemelerin 
kamuoyu gündemine taşınması ise kabul edilemez niteliktedir. 

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 ol-
ması nedeniyle diğer sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen çocukların ihtiyaçlarına cevap verilmemek-
tedir. 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 gözetilme-
sinin 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.

İZMİR BAROSU’NUN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI İÇİN HAZIRLADIĞI VİDEOYU 
BURAYA TIKLAYARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ

https://www.youtube.com/watch?v=E88v6eIjKj8&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=E88v6eIjKj8&t=27s
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Hak ve Özgürlüklerimizi Bugün Her Zamankinden Daha 
Çok Savunmak Zorundayız!

Av. Ali Deman Güler
İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi

Korona salgını tüm dünyanın ilk ve en önemli gündemi. İnsanlar bir yan-
dan canlarının derdine düşmüşken diğer yandan işsizlik ve açlık tehdidi ile 
karşı karşıyalar. Söz konusu koşullarda hukuk ve insan hakları konuşmak 
zor ama bir o kadar da gerekli. 
Evrensel ölçüde etkisi olan Korona salgınının ardından yetmiş yıllık 
uluslararası insan hakları rejiminin ciddi derecede risk altında olduğunu 
söylemek mümkün. Bugün tüm dünya pandemiyle başa çıkmaya çaba-
larken olağanüstü önlemler almak zorunda kaldı. Fakat bu önlemlerin ge-

rek uygulanışı gerekse niteliği birbirinden çok farklı biçimlerde gerçekleşiyor. Ülkemizde yaşanan 
durum da resmi olarak açıklanmamış bir olağanüstü hal rejimi olarak tarif edilebilir. 
Türkiye Salgının Sağladığı Meşruiyeti Hukuksuzluğa Alet Etmemeli
Bu gayri resmi olağanüstü hal, meclis baypas edilerek Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve hatta 
bakanlık genelgeleri ile uygulamaya sokuldu. Öyle bir hukuki belirsizlik hali yaşıyoruz ki temel 
hak ve özgürlüklerin sınırlandırıldığı kimi genelgelere ulaşmak bile çoğu zaman mümkün olmuy-
or. Salgınla mücadelenin sağladığı meşruiyet hukuksuzluğa bahane edilmiş gibi görünmekte. 
Bu şartlar altında salgın sonrası dönem için çok kötü bir pratik sergilendiği, bu pratiğin salgın son-
rasında da devam etme riskinin mevcut olduğunu yüksek sesle ifade etmeliyiz. Hukuk örgütleri 
ve barolar henüz bu tehlike hakkında toplu bir refleks verebilmiş değiller. 
Evrensel İnsan Hakları Rejimi Tüm Dünyada Tehlike Altında
Dünyada ise salgın nedeniyle gerçekleştirilen hukuk düzenlemeleri çeşitlilik arz ediyor. AB üyesi 
Macaristan, sağcı lideri Oban’a herhangi bir zaman sınırı olmaksızın diktatörlük bahşeden yasa-
larını meclisten geçirdi. 
Dört Avrupa Konseyi üyesi ülke ise AİHS’deki bazı maddeleri askıya aldıklarını açıkladılar. Çin, an-
tidemokratik uygulamalarla salgına karşı başarılı olduğu iddiasında. Güney Kore gibi kimi ülkeler 
de iletişime ve özel hayata müdahale ederek salgınla mücadele etmeye çalışıyor.
Bugün yaşadığımız kriz günlerinde hukukçuların, insan hakları savunucularının, meslek örgütleri 
ve sendikalar başta olmak üzere tüm sivil toplumun hatırlaması ve ısrarla savunması gereken 
temel hak ve özgürlükleri gündemde tutmanın tam zamanı. Bu nedenle salgının etkilediği hak ve 
özgürlüklerin kısa bir listesini sunmak ve bunları detaylandırmak gerekiyor. 
Korona Salgını Hangi Hak ve Özgürlüklerimizi Tehdit Ediyor?
Korona salgınının doğrudan ve dolaylı olarak etkilediği hak ve özgürlüklerin tam bir listesini yap-
mak çok zor. Yine de salgın nedeniyle sınırlandırılan ve kimi tamamen ortadan kalkan temel hak-
ları derli toplu bir araya getirmek sivil toplumun duyarlılığını artırarak bunları hep birlikte savun-
mamız açısından elzem. Her biri sonradan detaylıca tartışılmak üzere bu hak ve özgürlükler ile 
kısıtlamaların hayatımıza etkilerine kısaca değinelim.
1. Güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışma hakkı: Güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışma hak-
kı ekonomik ve sosyal haklar içinde önemli bir konuma sahip. Ancak salgının yalnızca tedavi 
edilmesi gereken bir sağlık sorunu olduğu düşüncesi ile sendikaların pandemi ile mücadele süre-
cine katılımı çok sınırlı tutuluyor. Ayrıca insan hakları ve ekonomik çıkarlar dengesinde kapitalist 
dünyanın tercihi her zaman kârı sürdürmekten yana oluyor. Bugün ülkemizde çalışanlar kendil-

      “25 Maddede Korona Salgınının İnsan Haklarına Etkisi”
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erine yeterli sağlık güvencesi sağlanmadan yüzlerce kişilik yemekhanelerde yemek yemeye, üs-
tlerini değiştirmeye, sıkışık alanlarda yan yana ve ağır koşullarda çalışmaya devam ediyorlar.
2. Sosyal güvenlik hakkı: Türkiye Anayasası’nın ikinci maddesi devletin niteliklerini insan 
haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak belirtmekte. Belki de bu nite-
likler arasında en az konuşulup en az anlaşılanı sosyal devlet kavramı. Sosyal devletin en önem-
li vasıflarından biri sosyal güvenlik mekanizmalarını çalışır kılarak zor günlerinde vatandaşları-
na hizmet etmesini sağlamak olmalı. Ancak özellikle ihtiyaç dışı kamusal harcamaların tavan 
yaptığı ve denetlenebilir bir bütçenin fiilen ortadan kaldırıldığı ülkemizde sosyal devletin gereği 
olan yardımlar yurt dışı örneklerle karşılaştırıldığında çok cüzi rakamlara tekabül ediyor. Sosyal 
yardımın bir hak olduğuna ise neredeyse hiç değinilmiyor.
3. Ailenin korunması hakkı: Aile, uluslararası hukuk tarafından da toplumun temel çekird-
eği olarak kabul edilmekte. Özellikle sokağa çıkma yasakları ve okulların kapatılmasıyla birlikte 
yaşanan sıkıntılar için ebeveynlere bu hak kapsamında ücretli izin verilmesi gerekiyor. Ne var ki 
hükümetin bu yönlü bir çalışması yok. Yerel yönetimler inisiyatif alarak bir takım olumlu adımlar 
atsa da özel sektör bu anlamda sorumluluk almamakta direniyor. Bu bakımdan dışarıda çalışıp 
eve gelen risk altındaki bireylerin ailenin sağlığını tehdit altına soktuğu da ayrı bir gerçek. 
4. Eğitim hakkı: Ülkemizde esas sosyal mesafenin yoksul ile zengin arasındaki ekonomik 
uçurum olduğunu söylemek mümkün. Korona günlerinde ciddi şekilde zedelenen eğitim hakkı, 
bu gerçeğin en somut şekilde belirdiği alanlardan biri. Şimdilerde televizyon üzerinden yapılan 
yayınlarla çözülmeye çalışılan sorun, eğitimdeki eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yetmiyor. Özel 
okula giden, evinde internet bağlantılı bilgisayarı olan çocuklar bu imkânlara sahip olmayan 
yaşıtları karşısında online eğitim başta olmak üzere özel öğretmenlerden alınan ders gibi avanta-
jlarla zaten önde oldukları eğitim yarışında aradaki farkı açıyorlar. Devletin eğitimde eşitlik ilkesi 
üzerinden alana acilen müdahale etmesi, bir pozitif yükümlülük olarak altı çizilmesi gereken bir 
ihtiyaç.
5. Yiyecek, giysi ve barınma hakkı: Ulusal kaynakların en etkin şekilde geliştirilmesi, teknik 
ve bilimsel bilginin kullanımı ile yiyecek üretimi, saklanması ve dağıtımı devletin sorumluluğun-
da. Devlet bu bağlamda açlığı önlemekle de yükümlü.  Giysi ve barınma hakkı Türkiye’nin de 
tarafı olduğu uluslararası sözleşmelerle korunuyor. BM Yeterli Barınma Özel Raportörü son Ko-
rona salgını sonrası yaptığı açıklamada barınma hakkının daha önce yaşam hakkı ile hiç bu ka-
dar ilintili olmadığını vurguladı. Barınaklarda yaşayanlar, uygunsuz evlerde barınanlar, evsizler, 
işini kaybedenler, ev kredisini ödeyemeyenler büyük bir tehdit altında. Devletler evden atılmayı 
önlemeli, evsizlere barınma sağlamalı ancak Türkiye’nin önceliği ne yazık ki inşaat sektörünün 
krizden en az etkilenmesi şeklinde beliriyor.
6. Herkesin fiziksel ve ruhsal sağlığını gerçekleştirmesi hakkı: Pandemi günlerinde 
sağlık hakkının herkes için sağlanması büyük önem 
taşımakta. Epideminin ve endeminin önlenmesi, tedavi-
si ve kontrolü BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 
Sözleşmesi’nde devletlere bir yükümlülük olarak verilm-
iş. Yine Sözleşmeye göre hastalık durumunda tüm tıb-
bi hizmetlerin yerine getirilmesi devletin sorumluluğu 
altında. Bu salgın sebebiyle kronik rahatsızlıkları olan-
ların sağlık hakkına erişimde sıkıntı yaşamamaları büyük 
önem taşıyor. Ancak bir yandan da yetersiz sağlık im-
kânları içinde kime öncelik verileceğine dair bir tartışma 
sürüyor. Bu bakımdan yaşlılar yerine gençlerin, hastalar 
yerine sağlıklı bireylerin tercih edilmesi gibi uygulama 
örnekleri yaşam ile ölüm arasındaki ikilemde ayrımcılık 
yasağı bağlamında büyük bir insan hakları sorunu 
olarak beliriyor. 
BM İnsan Hakları Komiseri geçen hafta yaptığı açıklama-
da “Bu salgın sistemlerimizin, değerlerimizin ve insanlığın İzlemek için tıklayınız

https://www.youtube.com/watch?v=87SnLG9g_jE&t=699s
https://www.youtube.com/watch?v=87SnLG9g_jE&t=699s
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sınavıdır” dedi. Yaşlılara ve hastalara ayrımcılığın en ağır şekli olan bu tür uygulamalara izin ver-
ilmemesi gerekiyor. Ayrıca pandemi sırasında ülkemizde neredeyse hiç gündeme getirilmeyen 
yurttaşların ruh sağlığı da bir insan hakkı olarak orta yerde korunmayı bekliyor. 
7. Çevresel ve endüstriyel hijyen koşullarının sağlanması hakkı: Özellikle endüstriyel hi-
jyenin sağlaması pandeminin yayılmasını durdurmak açısından önemli. Bu konuda devletin özel 
sektör üzerindeki hak ve yetkilerini kullanması gerekiyor. Ne var ki üretim her ne şartta olursa 
olsun devam etmeli mantığı bunu fiiliyatta uygulanamaz kılan bir gerçek. 
8. Kültürel yaşama katılma hakkı: Devletin salgın döneminde kültürel yaşamın olanaklarını 
tüm yurttaşlara sağlamaya devam etmesi şart. Televizyon ve radyo yayınları ile internet ortamı 
kullanılarak çeşitlendirilecek ücretsiz yayınlar kültürel yaşama katılım hakkının gerçekleşmesi için 
gündeme getirilmeli. Bu dönemde Avrupa’daki bazı müzelerin, opera, bale, senfoni orkestrası ve 
kütüphanelerin halkın kullanımına ücretsiz şekilde açılması bu hakkın kullanımına güzel birer 
örnek. Benzeri uygulamalar ülkemizdeki bazı belediyeler tarafından da gerçekleştirildi. Merkezi 
hükümetin de bu yönlü çabalara destek vermesi beklenmeli.
9. Bilimsel gelişmelerden ve bunların uygulanmasından yararlanma hakkı: Korona ile 
mücadelede sorunun bilimsel yöntemlerle çözülmesi için uluslararası iş birliği yapılmak zorunda. 
Bu iş birliği ve sonuçları da halka açıklanmalı. Şeffaflık bu bakımdan da önem taşıyor. Tedavi me-
totları ve koruyucu tedbirler hakkında mevcut bilimsel gelişmelerden yurttaşların yararlandırıl-
ması gerekiyor. 
10. Kadın hakları: Kadınlar dezavantajlı gruplar içinde özel bir yere sahip. Salgın süresince 
özellikle hamile ve bebek sahibi kadınların ücretli izin haklarına riayet edilmesi gerekiyor. Ülke-
mizde kamu kurumlarında uygulanan idari izin prosedürü bunun güzel bir örneği. Özel sektörün 
de bu alanda sorumluluk alması şart koşulmalı. BM Kadına Karşı Şiddet Özel Raportörü devletleri 
sokağa çıkma yasağı döneminde ev içi şiddete yönelik önlem almaya çağırdı. Ülkemizde yaşanan 
şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesi için bu dönemde devletin her türlü tedbiri alması ve 
kontrolünü her koşul altında sıkı şekilde yapması mutlak bir ihtiyaç.
11. İfade özgürlüğü: BM İfade Özgürlüğü Özel Raportörü salgında güvenilir bilgiye erişim ve 
bireyin tehlikeye karşı tehditleri öğrenmesi, ailesini, toplumu ve kendisini koruması için vazgeçil-
mez bir gerekliliktir açıklamasında bulundu. Devletin güvenilir bilgiyi sağlaması, bu bilgiyi engelli-
ler dâhil tüm dezavantajlı gruplar için ulaşılabilir kılması bir zorunluluk. Salgın döneminde sağlıklı 
bir internet erişimi de önem taşıyor. Teknik altyapının güçlendirilmesi yanında internet üzerinde-
ki yasakların kalkması için de çağrılar yapılıyor. Bilginin sağlıklı şekilde yayılması için gazeteciler 
korunmalı, güvenli şekilde çalışabilmeli, sorgulayabilmeli. Ancak, ifade özgürlüğü ülkemizin zayıf 
karnı. Salgın krizini demokratikleşme ve insan hakları için bir şans olarak görüp kullanmak ise 
şimdilik uzak bir ihtimal.
12. Engelli hakları: Devletler insani acil durumlarda engellileri korumak ve güvenlikleri-
ni sağlamak için tüm gerekli önlemleri almak zorundalar. Engelliler içinde özellikle başkasına 
bağımlı şekilde yaşayan ya da kurumlarda bakılanlar için salgın büyük bir risk. Engellilerin bu 
dönemde ayrımcılığa uğramaması ve ihtiyaçlarının sağlık durumları da gözetilerek karşılanmaya 
devam edilmesi gerekiyor. 
13. Su hakkı: Hijyen ile doğrudan bağıntılı en temel haklarımızdan biri temiz suya erişim hak-
kı. Dünyada her beş kişiden ikisinin evinde su yok. Bu koşullar altında salgından korunmanın te-
mel yöntemlerinden biri olan hijyene dikkat etmek mümkün değil. Özellikle bu dönemde evlerde 
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su kesintisi yapılmaması ve su ücretlerinin düşürülerek yurttaş sağlığının korunması gündeme 
getirilmesi gereken konular. Yerel yönetimlere bu bakımdan büyük bir görev düşüyor.
14. Irkçılık yasağı: Pandemi gibi toplumsal barışı doğrudan etkileyebilecek büyük çaplı fela-
ketlerin ırkçılığa zemin hazırladığı biliniyor. Bu süreçte hastalığı ortaya çıkarmakla suçlanan 
Asyalılara yönelen saldırılar tüm dünyada yaygın biçimde görüldü. Kimi yabancı devlet adamları 
COVID-19 için “Çin Virüsü” tabirini ısrarla kullandılar. Türkiye’de bu yönlü bir risk düşük olsa da 
özellikle mültecilere yönelik olumsuz reflekslerin ileride daha büyük sorunlarla karşılaşmamak 
için dikkatle takip edilmesi şart. 
15. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı: Korona sebebiyle zorunlu tedbirlerle ihlal edilen kişi 
özgürlüğü konusundaki kısıtlamalar mutlaka sınırlı ve orantılı olmalı. Ancak mevcut durum-
da hapishaneler ve geri gönderme merkezleri başta olmak üzere kapalı tutulma mekânlarının 
tamamında bulunan kişiler için de acil tedbirler alınması gerekiyor. 25 Mart 2020 tarihinde BM 
İnsan Hakları Ofisi devletleri kapalı tutulma mekânlarında salgının yayılmaması için önlem alma-
ya çağırdı. Salgın döneminde kapalı tutulmak son yöntem olarak düşünülmeli. Tutulma mekân-
larındaki sayıyı düşürmek için denetimli serbestlik gibi alternatif yollar gündeme getirilmeli. Ülke-
mizde hapishaneler başta olmak üzere kapalı tutulma mekânlarında çok ciddi bir yoğunluk söz 
konusu. Salgın ve insan hakları bağlamında en çok konuşulan konu olan infaz indiriminin siyasi 
mahpuslar için düşünülmüyor oluşu çok ciddi sonuçları olacak bir mesele. Devletlerin konuya in-
sani perspektiften bakması ve konuyu sağlık hakkı başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerle 
ilintili biçimde değerlendirmesi gerekiyor.
16. Toplantı özgürlüğü: Uluslararası hukuk kamu sağlığını toplantı özgürlüğü için bir sınırla-
ma nedeni olarak belirtse de bu meşruluk sebebini çok dikkatli şekilde kullanmak şart. Özellikle 
salgının ne zaman son bulacağı konusu bu denli belirsiz iken toplantı özgürlüğü hakkının kullanıl-
ması önündeki engellerin ne zaman kalkacağı açıklığa kavuşturulmalı. Bugünlerde sivil toplumun 
internet üstünden yaptığı video konferanslar bu hakkın kullanımının yeni bir türüne işaret ediy-
or. Bu sebeple devletin internet yavaşlatma, uygulama ve site yasaklama gibi yöntemlerin artık 
toplantı özgürlüğü kapsamında da sonuçları olacağını söylemek de yanlış olmayacaktır. 
17. Kamu hayatına doğrudan ya da temsilciler eliyle katılma hakkı: Korona salgını sırasın-
da 5 belediyeye daha kayyum atanması ile demokratik yaşamın en temel unsurlarından biri olan 
seçme ve seçilme hakkı bir kez daha yara aldı. KHK sisteminin olağanlaştığı ülkemizde seçilmişle-
rden oluşan parlamentonun işlevi sorgulanır halde. Yasa ile düzenlenmesi gereken olağanüstü 
hal uygulamaları fili durum yaratılıp parlamento devre dışı bırakılarak hayata geçiriliyor. Bu du-
rumun uluslararası insan hakları hukukuna aykırı olduğunun altı çizilmeli. Bilim Kurulu’nun ve 
İl Pandemi Kurullarının antidemokratik yapısı, çeşitli toplumsal kesimlerin sürece müdahalesini 
engelliyor. Salgınla mücadeleye meslek odalarının ve sivil toplumun aktif katılımı önündeki en-
gellerin kaldırılması bu sürecin demokratik şekilde sürdürülmesinin önündeki ön koşul olarak 
görülüyor.
18. Göçmen işçiler ve ailelerinin korunması: Türkiye’de özellikle kayıtsız çalışan Özbek, 
Türkmen, Azeri, Gürcü, Ermeni kadınlar ve işçiler var. Bu kişilerin sağlığa erişimi neredeyse im-
kânsız hâlde. Türkiye’deki hukuki statüleri sıkıntılı olan bu kişiler ülkelerine sınır dışı edilecekleri 
korkusuyla sağlık kuruluşlarına da gidemiyorlar. Portekiz geçtiğimiz günlerde aldığı kararla tüm 
sığınmacılara mülteci statüsü verdi ve salgının düzensiz göçmenler üzerindeki etkisini bu yolla 
kırmaya çalıştı. Benzer şekilde Türkiye’nin de statüsüz göçmen işçilerin belli sınırlamalara tabi 
olarak ülkemizde konaklamasının önünü açması da bir çözüm olarak düşünülmek zorunda.
19. Çocuk hakları: Salgın süresince çocuğun yüksek faydası ilkesine azami şekilde dikkat 
edilmeli. Başta engelli ve mülteci çocuklar olmak üzere dezavantajlı gruplara dahil çocukların 
eğitim yaşamları aksatılmamalı. Çocuklar için hiçbir ayrım yapılmaksızın erişilebilir en yüksek 
sağlık standardı sağlanmalı. Bugün resmi rakamlara göre ülkemizde 1 milyon 740 bin Suriyeli 
çocuk olduğu biliniyor. Mülteci çocukların eğitimlerinde anadil eğitimi gibi özel ihtiyaçları dikkate 
alınmalı. Sağlık güvencesi olmayan çocukların tedavisi devlet tarafından ücretsiz olarak yapıl-
malı. Anne babası salgına yakalanmış olan çocuklara devlet koruma sağlamalı, ailesi ile görüşme 
koşulları oluşturulmalı. Çocuk yurtlarında kalan çocuklarımız için de salgından korunmaları için 
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devlet azami çaba göstermeli. Hapishanelerde anneleri ile birlikte kalan çocuklar gerçeği ülkem-
izin kanayan bir yarası. Bu çocukların vakit kaybetmeksizin aileleriyle birlikte salıverilmeleri için 
yasal düzenlemeler devlet tarafından gerçekleştirilmeli. 
20. Mülteci hakları: Yaşam koşullarının elverişsizliği nedeniyle sığınmacı ve mültecilerin sal-
gından etkilenmesi daha kolay oluyor. Açık sınır politikası sonrası sınırlara dayanan mültecilerin 
son durumları hakkında gerçekçi bir bilgi akışı sağlanamıyor. Bu süreçten etkilenen bir kısım 
mültecinin karantina altına alınarak Geri Gönderme Merkezlerinde tutulduğu biliniyor. Bu kişil-
erin geri gönderme yasağı ilkesi gözetilerek hayatlarını risk altına sokacak sınır dışı işlemlerine 
maruz bırakılmaması önemli. Kapalı tutulma mekânlarındaki mültecilerin hak kayıplarına uğra-
maması için avukatlarıyla görüşmeleri hijyen koşullarına dikkat edilerek sağlanmalı. Statü sahibi 
olmayan sığınmacılar hızlı şekilde tespit edilmeli ve bunlara geçerli kimlik verilmeli.
21. Borçlar için hapis yasağı: Yaşanan salgının ekonomik sonuçları itibari ile yurttaşların hak 
kaybına uğramaması için insan hakları hukukunun temel ilkelerinden biri olan borç için hapis 
yasağı istisnalar da dâhil olmak üzere sıkı şekilde uygulanmak zorunda. Devletin bu konuda bir 
program geliştirmesi, özellikle salgının ilerleyen aşamalarında büyük bir ihtiyaç halini alacak gibi 
görünüyor.
22. Seyahat özgürlüğü: Korona salgınının en önemli etkilerinden biri 30 büyük şehirde 
başlatılan şehirlerarası seyahat yasağı oldu. Bu yasağın detayları üzerindeki tartışmalar mecliste 
halka açık olarak yapılmadı. Dolayısı ile salgınla mücadelenin en önemli kurallarından bir olan 
şeffaflık bir kez daha sağlanamadı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının haklılık ned-
enleri belirsizliğini koruyor. 20 ila 65 yaş arası çalışan nüfusun bu yasaklara tabi olmamasının bu 
kesimin sağlığı üzerindeki etkileri ise hala açıklanabilmiş değil. Seyahat özgürlüğünün ihlali an-
lamına gelecek bu uygulamalarda şeffaflık, orantılılık, demokratik toplumda gereklilik ve yasayla 
düzenlenme şartları sağlanmak zorunda. 
23. Özel hayatın gizliliği: Salgından korunmak için yurttaşların cep telefonlarıyla teknik takibi 
ve zorunlu tutulan kimi sağlık uygulamalarına tabi tutulması gibi yöntemler bir takım yabancı 
devletlerin gündeminde. Bu uygulamaların salgının yayılmasını önlediği ve çok başarılı olduğu 
söyleniyor. Ne var ki iletişim hürriyetinin ve özel hayatın gizliliği ilkesinin ihlali olabilecek bu 
uygulamaların çok ciddi şekilde denetlenmesi ve kötüye kullanılmasının olanaklarının ortadan 
kaldırılması gerekiyor.
24. Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü: Din özgürlüğü kapsamında ülkemizin yaşadığı en 
önemli ve güncel gelişme Cuma namazlarının yasaklanması oldu. Pandemi nedeniyle kimi olaylar-
da cenaze törenlerinin yapılmasına izin verilmediği görüldü. Düşünce, din ve vicdan özgürlüğünün 
sınırlandırılması uluslararası hukuk tarafından yine belli şartlara bağlanmış durumda. Hakkın 
kullanılmasının engellenmesine yol açan uygulamaların eşitliği ve amaca orantılılığı her aşamada 
takip edilmeli, sürecin nihayete ereceği zamanın tespitinde şeffaflık mutlaka temel ilke olarak 
gözetilmeli. Hukuki süreçler de bu bakımdan salgın günlerinde dahi işler kılınmalı ve yurttaşların 
müdahalelere karşı haklarını savunmasının yolu açılmalı. 
25. Yaşam hakkı: En son ve belki en önemlisi olarak Korona salgınının yaşam hakkına doğru-
dan etkisi bulunuyor. Sağlık hakkı ile bağlantılı olarak değerlendirilmesi gereken yaşam hakkı 
bağlamında devletin sorumluluk alması şart. İnsan haklarına yönelik tüm sınırlayıcı önlemlerin 
altında da esasen insan yaşamını korumak yatıyor. Hiç istemesek de salgının boyutlarının art-
ması ve hastanelerdeki yoğun bakım imkânlarının yetersiz kalması halinde insanların yaşam 
hakları üzerindeki tasarruf yetkisi sağlık personelinin iki dudağının arasında olacak. Başta Sağlık 
Bakanlığı ve Tabip Odaları olmak üzere tüm ilgili kurumların bu kriz anlarında personele insan 
haklarını temel alan bir yaklaşımı zorunlu tutması ve etik kuralları uygulamak yönünde talimat 
vermesi gerekiyor. Yaşam hakkı konu olduğunda hastanın ekonomik durumu, yaşı ve sosyal 
statüsü gibi etkenler dikkate alınmadan eşit bir sağlık müdahalesi yapılması ve bunun da devlet 
tarafından denetlenmesi gerekiyor. 
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Avukatlıkta Teknoloji Kullanımı
Av. Resul Göksoy
İzmir Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Üyesi

Mesleğimizin gereği olan faaliyetleri hayatımızın her alanına sirayet eden 
teknolojiden uzak kalarak yerine getirmeye çalışmak; başka bir anlatım-
la teknolojiye adapte olamadan mesleğimizi yapmaya gayret etmek, hiç 
kuşkusuz çok daha fazla emek ve zaman ihtiyacı doğuracaktır. Oysa mes-
leğimizde kullandığımız en önemli bilişim aracı olan bilgisayardan daha 
fazla faydalanmak, bizi angarya olan işlerin otomatikleştirilmesi veya 
süreklilik arzeden işlerin çok daha kısa sürede yerine getirilmesi imkanı 
sağlar. Bu sayede zamanımızın geri kalan kısmını kendimize veya diğer 

işlerimize daha çok ayırabiliriz. Üstelik pandemi döneminde uzaktan çalışmaya olan ihtiyaç da 
yine teknoloji ile ne kadar barışık olduğumuz ve onu kullandığımız ölçüsünde karşılanır.

Bu eğitim serisi 6 bölümden ibaret olup her bölüm birbirini tamamlar şekilde ele alınmıştır.

İlk bölümde; bilgisayarlar hakkında genel bilgiler, satın alınırken nelere dikkat edilmesi gerektiği, 
mesleki faaliyetlerde kullanılmasının önemi, yavaşlayan bilgisayarımızın hızlanması için bilinçli 
müdahalelerin nasıl yapılabileceği ve özellikle bürosunu yeni açacak meslektaşlarımız için fay-
dalı olacağı düşünülen teknolojik ihtiyaçlar için ne kadar bütçe ayrılması gerektiği ele alınmıştır.

İkinci bölümde; avukatlık bürosunun duruşma takibi, iş takibi, evrak depolama, iletişim ve uzak-
tan erişim gibi ihtiyaçlarının nasıl karşılanabileceği, ücretsiz platformlar ele alınarak ortaya ko-
nulmuştur. Yine bu bölümde, geçmiş ve gelecek teknolojilerin bağını en sağlam nasıl kurabilece-
ğimiz sorusunun cevabı aranmıştır.

Üçüncü bölümde; UYAP sistemine giriş yapabilmek için gerekli olan yazılımların kurulması ve bu 
yazılımlarda karşılaşılan bazı sorunların çözümleri ele alınmıştır. Ayrıca UYAP sistemine giriş için 
tercih edilebilecek alternatif yöntemler üzerinde durulmuş, mobil imzanın nasıl kullanılabileceği 
konusunda da bilgilendirme yapılmıştır.

Dördüncü bölümde; UYAP Avukat Portal sistemine giriş yapılarak sistemde yer alan tüm menü-
ler tanıtılmış, örnek icra takibi ve dava açılış işlemleri yapılmıştır. Yine bu bölümde, Uyap Dokü-
man Editörü’nün kullanımına dair pratik bilgiler aktarılmıştır.

Beşinci bölümde; tebliğ işlemlerinin gerçekleştirildiği platform olan UETS ele alınmış ve başvuru 
yapılmasından sistemin verimli bir şekilde kullanılmasına kadar tüm konulara değinilmiştir. Yine 
güvenli elektronik iletişimin sağlanması veya kurumlarla yapılacak iletişimlerin kayıtlı(ispatlı) şe-
kilde yapılmasını sağlamak ve ayrıca da uzaktan sözleşmelerin kurulması vb. gibi bir çok imkan 
sağlayan KEP sistemi ele alınmıştır.

Nihayet son bölümde; genel olarak internetin avukatlık mesleğinde kullanılması konusu ele alın-
mış, araştırma yaparken harcadığımız zamanı azaltacak ve aradığımız konuyu daha basit şekilde 
bulmamızı sağlayacak püf noktalar üzerinde durulmuştur. Ayrıca kurumların sitelerinden edini-
lebilen bazı bilgilerin avukatlık mesleğinde nasıl kullanılabileceğine dair somut örnekler aktarıl-
mıştır.

EĞİTİM DİZİSİNİ İZLEMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNmKkYIi2tMsXGXpnjw6yotnBxi71uacO
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Staj Tezlerinde Jüri Sistemine Geçildi
Tez çalışmaları ile ilgili olarak jüri sistemi konusunda yapılmış olan duyuru geçerliliğini ko-
rumakta olup stajyer avukatlarımızın bir mağduriyet yaşamamaları için tezle ilgili çalışma-
larını 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.

Meslektaşlarımız, faaaliyet belgelerini (Türkçe- İngilizce) ve mesleki faaliyet süresini gösterir 
belgelerini İzmir Barosu online işlemler sayfası olan Baronet üzerinden baromuza gelmeden, 
hızlı bir şekilde temin edebilirler.

Faaliyet belgesi sistem üzerinden hemen oluşturulmakta olup,  mesleki faaliyet süresini göste-
rir belgeler ise başvurunuzun ardından kısa süre içerisinde ilgili birim tarafından onaylanacak 
ve belgeniz hazır olduğuna dair cep telefonunuza kısa mesaj gelecektir. Kısa mesaj geldikten 
sonra BARONET sistemine girip belgenizi indirebilirsiniz*. 

Belge Doğrulama 

Elektronik olarak verilen belgenin ilgili kurum/kuruluş tarafından doğrulanması amacıyla, İzmir 
Barosu Elektronik Belge Sistemi üzerinden oluşturulan faaliyet belgesi üzerinde bulunan onay 
kodu ile, İzmir Barosu web sitesinin üst tarafında bulunan hızlı erişim https://belgedogrula-
ma.izmirbarosu.org.tr/ adresinden doğrulama yapılabilecektir. 

Doğrulama başarılı olduğunda, üretilen belge PDF formatında açılır. 

Oluşturulan elektronik belgeyi akıllı cep telefonlarında karekod okuyan uygulamalar ile elekt-
ronik belgenin sağ üst tarafında bulunan karekodu okutarak, daha hızlı ve kolay bir şekilde 
doğrulayabilirsiniz. 

* Önemli Not: Sistemimiz belgeyi, meslektaşımızın kıdemine göre  “5 yıldan az kıdeme sahip 
olan meslektaşlarımız için staj sürelerini de ekleyerek” otomatik olarak oluşturmaktadır. 

Baronet’e giriş için tıklayınız.

Belgelerinizi Baronet’ten Alabilirsiniz

https://belgedogrulama.izmirbarosu.org.tr/
https://belgedogrulama.izmirbarosu.org.tr/
https://baronet.izmirbarosu.org.tr/login
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İzmir ve Karşıyaka Adliyeleri Hizmet Birimlerine İlişkin 

1. İzmir Adliyesi Merkez Binasında zemin katta bulunan baro satış birimi ile baro bahçe dışındaki tüm baro 
birimlerin 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 bi-
rimlerinin geçici olarak kapatılmasına karar verilmiştir. 

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 ka-
rar verilmiştir. 

5.Karşıyaka Adliyesi Çiğli Ek Binasında, Aile, Asliye Hukuk, Asliye Ticaret ve Sulh Hukuk Mahkemeleri bu-
lunduğundan 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 ve-
rilmiştir. 

İlçe Adliyeleri Baro Hizmet Birimlerine İlişkin 

7.13 Nisan 2020 tarihine kadar ilçelerde bulunan baro hizmet birimlerinin Salı günleri dışında kapalı tutul-
masına; 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 Yönerge-
sinin 10/1-g maddesinde yer alan “Görevlendirme listesinde yer alan avukatlardan, 4 ay içerisinde her-
hangi 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. 

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 kullanı-
mının 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 ya-

Salgında İlk Tedbirler 
İzmir Barosu’nda
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pılmasına özen gösterilmesi ve barodan temini gereken birçok belgeye https://www.izmirbarosu.org.tr/
HaberDetay/1985/belgeler linkinden ulaşabileceği hususlarında meslektaşlarımıza bilgi verilmesine karar 
verilmiştir.

12.İzmir Barosu’nun İzmir Adliyesinde bulunan merkez önbürolarının 13 Nisan 2020 tarihine kadar ka-
patılmasına 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

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 Ni-
san 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 corono virüs salgınına karşı önlem olarak meslektaşlarımızın duruşmalara girerken kendi cübbe-
lerini 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 kullan-
maya özen göstermeleri,

Adli ve İdari Yargıda sürelerin durdurulması için barolar tarafından ortaklaşa girişimde bulunulduğu, sü-
reçten 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 bulun-
maması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve mümkün olması halinde 31.03.2020 tarihine kadar izinli 
sayılması,

Hususları meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Bu tedbirler 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Sürelerde değişiklik halinde ayrıca bildirim 
yapılacaktır. 

ADALET BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ DOĞRULTUSUNDA
Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarında avukat* ziyareti dahil bütün görüşler,

Hükümlülerin dışarıyla temasının mümkün olduğu; kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş 
yurdu faaliyetleri,

Açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin özel izin hakları,

Birden fazla koğuşla birlikte yapılan toplu faaliyetler, 

Hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan bir başka kuruma yapılan nakiller,

Ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımı,

Ceza infaz kurumlarında anneleri ile birlikte kalan 0 – 6 yaş grubu çocukların kreşe ve anaokuluna gitmeleri ile 
çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulaması,

15 MAYIS’A KADAR ERTELENMİŞTİR

Tutuklu ve hükümlü yakınlarının zorunlu durumlarda ziyaretleri Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile yapılabilecek,

* Avukatlar zorunlu durumlarda maske, eldiven gibi tedbirler alarak kapalı görüş yapabilecek
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Avukatların Cezaevi Görüşmelerine 
İlişkin Açıklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile baromuz arasında yapılan görüşme sonucunda, şimdi-
lik Mart ayı sonuna kadar; aşağıdaki biçimde anlaşma sağlanmıştır.  

1. Adalet Bakanlığı’nın açık görüşlerin kaldırılması ve acil durumlarda kapalı görüş yaptı-
rılmasına ilişkin genelgesine dayanarak, acil durumlarda avukatlar kapalı görüş yapabile-
ceklerdir. 

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 değer-
lendirilecektir.

4. Bu süreçte meslektaşlarımızın kendilerinin ve müvekkillerinin sağlığı açısından, cezae-
vine girişte dijital cihazlarla ateş ölçümü yapılacak ve görüş öncesi telefonlar dezenfekte 
edilecektir.

5. Cezaevlerinde de personel sayısı asgari düzeyde tutulduğundan, zorunlu haller dışın-
da, görüşmelerin mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 Saygılarımızla.

Baro Yönetim Kurulumuz yaşanan corona virüs 
salgını dolayısıyla Genç Ofis kullanan 

meslektaşlarımızın ofis kiralarının temmuz ayı 
başına kadar ertelenmesine karar vermiştir.

https://www.izmirbarosu.org.tr/Upload/files/etebligat.pdf
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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’si Diyarbakır’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 özdeş-
leştirilemez! 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 
 
İMZACI BAROLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

SAVUNMA SUSTURULAMAZ !

https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/1980/savunma-susturulamaz
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Covid 19’la Hayata Vidalanmak
Av. Afhan Topel
İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’nin ilk Covid 19 vakasının 11.Mart.2020 ta-
rihinde tespit edildiğini söylemişti. Bu bilgi doğruysa bile Covid 19 ülkeye biraz 
daha önce girmiş olmalıydı zira eşim Işıl’a 12.Mart Perşembe günü telefon eden 
oğlum, anne midem ve kasıklarım ağrıyor, bir haftadır hafif ağrı vardı, şimdi da-
yanamıyorum ağrı sırtıma vuruyor deyince, bu belirtiler apandisite benzediğin-
den, eşim onu akşama doğru evimize çok yakın olan Çiğli Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne götürmüştü.  Doktor bekleme bölgesinde, çok ve seri öksü-
ren biri vardı, bir gün önceki bakan açıklaması da çok taze olduğundan, aslın-
da tedirgin olmuştu bekleyen insanlar ve eşim. O gün apandisit alarmı gerçek 

olmasa da, bekleme alanına yayılan öksürük damlacıkları bir başka gerçekliğin yolculuğunu başlatıyor 
olabilirdi...

Yine sinüzitim başlıyor galiba, boğazların karıncalanıyor, başım ağrıyor dediğinde Işıl, tarih 13 Mart Cuma 
günü akşamını gösteriyordu, geceye doğru daha da gıcıklanır olan boğazı en son yatmadan önce tüm 
vücuduna yayılan bir titreme nöbeti ile bir hastalık alarmı veriyordu ama biz bunu o an itibarıyla üşütme 
ve üst solunum yolu sorunu sayıyorduk. Eşim ilkokul öğretmeni, ben avukat olarak müvekkillerle bol bol 
konuşan ve baro da staj eğitim de eğitmen olarak ders anlatan biri olunca elbette ailecek çok konuşan 
ve ses tellerini yıpratanlar sınıfındaydık, üst solunum yolundaki hastalıklara aşinaydık, zencefilli, tarçınlı 
çayla hakkından geliriz diye düşündük bir müddet. 

Tüm ülke gibi, 18 Mart Çarşamba gününden itibaren Covid 19 önlemleri almaya ve bir süre evde kalmaya 
karar vermiştik, ama o gün akşam üstü bende de hafif bir burun akıntısı ve boğazımda tırmalama yada 
gıcıklanma gibi bir şeyler başlamıştı, gece yatmadan önce üşüme ve şiddetli bir titreme nöbeti ile “selam 
çakan şey” Covid 19 muydu ? Şüphelendim, eşimde bizim sinüzit sandığımız belirtilerde bir değişme ol-
mamıştı, ne ateş ne şiddetli öksürük ne de balgam. Bende başlayan belirtilerle yaptığım esprilere karşı 
Işıl, “Covid 19 haberleri okumaktan, piskolojik olarak öyle sanıyorsun..” demişti. Ben her ihtimale karşı 
evde yatak odasında kendimi karantinaya alıp çocuklardan uzak durmaya çalıştım, Işıl’sa benim evham 
yaptığıma inanıyordu.

20 Mart gecesine dek hastalığın seyrinde pek de bir şey değişmemişken o gece tuhaf bir rüya gördüm, 
rüyamda yosun yeşili ve bej rengi pullu dev bir yılanla karşılaşıyor ve sonra ben o yılana dönüşüyordum, 
öfkeli ve hüzünlü bir yılandı, kendimi yılanın benliğinde hissettikten sonra uyandım, sabah Işıl’a “Covid 19 
geldi ve geldiğini rüyamda bildirdi” diyerek, daha uzun olan rüyamı anlattım, elbette “Allah hayra çıkarsın” 
dendikten sonra, bunu babaannem öğretmişti, gelenek gelenektir... 

21 Mart gününden itibaren  sadece başımda olan hafif ateş, daha belirgin hale gelmeye başladı. Başım-
daki ateş yarım ya da bir derece fazla olmakla, tüm vücudumda ateş, yanı sıra ishal başlamıştı. O zaman, 
hastalık yeni yeni tanındığından belirtiler de net olarak ifade edilemiyordu, bu sebeple Işıl’ın ağız tadı ve 
koku alma duyularının kaybolduğunu iyi değerlendiremedik. Bende ateş ve ishal vardı, onun sadece bo-
ğazında gıcık,az öksürük, arada baş ağrısı ile belirtileri benden daha hafifti. 

24 Mart’a kadar, eğer Covid 19 değilsek, hastanede kapmaktan korkuyorduk. Bir parasetamolle geçen 
37-38,5 arası ateşim vardı. Işıl zaten covid olduğumuza hiç inanmıyor ve benimle dalga geçiyordu, bir şe-
yin yok, psikolojik, haberlerin etkisinde kalıyorsun falan diyordu. Ben de, belki ben covid 19 olsam da Işıl 
değildir diye düşünüyordum. 24 Mart akşamı ateşim 38,9 olarak bir zirve yaptı,  rahatsız edici değildi, o 
akşam sol ciğerimde iğne gibi bir batış hissettim. Bu belirti ile, ihmale gelmeyen uyarıyı aldığıma inandım, 
doktor komşum ve doktor arkadaşlarımla telefonda konuştum, bu aşamada konuyu netleştirme zamanı 
gelmişti, hastalık kapma riskini göze almak gerekiyordu. Maske ve onun üstüne iki kat poşu sarıp, kafaya 
bere, ellere eldiven ile kendimizi azami korumaya çalışarak hastaneye gittik, eşim kendisinin covid olabi-
leceğine ihtimal vermiyor, ama test yaptırarak bunu netleştirmeyi de istiyordu. 

Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tomografilerimize bakan doktor, “hayati tehlikeniz var, virüs ciğer-
lerinize inmiş, sizi evinize gönderemeyiz, derhal yatışınızı yapıyoruz” dediğinde, şok olmadım  ama Işıl’ın 
da covid olması şaşırttı. Düşündüren “hayati tehlike” ve “ikimizin birden yatışı” oldu, bu hazırlıklı olmadı-
ğımız bir şeydi, Işıl’ın test sonucu çıkana dek eve geri gönderileceğini düşünmüştük. 
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Hastanede ilk günlerde çocuklar için kaygılandık. Oğlum yemek yapmayı az da olsa bildiğinden kardeşi-
ne bakabileceğini düşünüyorduk, bulaşma riski nedeniyle onların evden çıkmaları, başkalarının da eve 
girmesi doğru olmazdı. Oğlum kardeşine başarı ile baktı, patates kızartmış, çorba, makarna, yumurta 
yapmış, ama komşularımız da yemek göndermişler, kardeşlerim yemek getirmiş, uzak akrabalardan dahi 
kekler, kurabiyeler gelmiş ve - haklı olarak -hepsi kapının önüne bırakılıp iki metre açıldıktan sonra zil 
çalınarak teslim edilmişti, çocukların durumu ilk gündemimizdi. Hastalık belirsizdi, çocukların yalnızlığı ve 
geleceği görememek kaygılandırıyordu. 

Çocukların yalnız kaldığı dönem altı gün sürmüştü, bu dönemde özellikle yan komşularım, Dr. Ömer 

Demir ve Dr. Özlem Demir, o zor koşullarda çocuklarıma kol kanat gerdiler, komşu komşunun külüne 
muhtaç sözü bir kez daha güncellendi, komşularıma ve destek olan büyük aileme müteşekkirim. 

Hastaneye yatar yatmaz ilaç tedavimiz başladı. Oysa sürüntü test sonuçları dört gün sonra gelecekti, za-

ten ilaç tedavisinin beş günlük olduğu düşünüldüğünde test sonuçlarından bir gün sonra
ilaçla tedavinin ilk aşaması bitmişti. Klinik verilere göre tedaviye başlamak türk doktorlarının stratejik ve 
çok doğru bir kararıydı, bunun ülkemizde can kaybını ve iyileşme sürelerini düşürdüğü inancındayım.

29 Mart tarihinde test sonuçlarımız geldi, benim sonucum pozitif, eşimin sonucu negatifti, ben 
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine nakledilirken, eşimden ikinci bir test daha alındı. 30 Mart tarihin-
de eşimin ikinci test sonucu da negatif çıktı ve o taburcu oldu. Onun eve dönmesi beni rahatlatan temel 
olgulardan biriydi, artık aklım evde ve çocuklarda değildi, zaten bu aşamadan itibaren ateşim hiç yüksel-
medi, belirtiler hızla azalmaya başladı. 

Hastalığıma dair resmi açıklama yapmak için test sonucu beklendi, zira salgının konuşulduğu bu günler-

de Covid 19 veya başka bir etkene tabi zatürre arasındaki fark önemliydi. Hastalık kesinleşince baro açık-
laması resmen yapıldı ve bu aşamadan itibaren başta büyük ailem, en geniş şekli ile Topel ailesi, akraba-
larım, dostlarım, arkadaşlarım, ülkenin her tarafından duyup desteğini gösteren meslektaşlarım, okul ve 
sınıf arkadaşlarım, aramaları ve telefonları ile bana büyük bir destek verdiler. Dostlarım tarafından takip 
edildiğim için, iki üç günde bir sosyal medyada ve daha çok Facebook sayfamda hastalığın seyrine ve ken-
dimi nasıl hissettiğime dair bilgi verdim, hastalık çok yeni olduğundan, insanlar empati yapıyorlardı, bir 
an bu mücadeleyi kaybedersem birçok kişide hastalığa dair yılgınlık hisleri oluşturacağımı düşünmekten 
kendimi alamadım. Hastalığa karşı bir takımdaşlık duygusu hissettiriyordu dostların desteği..

Birçok arkadaşım, dostum bu mücadeleyi günü gününe izlemek ve haber almak suretiyle sürecin temel 

destekçi parçası olmuşlardı. Hiç tanımadığım meslektaşlardan güzel destek mesajları geldi, tüm bu des-
tek moral ve motivasyon olarak çok önemliydi, zira kullanılan ilaçlar kadar moral ve motivasyon da, ben-
ce hastalığın temel ilaçları arasındaydı. Zaman zaman gönderilen mesajlar ve destek önerilerinin beni ve 
eşimi çok duygulandırdığını söylemem gerekir, bu dönemi ve bu mesajları asla unutamayacağım. Küresel 
felaketlere karşı, insanoğlunun her türlü ayrılık ve farklılığını bir yana bırakarak omuz omuza dayanışma-
sı ile her türlü zorluğu yenebileceğine bir kez daha inandım. 

Artık üst üste, iki tane pozitif test sonucum vardı, günlerden 3 Nisan Cuma günüydü, hastalığın belirtileri 
geçmişti, buna karşın kan değerlerim pek de iyi görünmüyordu, tedbiren hastanede tutulacaktım. Hasta-
nenin titizliği, detaycılığı hayranlık vericiydi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski köhne binalardan 
oluşan bir hastane gibi görünse de, takım ruhu ile çalışan bir personel grubuna  sahipti, hastaların adları-
nı ve her bir hastada hastalığın seyrini bilmeye çalışan sağlık personeliyle, iyi yönetilen bir hastaneydi. Bu 
bakımdan hastane yönetimine ve tüm personele 
müteşekkirim. 

Bu salgında, sağlık sistemimizdeki imkanlara 
göre, insan faktörünü ve teknik donanımı sürekli 
güncellenen stratejilerle etkin kullanan bilim ku-
rulu, doktor, akademisyen, sağlık personelinin 
dünya çapında iyi bir sınav verildiğini, Türk dok-
torlarının başarılı olduğunu düşünüyorum. Ko-
nunun siyasi ayağında ise, salgına dair çok sayıda 
hatalı kararın alındığı son derece açıktı, doktorlar 
siyasetçilerden daha başarılıydı.

Nihayet 6 Nisan Pazartesi’ye gelmiştik, taburcu 
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olmayı bekliyordum, evde güzel yemeklerin yapılıp beni beklediğini öğrendiğim telefon konuşmasından 
adeta güzel kokular geliyordu. Evimi, ailemi, sağlıklı olmayı özlemiştim, sağlığın en büyük hazine olduğu-
nu insan böyle zamanlarda anlıyordu. O günün akşamı, ondört günlük hastanede tedavi dönemi bitmiş 
biri olarak evimdeydim.

Hastanede insan düşünüyor elbette, kendisini, ailesini, hayatı, dünyayı, düzeni. Yanlış giden bir şeyler 
vardı, insanlar salkım salkım üzüm taneleri gibi toprağa düşüyor, evlerden acı çığlıklar yükseliyordu. Ama 
doğada başka şeyler oluyordu, kapanan fabrikalar ve tütmeyen bacalarla havanın zehiri azalıp, dünyanın 
bir çok yerinde hava kirliliği neredeyse yok olmuştu, vahşi hayvanlar sessizleşen şehirlerarası yollarda pa-
ramparça olup ölmeden, trafik ve şehir gürültüsünden ürkmeden şehirlere iniyorlardı; akustik kirlilik yok 
olmuştu. Kanallardaki sular temizlenmeye başlamış, balıklar ve yunuslar Thomas Mann’a göre “ölümün 
şehri olan” Venedik’e hayat ve canlılık getiriyordu. Yanlış olan birçok şey vardı, belki de hepsiyle ayrı ayrı 
uğraşmak gerekiyordu, hayat güzeldi, onun güzelliğini sürekli kılmak için belki de titremiş, kendime yani 
kanlı canlı doğaya dönmüştüm... Hem zaten bir insan, milyon, milyar sayıda bakteri ve virüse ev sahipliği 
yapan bir mikro dünyadan başka neydi ki ? İşte hep o yüzden, ona “seni yeneceğim !” demedim hiç. Eğer 
beni öldürmezse, kimseye bulaşmamak kaydıyla birlikte yaşamayı teklif ettim, fazlasına da vücudumu 
serbest bırakmasını, bilmem beni duydu mu ? Dinledi mi ? Çok şükür sağlıklıyım, karantina ve nekahat 
devremi de aştım, şimdilik iyiyim.                                   

Bir rüya görmüş ve eşime ; “..Covid 19 geldi rüyayla bana haber verdi..” demiştim, o gördüğüm yılan Covid 
19’u mu sembolize ediyordu ? Ama yılan bir çeşmeye dolandığında sağlık ve ilaç sembolü değil miydi..? 
Hatta bu sembol Bergama’da mı bulunmuştu ? Hani benim müvekkilimin sağlık merkezinin olduğu küçük 
ve güzel şehirde... Hani geçen yıl Mayıs ayında oynadığımız oyunda sevgili Cem Erdoğan’la Ouroboros’tan 
söz ediyorduk, hani kendi kuyruğunu yutan yılan, o da bir sembol değil miydi; yeniden doğuşu, kendi 
kendini yeniden yaratmayı da sembolize etmiyor muydu ?  Dünyada ne çok sembol vardı, onları okumayı 
ne çok ihmal ediyorduk... Belki, artık doğanın bize gönderdiği mesajları, sembolleri daha iyi okumalıydık... 

Şüphesiz, yaşadığımız küresel bir felaketti onu belki doğa belki insan gönderdi. Anlamalıyız ki, Kasım ya 
da Aralık 2019 gibi bir tarihte Çin’de bir insan öksürdü, yürüyüp gitti, şimdi her gün Türkiye’de 100, İtalya, 
İspanya ve Fransa’da 300-500 ve Amerika da 1.000 kişi her gün ama her gün bu ilk öksürük yüzünden 
ölüyor. Kelebek, domino… ne etkisi denilirse denilsin, dünya kötülükler için çok küçük, güzellikler içinse 
çok büyük bir yer. Aynı gemide, aynı atmosferdeyiz, birbirimizin nefesini de nefesimize  alıyoruz eksoz ve 
fabrika dumanlarını da. İnsanlık olarak bazı dersler çıkarıp alacağımız yeni kararlar ile daha iyi ve yaşa-
nılabilir bir dünyayı kurmak gerekiyor. Yarasa ve Pangulin dahil başka canlıların yaşam alanlarına saygılı, 
sürdürülebilir yeni bir düzen gerekiyor. Eğer yapabilirsek, o zaman bu hastalıktan çıkardığımız dersler, 
bizi yani insanlığı güçlendirmiş olacak. Neler olacağını hep birlikte yaşayıp görmek ayrıca güzel olacak, 
çünkü; “yaşamak güzel şey”...
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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 
üzere tüm dünyada olağanüstü tedbirler alınmaktadır. Covid-19 olarak bilinen ve ölümcül risk-
lere yol açan bu virüsten hem korunmanın hem de yaygınlaşmasının önüne geçilmesinin yega-
ne 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 gelmekte-
dir. Mahpusların dış dünya ile tek iletişim yolu olan avukat ve yakınlarıyla görüş ve ziyaret hak-
larının 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. 

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 ayla-
rı 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 et-
mek için çok acil ve kapsamlı tedbirler alınmalı, çözümler üretilmelidir. Bu kapsamda alınacak 
tedbir ve çözümlerin bir kısmı yasal düzenlemeler gerektirse bile, herhangi bir yasal düzenle-
meyi 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, dü-
şünce ve ifade hürriyetlerini kullandıkları gerekçesi ile tutuklanan ve halen tutuklu bulunan 
azımsanmayacak sayıda siyasetçi, belediye başkanı, aydın, gazeteci, avukat, öğrenci bulundu-
ğu; 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 

Cezaevlerinde coronavirüs salgını ile etkili 
mücadele etmek ve olası yaşamsal riskleri 
minimize etmek için çok acil ve kapsamlı 
tedbirler alınmalı, çözümler üretilmelidir.

BAROLARDAN 

ORTAK 

AÇIKLAMA
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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 ko-
şullarda, 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. 

• 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 ka-
nunundaki “infaza ara verme” ve “özel infaz usulleri” konusunda bir kısım değişiklikler yapılarak 
veya ek hükümler konularak acil çözümler bulunmalıdır. Uzun süreden beridir Türkiye’nin gün-
deminde olan infaz rejimindeki iyileştirme konusunda gecikmeksizin bir düzenleme yapılmalı-
dır. Bu düzenleme yapılıncaya kadar salgın hastalık süresince infaza ara verilmesi veya cezanın 
evde infazı gibi tedbirlere başvurulması ile hükümlülerin sağlığa erişim hakkının temini ve do-
layısıyla 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 personellerin de salgına karşı genel sağlık durum-
larının korunmasına yönelik tedbirler alınmalı, gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İMZACI BAROLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/1990/barolardan-ortak-aciklama
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Dünyada yaşanan Korona virüs salgını nedeniyle yaşadığımız süreçte alınan en önemli tedbirin 
insanların evlerinde bulunmaları sağlamak olduğu değerlendirilmektedir. Adalet Bakanlığı ve 
HSK’nın bu süreçle ilgili karar ve önerilerinden, komisyonların ve mahkemelerin bu uygulamaya 
yönelik kararlarından, avukatların mesleki faaliyetlerinin hemen hemen tamamını evlerinden 
sürdüreceği anlaşılmaktadır. Alınan tedbirlerin olumlu sonuç vermesi için de bu yöntemin zo-
runlu hale geleceği öngörülmektedir. 

Biz avukatlar için bu sürecin geçici de olsa ekonomik anlamda zor ve yıpratıcı olacağı açıktır. 
18/03/2020 tarihinde Biz aşağıda imzası bulunan barolar olarak; Cumhurbaşkanlığı tarafından 
açıklanan tedbirlere avukatlarla ilgili aşağıda belirteceğimiz hususların da eklenmesinin zorun-
luluk olduğunu düşünüyoruz:

1-KDV, Muhtasar, KDV tevkifatı ve Geçici Vergi Beyannameleri ile 2019 yılı Gelir Vergisi Beyan-
namesinin 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 er-
telenmesi, 

3-SGK primlerini ödeyemediği için sistemden aktivasyon alamayan ve bu nedenle sağlık hiz-
metinden 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 ya-
pıldığına ilişkin belge ile derhal ödeme yapılmasının sağlanması, 

8-Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan avukatların banka-
lara olan kredi borçlarının, Mart, Nisan, 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 imkânı sunul-
ması gerekmektedir. 

Yukarıdaki taleplerimizin ilgili Bakanlık ve kurumlarca değerlendirip, takip edilerek yerine geti-
rilmesini talep ederiz. 

METNİN TAMAMI VE İMZACI BAROLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

SGK prim borçları, beyanname verme, vergi ödeme 
vb. mükellefiyetler ertelensin, KDV oranları 

indirilsin CMK, Adli Yardım ve Hazinenin ödemekle 
yükümlü olduğu vekalet ücreti ve diğer alacaklar 

gecikmeksizin ödensin.

BAROLARDAN 

ORTAK 

TALEP

https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/1994/barolardan-ortak-talep
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ÖNCEKİ BAŞKANLARIMIZDAN 
AV. KASIM SÖNMEZ KABRİ BAŞINDA ANILDI

İzmir Barosu’nun 1994-1996 Dönemi Başkanı Av. Kasım Sönmez ölüm yıldönümü olan 18 
Mart’ta kabri başında anıldı. 

Tüm dünyada etkili olan corona virüs salgını nedeniyle anmaya sadece İzmir Barosu yönetim 
kurulu üyesi Av. Afhan Topel katıldı. 

Av. Afhan Topel, Kasım Sönmez’in İzmir Barosu’nun iz bırakan başkanlarından biri olduğunu 
vurgulayarak, “maalesef başkanlık yaptığı dönemde yakalandığı amansız hastalıktan kurtula-
mayarak aramızdan çok zamansız ayrıldı. Fakat yaptığı işler, İzmir Barosu’nun duruşuna olan 
katkıları, döneminin bir tanığı olması ve yönetim kurulu ile birlikte çalışmaları onu unutulmaz 
başkanlar arasına yazdırdı. Kasım Sönmez’i rahmet ve özlemle anıyoruz” dedi.

65 YAŞ ÜSTÜ MESLEKTAŞLARIMIZ 
İÇİN DUYURU

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 yanla-
rında olmak kaydıyla dışarı çıkabilecekleri belirtilmiştir.

Yine mesleki ve insani yardıma ihtiyacı olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan meslek-
taşlarımız için 0 530 255 50 01 numaralı nöbetçi yönetim kurulu üyesi hattımız açıktır.

Acil işi olmayan meslektaşlarımıza salgına yönelik tedbirleri dikkate alarak evlerinden çalışmayı sürdür-
melerini öneririz.

Saygılarımızla
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Yaşamakta olduğumuz Corona Virüs tehlikesi nedeniyle, Bakanlığınız tarafından alınan önlem-
lerle 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 açı-
sından ciddi karışıklıklara yol açmıştır.

Keza bu tedbirler bağlamında, yeni çalışma koşulları oluşmuş ve bu temelde pek çok özel ku-
ruluş 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 süre-
lere 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 bırakılmak-
sızın duruşmaların ertelenmesi konusunda ortak bir düzenleme yapılması,

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 sürele-
rin 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 tak-
dirlerinize sunarız.

Saygılarımızla.

İMZACI BAROLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/1992/barolardan-adalet-bakanligina-cagri-adli-ve-idari-yargida-sureleri-durdurun
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Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddet ve 
Çocuğun Cinsel İstismarı Suçları İnfaz 

İndirimi Kapsamına Alınmamalıdır

Yıllardır çocuk hakları ihlallerinin önüne geçilmesi için mücadele veren Türkiye Barolar Birliği ve Barolar 
olarak, birkaç gündür infaz yasası üzerinde değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmaları bu yönden endişe 
ile izliyoruz.  

Çocuğun cinsel istismarı suçları ile üstsoya, altsoya, eşe, kardeşe, beden veya ruh bakımından kendisini 
savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış 
yaralama suçlarının faillerinin cezalarının hapishanedeki infaz sürelerini azaltacak bir değişiklik düşünü-
lüyorsa, bunu doğru bulmuyoruz. 

Böyle bir değişikliğin toplumun her kesimden büyük tepki alacağını biliyoruz. Konu çocuklar ve şiddet 
mağduru kadınlarla doğrudan ilgili olduğu için tüm milletvekilleri ile siyasi partilere geç olmadan hatır-
latma gereğini duyuyoruz. Bu suçlardan verilen mahkûmiyet kararlarında yıllar içinde gözle görülür bir 
artış var iken, infaz indiriminin kapsamına alınmaları cezaların caydırıcılığına zarar verecektir. 

Ülkemiz virüs salgını ile topyekûn mücadele halindeyken bu şekilde bir değişikliği tartışmanın dahi top-
lumu böleceğini düşünüyoruz. Buna neden olacak girişimlerden özenle kaçınılması gerektiğinin bilin-
mesini istiyoruz. 

Böyle bir düzenlemenin tüm mağdurlar açısından telafisi imkânsız bir haksızlık anlamına geleceğini, 
onların hukuki güvenliğine ve hukuka olan inançlarına ağır şekilde zarar vereceğini hatırlatıyoruz. 

Biz çocuk ve kadın hakları savunucuları olarak çocuğa ve kadına yönelik şiddet uygulayanların, çocukları 
ve kadınları cinsel olarak istismar edenlerin fail olarak aramızda dolaşmasını istemiyoruz. Toplumun 
çok geniş kesimlerinin de bunu istemediğini biliyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

BAROLAR ve 

TBB’den 

ORTAK 

AÇIKLAMA

https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2004/30-nisan-2020-tarihine-kadar-yargi-faaliyetlerine-iliskin-tum-sureler-durmustur
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Av. Hatice Atabay
İzmir Barosu Üyesi

Karantina sebebiyle evden çalışan veya evden çıkamayan kesimin sosyal 
medya hesaplarından sürekli ekmek yapımına dair paylaşımlarına şahit 
olduk, oluyoruz… Ekmek yapmaya yönelik bu aşırı eğilimin altında yatan 
sebep hijyen ve sağlık hassasiyeti mi? Yoksa kapalı kalmaktan kaynak-
lanan depresif ruh halinin yarattığı karbonhidrat düşkünlüğü mü diye 
sorarsanız cevabım hiçbiri olur.

Küresel bir salgın olan Corona virüs bizim ve yakınlarımızın hayatı için 
ciddi bir tehdit oluşturması ve bu virüsle nasıl başa çıkılacağının da henüz keşfedilmemiş ol-
ması sebebiyle, hayatta kalma içgüdümüz pekâlâ da bizi ekmeğe itmiş olabilir. Atalarımızın 
açlıktan korunmak için geliştirdiği bir tahıl ürünü olan ekmek, ölümle başa çıkabilmek ve hayat 
ile güçlü bir bağ kurabilmek çağrışımlarını da iç dünyamıza yansıtıyor. Bu sebepledir ki; sağlıklı 
beslenme adına zaman zaman uzak durmaya çalıştığımız ancak başaramadığımız ekmek ve 
türevleri esasen şeker bağımlılığından da öte bir anlam ifade ediyor. Farkında olmadan açlığın 
ve ölümün zıt anlamlı ifadesine de “ekmek” yanıtını veriyor olabiliriz 

Bu nevi bir yazıyı kaleme almamdan benim de ekmek yapanlar kervanına katıldığımı düşündüy-
seniz yanılıyorsunuz. Ben sağlıklı beslenme tariflerini denemekle meşgulüm ve 40 yaşıma ka-
dar denemediğim bal kabağı çorbası sebze çorbası her öğüne bir salata sığdırmaya çalışırken 
halimden oldukça memnun sayılırdım. Lakin bu yazıyı kaleme aldığım gün annem biberli ek-
mek yapmış….

Biberli ekmek dayanamadığım yemeden duramadığım iki yiyecekten bir tanesi. Ben içli köf-
teler sarmalar künefeler diyarından gelmiş ve tüm bu yiyecekleri bir tarafa itip ağırlıklı seb-
zeyle beslenmeyi tercih etmeme karşın biberli ekmekle olan ilişkim hep aşırıya kaçmak şek-
linde mağlubiyetle sonuçlanıyor. Lakin bugün nedenini anlamış bulunuyorum. Görece kolay 
ulaşılabilir bir besin kaynağı olarak geliştirilmiş olan ekmek tokluğu, yaşamı ve anne şefkatini 
temsil ediyor. Bu küresel salgında ücretsiz izin, virüse karşı korunaksız koşullarda çalıştırılma, 
yıllık iznini kullanmaya yönelik zorlama şeklinde 
birçok mağduriyet ile karşı karşıya kalan işçi 
sınıfı da sağlığı ve yaşayışı için büyük bir tehdit 
oluşturan salgına rağmen “ekmek parası” için 
evden çıkıyor çıkmak zorunda kalıyor.

Ekmeğin tarihçesine baktığımızda, ek-
mek yapımının 8 bin yıl öncesine dayandığı 
Mısırlılar için ekmeğin yaşamla eşdeğer 
olduğu, Piramitleri inşa edenlere emekleri 
karşılığında ekmek verildiği ve kişinin maddi 
durumunun kaç somunu bulunduğuna göre 
ölçüldüğü bilgisine ulaşıyoruz.

 Bu sebepledir ki; somut ve soyut anlamından 
daha çok ifade ve temsiliyet barındıran “ek-
mekten” vazgeçemiyoruz, vazgeçemeyiz ne 
dersiniz?

KARANTİNA VE EKMEK ÜZERİNE...
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Dünyada ve ülkemizde Covid-19 virüs salgını-
nın hızla yayılması nedeniyle, salgınla temel 
mücadele yolu olarak sosyal izolasyon gös-
terilmiştir. Tüm bu gelişmelere rağmen çalış-
ması zorunlu olmayan birçok işyeri çalışmaya 
devam etmekte ve çalışanlarını işe gelmeye 
zorlamaktadır. Daha fazla kar hırsıyla çalışma-
ya mecbur bırakılan işçiler, çok büyük bir teh-
dit altındadır. 

Kaldı ki, İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nun 13. 
maddesinde ifade edilen “Ciddi ve yakın tehli-
ke”  kapsamındaki Corona Virüs salgını nede-
niyle, ülke genelindeki tüm işyerlerinde gerekli 
iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması da 
yasal bir zorunluluktur. 

Bu nedenle Corona Virüsle mücadele sürecin-
de ciddi bir toplumsal tahribatı önlemek açı-
sından, toplu ve bireysel işten çıkarmalar ya-
saklanmalıdır.

Tam bir sosyal izolasyonun sağlanması ba-
kımından, zorunlu işler hariç, tüm işçilerin iş 
güvenlikleri sağlanmak koşuluyla, en azından 
30.04.2020 tarihine kadar ücretli izin uygulan-
malıdır.

Daha önce işsiz kalan ve gelir kaybına uğrayan 
işçiler için, işsizlik sigortası ödeneğinden yarar-
lanma koşulları kolaylaştırılmalı, tüm işçilerin 
fatura ve kredi borçları ertelenmeli, koruyucu 
ekipmana erişim gibi talepleri karşılanmalı, 
hem sosyal hakları hem de sağlıklı yaşam hak-
ları korunmalıdır. 

Daha fazla kar elde etme hırsı ile gerekli ted-
birleri almayan ve işçilerinin yaşamını hiçe sa-
yanlar için de, Türk Ceza Kanunu’na göre olası 
kastla öldürme ve diğer suçların gündeme ge-
leceği unutulmamalıdır. 

Unutmayın; yaşam, kardan değerlidir ve işçiler 
“ Ölüm ya da açlık” ikileminden kurtarılmalıdır. 

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Yaşam Kâr’dan Değerlidir

HSK KARARINI OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

http://hsk.gov.tr/Eklentiler/files/GENEL%20KURUL%20KARARI-30-04-2020.pdf
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KRİZDEN
F I R S A T
ÜRETMEYİ
BIRAKIN

Gerek ülke gerekse de dünya genelinde çok ağır bir 
sağlık krizi yaşanmakta iken hükümet, çıkardığı tor-
ba yasalarla yargılamalardan avukatları dışlamaya 
yönelik fırsat üretme gayretindedir. 

HMK 151. maddede yapılan değişiklikle duruşma 
salonunda bulunmakla birlikte, görülen davada ta-
raf vekili sıfatı bulunmayan avukatların, duruşma 
düzenini bozmaları halinde duruşma salonundan 
çıkarılabileceği hükme bağlanmak istenmektedir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, yapılmak istenen de-
ğişiklik mahkeme hakimine sübjektif ve sınırsız bir 
güç tanınmaktadır. 

Öte yandan, muğlak ifadeler ile getirilmek istenen 
bu düzenleme; avukat kimliği ile duruşma izleyen 
ve duruşmaların adilliği ve aleniyetini sağlayan 
meslektaşlarımız üzerinde baskı yaratmayı ve taraf 
avukatları yalnızlaştırmayı ve sindirmeyi amaçla-
maktadır. 

Özellikle küresel bir salgın hastalıkla boğuştuğumuz 
bu sıradışı dönemde;  baroların kadın cinayetleri, 
çocuk istismarı ve her türlü hak ihlali davalarında 
müdahil olması yönünde düzenleme yapmak yeri-
ne; görevlendirdikleri gözlemci avukatlar vasıtasıyla 
duruşmalara iştirak eden baroları duruşma salon-
larından uzaklaştıracak böyle bir düzenleme yapıl-
ması da kabul edilemez.   

İZMİR BAROSU olarak, torba yasalara doldurulmuş 
hükümlerle AVUKATSIZ yargılama sistemi getiril-
mesi yönündeki tüm girişimlerin acilen durdurul-
masını talep ediyoruz. 

Bir kez daha hatırlatıyoruz; Barolar ve avukatlar 
olarak ne yaparsanız yapın; 

Vazgeçmeyecek, Teslim olmayacak, Biat etmeyece-
ğiz.

İzmir Kırıklar 1 No’lu F Tipi Ceza İnfaz Kuru-
munda tutuklu olarak bulunan ve “adil yar-
gılanma hakkı talebiyle ölüm orucunda” olan 
Mustafa Koçak yaşamsal risk ve kalıcı beden-
sel hasarlar yönünden kritik eşiği aşmıştır.

Süreç içinde ve halen Mustafa KOÇAK’ın ba-
ğımsız hekimlerce muayene edilme ve süre-
cin izlenmesine yönelik talebi yerine getiril-
memektedir. 

Keza, Mustafa KOÇAK’ın sağlığından endişe 
eden ailesi ve avukatlarının Koçak’la görüşme 
talepleri de Cumhuriyet Başsavcılığınca ba-
kanlık genelgesi ve salgın önlemleri gerekçe 
gösterilerek reddedilmiştir. 

Önemle belirtmek gerekir ki; Uluslararası 
hukuk ve İstanbul protokolü hükümleri uya-
rınca, yaşamsal risk sınırına gelen Mustafa 
Koçak’ın acilen bağımsız ve kendi izin verdiği 
hekimlerce kapsamlı bir muayeneden geçiril-
mesi şarttır. 

Ayrıca, ailesinin ve kamuoyunun ölüm oru-
cunda kritik seviyeyi geçen Mustafa KOÇAK’ın 
sağlık durumuna ilişkin endişelerini gider-
mek üzere ve gerekli sağlık tedbirleri alınmak 
suretiyle, ailesi ve avukatları ile görüşmesi ge-
cikmeksizin sağlanmalıdır. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız. 

Saygılarımızla.

B A S I N A  V E 
KAMUOYUNA

3-36 ay vade
3 ay öteleme
0,99% faiz oranı
Kredi üst limit 30.000 TL
Son Başvuru Tarihi: 11 Mayıs 2020

İletişim :
ŞERİFE ÇALIŞ : 0555 560 1789
ECE ÖZOĞLU : 0533 7261234



İzmir Barosu Bülteni Mart - Nisan 2020

AVUKATLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN
5 Nisan Yalnızca Avukatların Değil, 

Yurttaşlarımızın 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.

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. 
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Av. İmge Kaçmaz
İzmir Barosu Üyesi

26 yıldır hayattayım ve bu süreç içinde pandemi denilen olgu ile tanıştım. 
O kadar uzak bir kelime ki; bu satırları yazarken Microsoft Word bile keli-
menin altını kırmızı ile çiziyor. Pekâlâ, bu pandemi denilen olgu, mesleğinin 
çok başlarında olan bir avukata ne mi kattı? Bir kere hem maddi hem de 
manevi olarak çok savurgan olmamayı öğrendim. Elindekileri ne zaman ve 
ne şekilde kaybedeceğin gerçekten de hiç belli olmuyormuş. Bir pandemi 
yeter! 

Evde kal çağrısının en başından beri evdeyim ve tek başımayım. Hem kendimi dinledim hem de ken-
dimden çokça kaçtım ama kendimi de çok sevdim. Bir kere, hep çöp insan bile çizemediğimi söy-
lerdim ama içimden bir Joan Miro çıktığını fark ettim. Öyle bir yerden kopya kağıdıyla olanı çizmek 
de değil, renkleri kullanarak içimden geçeni yansıtabildiğimi fark ettim. Evde kalırken yeni kitaplar 
okumadım, birçok insanın tersine. Okuduğum kitapları tekrar okudum, meğer hiçbirini gerçekten 
okumamışım. Farklı anlamlar ifade ettiler, daha önce okumadığım cümleler kurdular. Evde kalırken 
terk edildim mesela. Evet, terk edilmek için kötü bir zamanmış. Dışarı çıkıp, arkadaşlarınla buluşup, 
kafanı dağıtamıyorsun ama daha gerçek yaşanıyormuş bu duygular. Onu fark ettim. 

Sadece 6 aydır yalnız yaşıyorum ve bu geçtiğimiz 6 ayda hep yalnız kalmaktan korkardım. Yalnız 
kalmanın o kadar da korkutucu bir şey olmadığını fark ettim. Yemeği dışarıdan sipariş etmek yerine 
mutfağa girip yapmanın hem daha eğlenceli hem de çok daha lezzetli olduğunu fark ettim. Belki 
de benim elimin lezzetinin de etkisi büyüktür tabii bu noktada! Bir yandan da yaptığım mesleğin 
gerçekten de kelime anlamıyla serbest meslek olduğunu fark ettim. Özellikle de mesleğinin başında 
belli bir birikimi olmayan genç bir avukat olarak, iş yaptığım her bir saniyenin, maddi geçimim için 
önemli olduğunu fark ettim. Bunun yanı sıra da kendi hayatımızda bu kadar büyütüp, dünyanın 
sonu olarak nitelendirdiğimiz birçok olayın, aslında bir kum tanesi kadar küçük olduğunu fark ettim.

En çok da neyi fark ettim biliyor musunuz? Hatta anladım demek daha doğru olur. Tutsaklığın ne 
olduğunu anladım. Kendi evinde olsan bile özgürlüğünün kısıtlanmasının ne olduğunu anladım. 
Şimdi çok daha iyi haykırabilirim “mesleki faaliyetleri sebep gösterilerek tutsak tutulan tüm meslek-
taşlarımıza özgürlük!” cümlesini.

KARANTİNA YALNIZLIĞI
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 İzmir Barosu’ndan EPDK’ya: 
Oluşabilecek Mağduriyetlerin Önüne Geçin
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 kuru-
ma 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 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 va-
tandaşımıza güvenmekten imtina etmemek gerektiği, ilgili şirketin tereddüdü halinde şüphe duyduğu tüketici 
tahakkukunu kendi denetim yöntemleriyle sağlamasını yapabileceği kanaatindeyiz” denildi.
YAZIYI OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ >>>

https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2020/izmir-barosu-ndan-epdk-ya-olusabilecek-magduriyetlerin-onune-gecin
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Av. Nilgün Tortop
İzmir Barosu Üyesi

Elbette Noyan Özkan için söylenecek çok söz ve onu tanımlayacak çok sıfat var. 
Ben O’nu tanıdığım yerden bir başlık bulmak istedim. Tabi, başlık iddialı, bir A4 
sayfasına sığar mı, nahif bir mücadeleciyi anlatmak: Hayır. Ama benim gibi kişi-
sel yazan biri için de bu sıfat tamlaması es geçilemez güzellikteydi.

Afhan Topel, benden bir yazı rica ettiğinde, İzmir 5. Tüketici Mahkemesi yargıcı 
Sayın Orhan Gazi Ertekin’in geçen yıl yazdığı yazı (https://www.gazeteduvar.
com.tr/gundem/2019/04/05/o-avukatlar-bir-cenaze-bir-huzun-bir-olum-bir-
ayrilik/) aklıma geldi. Sayın Ertekin, Noyan’la tanışmamış, bir fincan kahvenin 

hatırını paylaşmamıştı. İhtimal ki, çoğu konuda da kendisiyle ayrı düşerlerdi. Ama yazı çok doğruydu, 
Noyan, çok iyi bir yerden tanımlanmıştı. Sayın Ertekin’e müteşekkirim. Tabi böylesine iyi bir yazının 
varlığı bilirken, aynı konu da yazmaya çalışmak zor. Deneyeceğim elbette.

Noyan’ın nahif bir mücadeleci olması ve bu nahiflikle hoyratlığın, iş bitiriciliğin, tuttuğunu koparmacılığın 
alkışlandığı avukatlık mesleğini yapmasını hep ilginç buldum ve hayranlıkla izledim. O’nun kentli bir 
yapısı olması, içinden geldiği kültür, aldığı tahsil, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmanın kolaylıkla 
sunulduğu avukatlık mesleğinde yer alması bence bu meslek için bir kazançtır. Tam da bu noktada onun 
2000-2002 döneminde baro başkanı olması, aynı dönemde baro yönetim kurulu üyeliği yapmış benim 
için şanstır. Noyan, bu dönemde stajını yapan avukatlar için üst düzey bir rol modeldir; Baro Başkanı ve 
bir avukat olarak.

Ve elbette, çevre hareketi içinde yer alışı, buradaki mücadelesi (ulusal ve uluslararası), disiplini, keyfi-
yete yatkın bir ülkenin insanları olarak hepimiz için şanstır. Av. Dost Benli’nin Noyan’la ilgili bir değer-
lendirmesini anımsadım yazarken. Şöyle demişti –mealen tabii-: “(…) Bir insan nasıl olur da bıkmadan, 
usanmadan ve aynı konuda Cumhurbaşkanına defalarca her kanaldan yazar (…)”. Noyan, onu tanıdığım-
dan, öldüğü güne kadar hep böyleydi. Asla bireyin gücünü azımsamaz ama takım oyuncusu olarak da 
harika çalışır; koşullar ne kadar olumsuz olursa olsun umudunu kesinlikle yitirmez; her yere yürüyerek 
gider, güne çok erken başlar ve her gün mutlaka beş ayrı günlük/ulusal gazete okur; kin tutmaz, geçmişi 
unutmaz ama onunla yaşamaz, aklı ve yüreği hep geleceğe dönüktür. 

Sevgili eşi Beynun’un dediği gibi “Noyan, bir kutup yıldızıdır” ve her zaman kedileri çok sevmiştir.

Nahif ve cesur bir mücadeleci: Noyan ÖZKAN

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/04/05/o-avukatlar-bir-cenaze-bir-huzun-bir-olum-bir-ayril
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/04/05/o-avukatlar-bir-cenaze-bir-huzun-bir-olum-bir-ayril
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/04/05/o-avukatlar-bir-cenaze-bir-huzun-bir-olum-bir-ayril
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BAROMUZUN TALEBİ ÜZERİNE 
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ 
TOPLANTILARI ERTELENDİ 

İzmir Barosu tarafından hakem heyetleri toplantılarının 
bu toplantılara katılım zorunluluğu bulunan meslektaş-
larımızın sağlığı açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle 
salgın önlemleri kapsamında toplantıların ertelenmesi 
için Ticaret Bakanlığı’na 2 Nisan 2020 tarihli başvuru 
yapılmıştı. 

BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ 
 
10.04.2020 tarihinde yayımlanan 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.

İLGİLİ RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYINIZ

Baskılar, suç duyuruları, işsizlik, İnfaz Yasasında ayrımcılık, iktidar yanlısı olmayan gazetecilere reva görülen mua-
mele, 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 sı-
nırdan 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 sus-
kunluğu değil mücadeleyi seçen özgür basının, basın emekçilerinin ve Fox Tv’nin yanındayız.

https://www.izmirbarosu.org.tr/Upload/files/TuketiciHakemHeyetiToplantilarininErtelenmesiHakkinda__E_1709.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200410-1.htm
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Av. Uygar Bostancı
İzmir Barosu Üyesi

Reenkarnasyona inanmazdım önceki hayatımda.

Avukattım.

Metafizikle aramdaki mesafe gitgide artmıştı 40’ıma doğru.
Şimdi mutfakta bir aşçı, sokakta ürkek, yatakta bir malak olarak gönde-
rildim dünyaya.

İnsanlar çok bilinçsiz burada, bir Instagram canlı yayını izletmiyorlar at-
tıkları kalpler yüzünden, hep donuyor görüntüler. İlk gelişimde de sakız 

atıyordu böyle tipler yerlere, kuşlar onları “tweet” sanıyordu ve yumurtaya dönüyordu profil 
resimleri.

Ekmek almayı bırakmıştık biz. Fırına gidip askıya bırakıyorduk ekmeği. Fakir nüfus bedava ek-
meği yiye yiye yok olacak, her yurttaş eşit zengin olacaktı böylece.

Hali vakti yerinde olanlar ise çaya şeker yerine tereyağı karıştırıp, kelle paça yiyorlardı beyinle-
rine benzeyen cevizle.

Burada ise herkes evinde ekmek yapıyor ve yiyor. Reenkarnasyondaki önceki hayatın sonrakin-
den daha önceki bir çağa denk gelebiliyordur belki de ne bileyim...

Sakalımızı kendimiz keserdik biz, saçımızı berber. Burada erkekler saçlarını kendisi kesip, sakal-
larını kendi hallerine bırakıyorlar. Geleceğin mesleği bence berberlik burada. Bu işe girersem 
beni saat 8’de alkışlamaya başlar insanlar kesin, hekimlerden önce.

Piyasalar gündüz açılır, ekonomistler konuşurdu. Şimdi akşam açılıyor, sağlık bakanı konuşu-
yor. Grafikler hep yükseliyor.

Suçlular maske takar, kendilerini gizlerlerdi, burada yüzü açık olanlar suçlu.

Arabalara tek başına binenler dünyayı yok edecek diyorlardı, toplu taşıma araçlarına topluca 
binenler yok oluyor burada.

Her şey çok tuhaf, çok yabancı.

Bizim dönemden kimse yok mu diye çok bakındım..

Birisini tanıdım gibi oldu, daha ön-
ceki hayatımda o da vardı sanki.

Dün gece hiç tanımadığım o adama 
sırf ona benziyor diye usulca soku-
lup merhaba dedim...

He he deyip, hemen IBAN verdi 
bana. Galiba gerçekten o.

Bu dünyaya geldiğim anda, yürü-
mez oldum aynı anda. İki artı bir bir 
handa, uyuyorum gündüz gece...

KARANTİNA GÜNLERİ 4258
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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 gü-
vence 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 gün-
lerde; 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 dev-
letlere “cezaevlerindeki insan sayısını azaltmaları için acil harekete geçme” konusunda çağrıda buluna-
rak; “hükümetler şimdi, her zamankinden çok daha fazla, yasal bir temel olmadan 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 salgını-
nın 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 uygulanma-
sının mağduru olarak cezaevlerinde bulunmaktadır. 

Cezaevlerindeki tüm tutuklu ve mahkûmların yaşamı devlete emanettir ve tüm dünyayı küresel çap-
ta 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 genişle-
tilmesi kuvvetle muhtemeldir. 

Unutmamak gerekir ki, her suçun işlenişine ve ağırlığına göre ceza verilmesi, yani cezanın kişiselleştiril-
mesi, 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 yurt-
taşın can güvenliğinin devletin sorumluluğunda bulunduğunu bir kez daha hatırlatır; Anayasa ve yasa-
larla güvence altına alınan eşitlik ilkesi gereğince infaz yasasında bir ayrıma gidilmeden, kanun önünde 
eşitliğin sağlanmasını talep ediyoruz. 

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. 07.04.2020

İMZACI BAROLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

BAROLARDAN 

İNFAZ 

AÇIKLAMASI

Cezaevlerinde Bulunan 300 Bin 
Yurttaşın Can Güvenliği Devletin 

Sorumluluğundadır

https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2018/barolardan-infaz-yasasina-iliskin-aciklama
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5 Nisan Avukatlar Gününü henüz geride bıraktık. Yaklaşık 2 buçuk yıldır tutuklu bulunan meslektaşlarımız bir sü-
redir adil yargılanma ve adalet talebiyle açlık grevi yapmaktaydılar.

Ancak hukuk ve insan hakları alanında çalışan dernekler tarafından yapılan basın açıklaması ile meslektaşlarımız-
dan 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 ta-
rafından tahliye kararı verilmesine rağmen, tahliyeleri saatlerce geciktirilmiş, tahliye olmalarının hemen ardından 
savcılığın itirazı ile haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmış, hukuksuz bir süreç sonunda mes-
lektaşlarımız 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. 

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 kullan-
maktan 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 etmele-
ri 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 yargı-
lanma koşullarının sağlanmasını talep ediyor,

Meslektaşlarımızı da ölüm orucu eylemlerini sonlandırmaya davet ediyoruz. 

Tüm yetkilileri ve kamuoyunu oldukça hassas bu duruma karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz.

İMZACI BAROLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

YAŞAM KUTSAL, ADİL YARGILANMA 
VE ADALET HAKTIR

https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2022/yasam-kutsal-adil-yargilanma-ve-adalet-haktir
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İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SİZİN SANDIĞINIZ ŞEY DEĞİLDİR
TBB Yönetim Kurulu, Antalya Barosu 

Başkanı Av. Polat Balkan’ın, Metin 
Feyzioğlu’nu eleştirisinde kullandı-
ğı ifadeleri “hakaret” kabul ederek 

kendisini “kınamış” ve kınama yazısını 
kamuoyuyla paylaşmıştır.  

 
İtiraz halinde karar verecek olanların yaptıkları ihsası rey niteliğindeki bu açıklamanın bizim 

nezdimizde bir değeri yoktur.  
 

Bu kararın altında imzası olanlara; “ifade özgürlüğü-
nün” iyi anlaşılabilmesi için mesleki dayanışma çer-

çevesinde Anayasa Mahkemesinin Hacı Boğatekin ve 
AİHM’nin Eon/Fransa Kararını bir kez daha okumala-

rını öneriyoruz. 
 

Bu vesile ile Antalya Baro Başkanı’nın ifadelerinde 
hukuka aykırı hiçbir unsur olmadığını görmezden 

gelen; kendisini yargı merciinin yerine koyarak pesin 
hüküm ilan eden TBB Yönetim Kurulu’na, görevleri-

nin her fırsatta meslektaşlarını ötekileştirilen, teröri-
ze eden, itham eden, haklarında asılsız açıklamalar 

yapan ve hukukun evrensel ilkeleri, demokrasi ve 
hukuk devletinin değil, iktidarın dümen suyunda rota 
tutan Metin Feyzioğlu’nun peşine takılmak olmadığı-
nı hatırlatıyor; kendilerinin, hukuka ve hukuk devleti 

prensiplerine uygun davranmalarını umuyoruz.  
 

Saygılarımızla...
Karikatür:

Av. Cem Koç - İzmir Barosu Üyesi

https://www.izmirbarosu.org.tr/Upload/files/ggm-rapor.pdf
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Av. Ali Toygar Erdal
İzmir Barosu Üyesi

Cumhur Olmanın -Dayanılmaz- Hafifliği...
“... Cumhuriyet fazilettir...” Mustafa Kemal ATATÜRK
-cumhuriyet: i. Osm.<Ar.= Cumhurun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve 
bunu kendi tarafından belirli süreler için seçilen milletvekilleri aracı ile kullan-
dığı devlet şekli, devletin bir soydan gelen aile veya aileler ile değil ulus tarafın-
dan seçilmiş bir başkanla temsil edilmesinden ibaret olan siyasal şekil.
-fazilet: i. Osm.<Ar.= 
(1) değer, meziyet, hüner [İng.: merit, Fr.: mérite].

(2) yüksek ahlâk; insanı iyi davranışlarda bulunmaya, ahlâkî kurallara uymaya iten manevi güç
 [İng.: virtue, Fr.: vertu] Eş anlamı: erdem.
(3) üstünlük [İng.: superiority, Fr.: supériorité].
-erdem: Fels.= (I)Antikçağ: M.Ö. 600 yıllarında, şimdi adına felsefe dediğimiz  bir düşünme şekli Yu-
nan kent devletlerinde tanımlanır oldu. [philosophie=philo(sevgi) sophia(bilgelik)=bilgelik sevgisi].                                
Bu çağ Yunan felsefesinde erdem, önce bilgicilerce yetkin yurttaşın niteliği sayıldıktan sonra Sokrates 
onu bilgi saydı ve bilerek erdemsizlik edilemeyeceğini ileri sürdü, bundan da erdemsizliğin bilgisizlikten 
doğduğu sonucunu çıkardı. Yine M.Ö. VI. Yüzyılda doğan Çinlilerin birinci üstat saydıkları Üstat Kung 
Fu Dsi yahut Cizvit misyonerlerinin verdiği ve bizim tanıdığımız adla Konfüçyus, bütün hayatını sosyal 
ilişkilerde uyuma ve adalete dayanan felsefesini geliştirmeye ve yaymaya adadı. Konfüçyusçuluk, sos-
yal yapıda uyum doktrini olarak tanımlanabilir. Üstat Kung; evrende bir ahlaki düzenin bulunduğuna, 
insanın görevinin bunu öğrenmek ve uygulamak olduğuna inandı. Konfüçyusçular oldukça akılcı fikirle-
re sahiptiler ama doğa yerine insanın kendisini incelemeyi, sosyal problemler üzerinde yoğunlaşmayı 
tercih etmişlerdir.
(II)Orta çağ: Antikçağda insansal bir nitelik olan erdem, artık Tanrı’nın buyruğunu yerine getirmektir. 
Çin’de ise XI. ve XII. Yüzyıllarda parlak bir dönem yaşanıyor; filozoflar, tarihçiler, şairlerle birlikte bilim in-
sanlarının sayıları çoğalıyor, her yerde bilgin yetiştirecek okullar açılıyordu. Çin’de bu dönemi farklı kılan 
şey, kitap yazımı ve basımının hızla çoğalması olmuştu. Ön Asya’da ise XI. Yüzyılda Horasan’da doğan ve 
sonra Bağdat’ta yaşayan Gazali’ye göre; eğer felsefe kendini tıpta, matematikte ve astronomide olduğu 
gibi gözlemlenebilir olgularla sınırlarsa çok faydalı olurdu ama felsefe, gözlemlenemez Allah hakkında 
hiçbir şey söyleyemezdi. Yine bu dönemde Nişabur’da doğan şair, filozof, matematikçi ve astronom olan 
Ömer Hayyam, Rubailerinde; dünya, varoluş, Allah, devlet ve toplumsal örgütlenme biçimleri gibi hayata 
ve insana ilişkin konularda özgürce ve sınır tanımaz bir şekilde akıl yürütmüştür. Ancak belirtmek gere-
kir ki, Hayyam’ın yaşadığı dönem ve coğrafya, kendisi gibi çağları aşan ve büyük düşünürler yaratacak 
sosyokültürel altyapıya sahipti. Ayrıca; Ö. Hayyam’ın XI. Yüzyılda iken çözümünü gerçekleştirdiği üçüncü 
derece denklemlerini Avrupa ancak XVI. Yüzyılda çözebilmiş, bazı bugün de öğretilen formüllerini başka 
adlarla sahiplenmiştir. Hakeza yeni bir yıldız tablosu oluşturarak, bir yılı 365 gün 5 saat 48 dakika ve 45 
saniye olarak hesapladı.
(III)Yeniçağ: Bu çağ Descartes (1596-1650) ile başlar Hegel (1770-1831)’de biter. Bu dönemin erdemi ku-
ramsal ve şeklî bir niteliğe dönüşmüştür ki, siyasal erdem adı altında “kamunun çıkarını kendisininkinin 
üstünde tutmak” tanımıyla Montesquieu (1689-1755) tarafından özetlenmiştir.
(IV)Yakınçağ: XIX. Yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşen bilimsel materyalizmin ve diyalektik yöntemin ge-
tirdiği yeni erdem anlayışı “aşma” kavramıyla dile getirilir. Erdem, “insanın kendini aşma gücü” dür. Ken-
dini aşmak, evrensel oluşuma her an biraz daha artan bilginin ve eylemin gerektirdiği bir zorunluktur. 
Daha önce Kant (1724-1804); etik öğretiyi, erdem öğretisi ve hukuk öğretisi olarak ikiye ayırmıştı. Erdem 
öğretisi insan eylemlerinin iç düzenini, hukuk öğretisi ise dış düzenini gerçekleştirir. Yine Kant’a göre 
erdem yasalara uyularak yapılan eylemdir.
Malûm bu Corona Günleri’nde gündemde “sosyal devlet/yönetim/kriz yönetimi” gibi kavramlar çok ön 

ADALETSİZSİNİZ
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plana çıkınca; ben de hukuk kitapları dışında uzun süredir ihmal ettiğim kütüphanemdeki diğer eserleri 
bir gözden geçirmek ve hem de hiç olmazsa fikir jimnastiği yapmak ihtiyacı hissettim. Birkaç kitabımı ve 
doğal olarak bazı dijital platformları tarayarak yukarıda da belli olduğu üzere çağlar arası bir yolculuğa 
çıktım. Sanıyorum bu ışık hızı(!) ötesi yolculuk ve zihin fırtınası eylemi şahsım için iyi bir terapi oldu. 
“... felsefe, çoğu kez sanıldığının tersine, bulutlarda dolaşan, soyut ve anlaşılmaz bir dille örülü esrarlı bir şey 
değil, daha güzel bir dünya yaratmayı amaç edinmiş somut, açık ve aydınlık bir aranıştır. ...” diyor; 1978 yılı-
nın Nisan ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu tekerlekli sandalyeye mahkûm olan bir Anayasa Hukuku 
profesörü Server TANİLLİ (1931-2011). Ve devam ediyordu [... kelimenin kökeni göz önünde tutulduğun-
da, felsefe hem bir yaşama biçimi hem de belli bir bilgi türü, bir “bağımsızlaşma” ...].
Kendi deyişiyle bir sosyoloji öğrencisi olan Prof. Emre KONGAR’ın ilk basımı Haziran’1996 tarihinde ya-
pılan bir kitabında yer alan “Liderliğin On Altın Kuralı”:
1) Liderliğinizi ilelebet müdafaa ve muhafaza etmektir.
2) Lider olduktan sonra kesinlikle okumamak ve danışmamaktır.
3) Çevrenizdekileri seçerken, liyakat yerine sadakate, güçlülük yerine tabansızlığa, ilkelilik yerine fırsat-
çılığa önem vermektir.              
4) Olanaklı olduğu ölçüde geniş kaynak denetlemek ve denetlediğiniz kaynakları kendinize, ailenize ve 
çevrenize aktarmaktır.
5) Korkuyu ve umudu, cezayı ve ödülü aynı anda kullanmaktır.
6) Fırsatları anında değerlendirmektir.
7) Farklı durumlarda farklı “yüzler” takınmak, yani “ikiyüzlü” olmak ve çok iyi “rol yapabilmek”tir.
8) Liderliğinizi pekiştirmek için düşmanlarınızı kullanmak, düşmanınız yoksa yaratmaktır. 
9) Gerçeğe uygun olmayan iddialarda bulunmaktan çekinmemektir.
10) Başta kendiniz olmak kaydıyla, kimseye güvenmemektir.
Sayın Kongar, 1990’lı yıllarda anılan kara mizahvari kuralları ortaya koyarken, herhalde Amerika kıta-
sından Avrupa’ya ve Asya’ya kadar birçok ülkede mevcut bazı siyasilerin bu kuralları/öğütleri ciddiye(!) 
alacağını bence pek öngörmemişti.
Şu ünlü “...istemem eksik olsun...” tiradının da yer aldığı ve ilk kez 1897’de Paris’te sahnelenen Cyrano de 
Bergerac adlı tiyatro eserinin final sahnesinden bir alıntı ile işbu yolculuğu -şimdilik- nihayetlendirelim

 “... Mutlaka galip gelmek için savaşılmaz ya!
Evet, hatta beyhude olunca daha güzel!
-Nedir bu kalabalık? Bin kişi mi? Mükemmel!
Sizi tanıdım şimdi, bizim eski düşmanlar!
Yalancılık,
(Kılıcıyla boşluğa vurur)
Al sana!
-Zamaneye uyanlar!
 Bunlar da hurafeler, alçaklıklar!..
(Vurur)
Ha nasıl?
Anlaşalım mı? Asla, asla... Ah, işte asıl
Düşmanım, sen, aptallık! Buradasın ha? -Nihayet
Biliyorum hakkımdan geleceksiniz, evet.
Fakat kalbim çarptıkça, sonuna kadar, kinle,
Ben yine vuruşurum, vuruşurum sizinle! ...

” KAYNAKÇA:
-OKYANUS 20.Yüzyıl Ansiklopedik Türkçe Sözlük, PARS Yayınevi, 1971.
-Felsefe Ansiklopedisi, Orhan HANÇERLİOĞLU, REMZİ Kitabevi, 1977.
-Yaratıcı Aklın Sentezi -Felsefeye Giriş, Server TANİLLİ, ADAM Yayınları, 8.Bası-2002.
-Ben Müsteşarken, Emre KONGAR, REMZİ Kitabevi, 5.Bası-1997.
-BİZİMKİLER -Anadolu Merkezli Dünya Tarihi, Evin Esmen KISAKÜREK, Arda KISAKÜREK [dijital platformdan].
-Cyrano de Bergerac, Edmond ROSTAND Çev. Sabri Esat SİYAVUŞGİL, REMZİ Kitabevi. 
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BAROLARDAN ORTAK AÇIKLAMA
“Çocuk İstismarının Affı Ülkemizin 

Gündeminden Kalkmalıdır”
2016 yılından beri defalarca gündeme getirilen çocukların istismarcılarıyla evlenmeleri halinde 
cezasızlık getirmeye yönelik yasa teklifinin Meclise sunulacağına ilişkin, sosyal medyada yansıdı-
ğı şekilde, gerçekliği teyit edilmeyen bir belge dolaşıma sokulmuştur. Ancak buna rağmen bel-
genin 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, ya-
sadan 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 ola-
rak hukukçu ve insani yanımızla bir kez daha ÇOCUK İSTİSMARININ AFFI OLMAZ diyoruz.

İMZACI BAROLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Cumhurbaşkanı 
Kararı Konulu Duyurusunu okumak için tıklayınız

https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2027/cocuk-istismarinin-affi-ulkemizin-gundeminden-kalkmalidir
https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2000/adalet-bakanligi-icra-isleri-dairesi-baskanligi-nin-cumhurbaskani-karari-konulu-duyurusu
https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2000/adalet-bakanligi-icra-isleri-dairesi-baskanligi-nin-cumhurbaskani-karari-konulu-duyurusu
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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 eko-
nomik 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 kay-
naklarından 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 ya-
pılan 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 oluşturmakta-
dır. 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 ve-
rilmesi 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 öngörülmüştür. Dolayısıyla emek çevrelerinin çağrısı karşılık bulmuş gibi gös-
terilerek 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 örgüt-
lenmeyi anlamsız kılacak bu değişikliğin demokratik bir toplumda kabul edilmesi mümkün değildir. Özel-
likle 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 gü-
nümüzde evde kalanların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaya devam eden, bu nedenle evde kala-
mayan 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 ka-
lanlara “evde kalmalarının” maddi koşullarını hazırlamak hem de evde kalamayıp çalışanların bu dönem-
de 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.



İzmir Barosu Bülteni Mart - Nisan 2020

Bağımsızlık Mücadelemiz Besleme Kalemşörlerin 
Dil Uzatabileceği Bir Değer Değildir

Ulusal kurtuluş mücadelemizin demokrasi ve çoğulcu düşünce ile taçlandığı 23 Nisan 1920’nin 
100. yıldönümünde, gücünü siyasal islamcıların kurucu iradeye olan düşmanlığından alan Fatih 
Tezcan isimli müptezel şahsın, yüzbinlerce kişinin takip ettiği  sosyal medya hesabından Cum-
huriyetimizin 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 padişa-
hın temsil ettiği Osmanlı’ya devlet, fiilen iş-
letilmez hale getirilmiş olan Meclis-i Mebu-
san’a meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
ise “paralel” deme küstahlığını gösteren bu 
şahsa halkımız gerekli cevabı vicdanında ve-
recektir.  
 
Ancak kamuoyuna duyurmak isteriz ki, İz-
mir Barosu “istiklal ve Cumhuriyeti müda-
faa mecburiyetine düşülen” hiçbir anda 
geri adım atmayacak, “iktidara sahip olanlar 
gaflet, dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulun-
salar bile” 112 yıllık onurlu mirası uyarınca, 
üstüne düşen sorumluluğu yerine getir-
mekten çekinmeyecektir. 
 
Bu vesile ile “adı geçen müptezel zat” hak-
kında gerekli hukuki işlemleri ivedilikle baş-
latacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine say-
gılarımızla sunarız.  
 
Cumhuriyetimiz ve anti emperyalist müca-
dele tarihimiz asla sahipsiz değildir.

https://www.izmirbarosu.org.tr/Videolar/7/konferans-ve-paneller.aspx
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Av. Müge Kutluk
İzmir Barosu Üyesi
 
Ömer, sakindi, sessizdi.  Hani vur ensesine al lokmasını denilen tipler vardır ya, 
bu tam olarak Ömer’in tanımıydı. Her sabah büroyu o açar, etrafı toparlar, çayı 
demler bir de ufak bir kahvaltı sofrası hazırlardı.  Benim ailem o büyükşehir-
lerden birinde yaşamaya devam ediyordu. Okulu bitirip avukat olunca o koş-
turmaca içerisinde bu mesleği yapamayacağımı anladığımdan, itirazlara rağ-
men göl kenarındaki bu şirin ilçeye taşınmıştım. Bu kararımdan da hoşnuttum 
açıkçası. Kazandığım ilk vekalet ücretiyle bir arsa bile almıştım.  O zamanlar 
evli değildim tabii. Eşimle daha tanışmamıştık. Mutluydum ama aile hissinden 
mahrum olmak bazen üzüyordu beni.  Dükkandan bozma büroma gelip de 

Ömer’in bu hazırlığını görünce içimi bir huzur kaplıyordu. Ömer aile üyelerimin buradaki bir şubesi gibi 
olmuştu. Zaten oldum olası yalnız yemek yemeyi sevmem. Ha, bu arada sofraya ufak dediğime bakma-
yın en güzel fırında bulamayacağınız simit, poğaça ya da annesi evde o gün için ne yaptıysa masada baş 
köşede olurdu.  Büroya geç kalsam bile geldiğimde o poğaçaların, simitlerin ya da o gün ne geldiyse işte 
o ev yapımı güzelliğin bayatlamadan sıcacık beni karşılamasının verdiği mutluluğu bugün bile unutmam. 
Birlikte kahvaltıyı yapar, işleri konuşurduk. Ömer zeki bir çocuktu, gerçekten iyi bir çalışandı. Evet gerçek-
ten sessizdi ama hakkını da savunurdu. Ben meslekte yeniydim, yalan olmasın, o adliye işlerini benden 
daha iyi kotarırdı. Zaten tek elemanımdı, gözüm kapalı her şeyi emanet edebileceğim tek kişiydi.

Bir gün kahvaltıda Ömer birden “Ağabey, Çin’de bir virüs varmış. Bu Çinliler her yere gidip geliyorlar, 
kesin bu hastalık bizi de bulur, demişti dersin” diye bir şeyler söylemeye başladı. “Ömer ne virüsler ne 
salgınlar oldu dünya tarihinde, sen tasalanma annen bize bir kelle paça çorbası yapar, evelallah hiçbir 
şeyimiz kalmaz. Sen şimdi onu bunu bırak da icra dosyalarına işlem yapalım, dosyalar düşmesin” dedim. 
“Ağabey, kelle paçalık olsa annem en güzelini yapar ama mesele o değil. Karantina falan var işin içinde. 
Neyse ben diyeceğimi dedim. İcra dosyalarına da işlem yapıyoruz ama mevcut borçluların çoğu ya senin 
tanıdığın insanlar ya da benim. İş başa düşünce insanların aklına hatır geliyor, ama hesaba para gelmiyor 
biliyorsun. Ben yapayım yine de sorgulamaları, hayırlısı artık” diyerek kahvaltıyı öylece bırakıp çıkıp gitti. 

Ömer’in o gün söylediklerini ukalaca bulmuştum açıkçası. Ukalaca ve küstahça… Aramızdaki samimiyet-
ten dolayı sanki bu konuşmayı hiç yapmamışız gibi varsaydım. Fakat sonra gerçekten de virüs geldi bu 
koca gezegende benim küçücük ilçeyi de buldu, iyi mi! Önce tam olarak ne olduğunu kimse anlayamadı 
sanırım. Duruşmalar bir bir ertelenmeye başladı. İnsanlar kırk yıllık bilim insanı havasına büründüler. 
Adliyeye gitmiyorduk, büroda da sadece iki kişiydik. Ömer’in annesi de evden çıkamıyordu. Büroya yü-
rümekten de bir şey olmaz diye düşünerek işe devam etmeye karar verdik. Sonra bir gün durdum ve 
baktım, biz çalışmadan, daha doğrusu iş olmaması sebebiyle çalışamadan, öylece oturuyoruz. O çalışkan 
çocuk sürekli saatine bakıyor, ben önüme aldığım beyaz kağıda bir şeyler karalıyorum. Farkındalıkla bu 
şekilde geçen birkaç günden sonra, içimden bir ses “ya Ömer’in maaşını ödeyemezsen?” demeye başladı. 
Sonrasında da kabul olarak uykumu bölmeye… Karaladığım kağıt desteleri arttıkça, hıncımı Ömer’den 
alıyordum. Dosyalarda yeni bir işlem yapmadığımız için, dosya safahatına dönüyor, olmayacak iş için 
çocuğu azarlıyordum. Hayatım yavaş yavaş değişirken aynı kalan tek şey sabahları yaptığımız kahvaltıy-
dı. “Ne güzel!” demiştim, “en azından sabahları bir uyanma sebebim var. 
Acaba Meral teyze ne pişirecek? Umarım güzel bir poğaça olur”. Sabah 
gerçekten de masada poğaça vardı ama hem buz gibiydi hem de acayip 
lezzetsizdi. “Ömer, Meral Teyze’nin bir şeyi yok ya? Hasta falan değildir in-
şallah. Bunları o yapmış olamaz çünkü.” Diye sordum.  Ömer utana sıkıla; 
“Ağabey, bizim evde maya bitmiş, annem mayayı kendi tutmaz. Akşam 
her yeri aradım ama marketlerde, bakkallarda yoktu. Komşulara sordum, 
bize lazım dediler vermediler. Anlamadım ben de. Annem çok üzüldü. 
Kahvaltısız kalmayalım diye bunları köşedeki fırından aldım.” Dedi. “Ömer 
annenin yaptıklarıyla bunlar kıyaslanır mı hiç. Covid midir nedir sırayla 
her şeyimi elimden alıyor. İşimizde gücümüzde insanlardık. Önce işimiz 

HİKAYE...
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şimdi de kahvaltımız. Para pul iyice biterse bir tek arsam var, bu dönemde de satın alan olursa anca onu 
elden çıkarıp ödemelerimi yapabileceğim. Bir de sonra canım kalıyor işte. Çok dertliyim” dedim. Ömer 
önce üzüldü, bakışlarını yere çevirdi. Sonra bir şeyler demek istedi ama sanki kelimeleri unutuyordu. Bir 
cesaretle “Ağabey, ben seni anladım. Daha doğrusu uzun zamandır seni tanıdığım için az çok tahmin 
ediyorum. Sen harcamaları, faturaları kısacası giderleri düşünüyorsun. Seninle patron-çalışan gibi deği-
liz. Ben seni bir aile ferdim gibi görüyorum. Benim maaşım da senin için bir masraf bunun farkındayım. 
Seni teselli edebileceğim tek şey bu günlerin geçici olduğu. Bu durum geçecek. Böyle zamanlarda insan 
olmayı daha fazla kabul etmek gerekiyor sanırım. Bazı şeyleri engelleme ya da değiştirme şansımız ol-
mayabiliyor” deyiverdi. “Nasıl kabul edeyim Ömer? Kabul etsem faturalar kendi kendine ödenecek mi? 
Hesabımda aniden para mı beliriverecek?” diye karşılık verdim. “Yaşadığımız toplumda çok fazla beklenti 
var. Sürekli olarak daha iyisini yapayım, daha iyi işler alayım, daha çok para kazanayım… Richard Sennet 
“Karakter Aşınması” kitabında da yeni kapitalizmde işin kişilik üzerinde etkilerini anlatırken biraz da buna 
değiniyor. Kapitalizmin faydaları olduğu kadar bazı zararları da var. Kapitalizm insanların birbirine ihti-
yaç duyduğu olgusunu ayıplasa da yine de özümüzde birbirimize bağlıyız. Asıl soru şu; bana kim ihtiyaç 
duyuyor? Başkaları için ne yapabilirim? Yani önemli olan insan olduğumu kabullenmek ve değiştireme-
yeceğim şeylerin de olduğunu hesaba katarak, diğer insanlara faydalı olmak. Saçımdan düşen teli bile 
engelleyemezken hayatın akıcılığını nasıl olur da bozabilirim? O yüzden karamsarlığa kapılma ağabey, 
bu günler geçici. Gerekirse ben maaş almam, annemin emeklisi var. Yeter ki sen üzülme” dedi gözleri 
dolarak. Tüm bu sözler bende Churchill’in II. Dünya Savaşı’nda İngiltere halkına yaptığı yüreklendirici ko-
nuşmanın etkisini oluştursa da, bu his bir süre sonra yerini şöyle bir şaşkınlığa bıraktı; “Az önce konuşan 
Ömer miydi , yoksa Covid onu ele geçirip beyninde bir güncelleme mi yapmıştı?”

Zaman ilerledi. Covid’in beyin hücrelerini değiştirme gibi bir mahareti olduğu kuşkum ortadan kalktı. 
Semptomlarının genelde yüksek ateş, kuru öksürük ve halsizlik olduğunu her yerde defalarca işittim. 
Ömer gerçekten o kitapları okuyormuş. Hatta işsiz günlerimizde zaman geçsin diye kitaplığından sevdiği 
birkaç tanesini okumam için bana getirdi. Ne yalan söyleyeyim hiçbirini anlamadım. Zaten sonra salgının 
yayılmasını önleme tedbiri olarak tüm kafeler kapandı, restoranlar paket servise geçti. Bizim ilçede bun-
ların çok ehemmiyeti yok ama sokakta görünen insan sayısı azalınca içimi iyice hüzün kapladı. Şehirle-
rarası ulaşım da kısıtlanınca ben hepten yalnız kaldım. Ömer maaş almamakta ısrarcıydı ama ben onun 
istediği gibi sabredemedim. Bu kasvet havasında ona kıyamadım. Ona müvekkillerden birinin fabrikasın-
da, hukuk dışında ama yine de severek yapacağını bildiğim bir iş buldum. Benim arsada da meğerse çok 
güzel portakal, mandalina ve turunç yetişiyormuş. 
Tarlayı da böylece satmayı içim el vermedi. Ürünlerin 
satışından kazanılan paradan kar alabileceğim şekil-
de kiraya verdim. Açıkçası güzel de gelir elde ettim. 
Şimdi Corona, Sars, kuş gribi falan ortalıkta gözük-
müyor. Üç sene oldu tabii… Ara ara haberlerde iz-
liyoruz bir şeyler ama o da tek tük. Olan haberleri 
de görmemezlikten geliyorum. Ömer uzun zaman 
sonra ilk kez ziyaretime geldi geçenlerde. İlk ve son 
kez… Aklındaymışım ama ne zamandır yoğunluktan 
dolayı uğrayamıyormuş. Bulduğum işte iyice kendini 
gösterdiği haberlerini alıyordum müvekkilden zaten. 
Şimdi de onu Almanya’daki fabrikaya gönderiyorlar-
mış oradakilere işi öğretmesi için. Fabrikadan biriyle 
tanışmış, evleneceklermiş. Yani her türlü çok mut-
luymuş. Bana her gün teşekkür ediyormuş, sayem-
de daha güzel bir hayata kavuşmuş. Ben o günlerde 
onun sözünü dinlemediğim için bana beddua ediyor-
dur diye düşünüyordum. Anladığım kadarıyla insan-
lar sizin kendinizi gördüğünüz gibi sizi görmüyorlar. 
Kimde nasıl iz bıraktığınızı bilemezsiniz. Önemli olan 
galiba gerçekten insan olmayı kabul edebilmekte. 
Ömer’e kahvaltıdaki poğaçaları, simitleri o kadar 
uzun süre nasıl sıcak tutabildiğini sordum. “Ağabey, 
bazı şeyler sır olarak kalmalıdır” dedi gülümseyerek. 
“Peki Ömer” diyebildim sadece ve birbirimize son kez 
sarılarak vedalaştık. Karikatür:

Av. Cem Koç - İzmir Barosu Üyesi



İzmir Barosu Bülteni Mart - Nisan 2020

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın 24 Nisan 2020 tarihindeki cuma hutbesindeki 
LGBTİ+’lara, resmi evlilik niteliği taşımayan bazı ilişki pratiklerine ve HIV’le yaşayan kişilere 
yönelik açıklamalarından haberdar olmuş bulunmaktayız.
 

Nefret söylemleri, temelinde insan hak ve özgürlükleri ile tarihsel kazanımları ortadan kal-
dırmayı amaçlamaktadır. Asıl mücadele edilmesi gereken bu ayrımcı ve nefret dolu anla-
yıştır. Nefret söylemlerine karşı yaptırımlar getirmenin ve bu ifadelerin engellenmesi ge-
reklidir. Cinsel yönelime dayalı ayrımcılık da ırka, renge ve kökene dayalı ayrımcılık kadar 
ciddi bir sorundur. Dünyanın ırk ayrımcılığı konusundaki utanç verici deneyimleri, tarihsel 
bağlam ile birlikte düşünüldüğünde bu tespitin ne kadar önemli olduğu ortadadır.
 

Ne yazık ki ülkemizdeki benzer nefret söylemleri bununla sınırlı değildir. Bu açıklamaların 
yeni nefret suçları yaratma potansiyeli nedeniyle haklı bir endişe içerisindeyiz.
 

Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve kanunlarımız ışığında nefret söylemlerinin 
cezasız kalmaması gerektiğine inanıyor, Diyanet İşleri Başkanını yaptığı ayrımcı ve nefret 
içerin konuşması sebebiyle kınıyoruz. Bir kez daha nefrete inat yaşamı savunmaya devam 
edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.

NEFRETE İNAT YAŞASIN HAYAT
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KORONA GÜNLERİNDE SİNEMA
Av. Hüseyin Özgür
İzmir Barosu Üyesi

Gitgide yaygınlaşan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” olarak 
nitelenen Covid-19 salgını nedeniyle, gecikmesinde sakınca bulunan dava 
ve işler dışında, yargılama etkinliği askıya alınmış ve usul yasalarındaki 
süreler de durmuş olduğundan evlerimize kapanmış durumdayız. Bu du-
rum, tüm yaşamını hukuk mücadelesinde oldukça yoğun devinim içinde 
geçiren biz avukatlar için katlanması kolay olmayan bir süreç. 

Bugün ülkemizde bir yanda bilim insanlarımız, hekimlerimiz ve tüm sağlık 
emekçilerinin olağanüstü özverili çalışmaları, diğer yanda ise, tutarlı bir 
çizgi izlemeyen, insan yaşamından çok kendi çıkarlarını ve sermayeyi ko-

rumayı ön planda tutan, halkın haber alma hakkının önemli ölçüde kısıtlamaya çalışan bir yönetim 
anlayışı ile karşı karşıyayız.

Beden sağlığımız kadar ruh sağlığımız da tehdit altındadır. 

Bugün direnmek zorundayız değerli meslektaşlarım. Öncelikle akılla, bilimle ve hukukçu kişiliğimi-
zle, Bununla birlikte kültürel ve sanatsal değerlerimizle direnmek, evlerimizde otururken bu 
değerlerden kopmamak zorundayız. Bu anlamda yedinci sanat “sinema”, bu zor günleri aşmada, 
direncimizi ve yaşama bakışımızı sağlam tutacak çok önemli bir destek olacaktır.
Bu düşünceyle sizlere sunduğum 10 ülkeden 10 filmlik seçkinin, korona günlerinde evlerimizden 
çıkamasak bile, sinemanın büyülü dünyasına yapacağımız bu yolculuk ile ülke ülke gezerken, o ülkel-
erin insanlarıyla özdeşleşerek birlikte düşüneceğimizi, birlikte hüzünlenip, birlikte sevineceğimizi, 
bazen de birlikte direnip, birlikte coşacağımızı umuyorum.

Hazırsanız buyurun o zaman seçkimize: 

J’accuse / An Officer and a Spy / Subay ve Casus (2020) Fransa
Usta yönetmen Roman Polanski, 86.yaşının baharında yönettiği ve Fransız Ulusal Film Yarışması César’da 
tam 9 ödül aldığı ‘’J’accuse’’ filminde, Dreyfus Olayı ve Dreyfus Davasını bir kez daha beyazperdeye taşıyor. 
19.yüzyılın sonunda yaşanan ve bugün hala Fransa’da hukuki tartışmalara neden olan bu olayda, Yüzbaşı 
Alfred Dreyfus, Paris’teki Alman Büyükelçiliğinde çalışan bir Fransız kadının çöp sepetinde bulduğu imza-
sız mektubu Fransız Gizli Servisine vermesi sonucu “casusluk” suçlaması ile yargılanmıştır.  
Askeri Mahkemede olağanüstü yargılama yöntemleri ve elde edilen delillerin geçerliliği-geçersizliği gibi 
konuların tartışıldığı ve ne yazık ki, bugün ülkemizde de benzerlerinin yaşanabildiği yargılama süreçleri-
ni anlatan ve geri dönüşlerle bezenmiş J’accuse/Subay ve Casus hukukçuların herkesten fazla izlemesi 
gereken bir film. Alfred Dreyfus’u canlandıran Louis Garrel ve Albay Georges Picquart’ı oynayan Jean 
Dujardin oldukça başarılı. 
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Okja (2017) Güney Kore 
Bu yıl Oscar, Altın Küre ve BAFTA’da neredeyse tüm majör ödülleri alan Parazit 
filminin yönetmeni Bong Joon-ho’dan kapitalizmin ipliğini pazara çıkaran fantastik 
bir masal. Bu masalın kahramanları Güney Kore’nin olağanüstü güzelliğinde dağ-
larında dedesi ile birlikte yaşayan 10-11 yaşında kız çocuğu Mija ve yıllar önce bir et 
endüstri şirketi tarafından genetiği değiştirilerek bir hayli irileştirilmiş Okja adında 
bir domuz. Mija ile Okja arasında ilk günden bir dostluk gelişir. Peki bu dostluk gözü 
dönmüş kapitalizme ve onun figürlerine dayanabilecek midir? 
Genetiği değiştirilmiş ürünlerin yetiştirilmesi, ticareti, temeli hayvan katliamına 
dayanan ve fast food endüstrisine kaynak sağlayan et sektörü, doğanın ve çevre-
nin korunması gibi konuları işleyen film, yönetmen Bong Joon-ho’nun ustaca yap-
tığı ışık oyunları ve görüntüleri ile sizleri müthiş bir maceraya sürükleyecek. Okja, 
Covid-19 nedeniyle evde oturduğumuz ve dolayısı ile fast food’tan uzak kaldığımız 
günlerde özellikle izlenesi bir film. Mija’yı canlandıran Seo-Hyun Ahn ve farklı kişi-
liklerde iki kardeşi oynayan Tilda Swinton son derece başarılılar. 

The Irishman / İrlandalı (2019) ABD 
Eğer yaşamın hızlı devinimi, duruşmaların ve işlerin telaşı ve yorgunluğu nedeniy-
le zaman bulup da, 3 saat 29 dakikalık The Irishman’i izleyemediyseniz, karantina 
günlerinde, bu muhteşem sinema şölenini izlemenin tam zamanıdır. 78 yaşındaki 
yönetmen Martin Scorsese, belki de bir daha benzeri hiç çekilemeyecek son mafya 
filmine imza atmış. Yönetmen, 1975 yılında Detroit’te bir restoranda ortadan kay-
bolan ve bir daha kendisinden hiç haber alınamayan sendika lideri Jimmy Hoffa’nın 
cinayetindeki esrarı kurgularken, bizleri ABD’de de devlet-mafya-basın-sarı sen-
dikacılık sarmalına da götürüyor. Filmi en ilginç kılan yönlerden birisi 76 yaşındaki 
Robert De Niro, 79 yaşındaki Al Pacino, 76 yaşındaki Joe Pesci ve 80 yaşındaki Har-
vey Keitel’ın dijital gençleştirme yöntemi ile gençleştirilmesi olmuştur kuşkusuz.

Force majeure / Turist (2014) İsveç 

“Mücbir sebep”, evet filmin özgün adı “Force ma-
jeure” sözcüğünün anlamı bu. İsveç’li yönetmen 
Ruben Östlund, bir kayak merkezinde iki çocuk-
ları ile birlikte tatil yapan bir çiftin meydana ge-
len çığ olayı nedeniyle ilişkilerini sorgulamasının 
temelinde burjuva aile yapısını masaya yatırıyor. 
Çifti İsveç’li oyuncular Johannes Kuhnke ve Lisa 
Loven Kongsli canlandırmış. Mücbir sebep kavra-
mının salt hukuki ilişkilerde değil, yaşamımızda 
da yer aldığı dünyada acaba gelişecek olaylar, çif-
timize evliliği kurtarabilecek bir sınav daha suna-
cak mıdır?   İtalyan Barok dönem bestecisi Anto-
nio Vivaldi’nin Dört Mevsim konçertosu eşliğinde 
oldukça ilginç bir film ‘’Force majeure’’.

Khakestar-o-khak / Earth and Ashes / Yeryüzü 
ve Küller (2004) Afganistan

Afgan yönetmen Atik Rahimi bizleri, Afganistan’ın 
uçsuz bucaksız yolları, çölleri ve mezralarında yaşlı 
Afgan adam Dastagir ile 4 yaşındaki torunu Yasin’in 
dramına tanık ediyor. Atik Rahimi savaşın, savaştan 
sermaye ve pazar sağlayan kapitalist sınıf dışında 
kazananı olmadığını ve yaşlılar ile çocukların da en 
fazla etkilenenler olduğunu ortaya koyarken, sava-
şın çocuk dünyasındaki tahribatına da değiniyor.  
Dastagir’i Abdül Gani, Yasin’i ise Civan Mert Hüma-
yun canlandırmışlar. İkisi de profesyonel oyuncu 
olmamalarına karşın olağanüstü oynamışlar.  Öyle 
sanıyorum ki savaş karşıtı sinemanın çok önemli 
filmlerinden birisi de Yeryüzü ve Küller. 
oldukça ilginç bir film ‘’Force majeure’’.

Relatos salvajes / Wild Tales / Asabiyim Ben (2014) Arjantin

Arjantinli yönetmen. Damian Szifron’un vahşi havyan metaforu üzerinden kendi ka-
ranlık yanlarımız ile bizi yüzleştirdiği, baskın olarak komedi ama yer yer gerilim 
ve dramı da bir arada verdiği “Asabiyim Ben” evlerimize çekildiğimiz bu günler-
de, kendimizi ve insanlık hallerini sorgulamak için ideal bir film. İlk kısımda vahşi 
hayvanların avlarını kovaladığını gösteren bir dergiyi, jenerikte ise her bir bölüm-
de yer alan oyuncuların farklı hayvanlarla sembolize edildiğini görürüz.  Psikolojik 
açılımların didaktik değil ama olaydan kaynaklanarak verildiğini ifade etmeliyim. 
Hani bazı filmler vardır, “Anlatılmaz, izlenir” dedirtir bize. İşte ‘’Asabiyim Ben’’de 
onlardan biri. 
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Honeyland/ Bal Ülkesi (2019) Kuzey Makedonya

Bu kez bir belgeselden söz edeceğim. Bal Ülkesi’nin ve iki eş yönetmeni var. Tama-
ra Kotevska adında bir genç kız (26 yaşında) ve Ljubomir Stefanov (45 yaş). Film, iki-
si de Makedon olan yönetmenlerin ilk uzun metraj çalışması. Film, Sundance Film 
Festivali’nde üç ödül aldıktan sonra, bu yılın Oscar yarışmasında En İyi Uluslararası 
film kategorisinde ilk beşe girdi. Ayrıca En İyi Belgesel Film Oscar’ına da aday oldu. 
Filmde, Makedonya’nın İştip şehri yakınlarındaki terk edilmiş Türk köyü Bekirli’de 
yaşayan son insanlar Hatice ve yaşlı annesi Nazife’nin öyküsünü izliyoruz. Onların 
doğaya uyumunu, başta arılar olmak üzere ve diğer hayvanlarla doğayı paylaşmala-
rını izlerken, Hatice’ye hayran kalıyoruz. Bu olağanüstü görüntülerle bezenmiş filmi 
sakın ıskalamayın. 

À mon âge je me cache encore pour fumer/ I Still 
Hide to Smoke / Bu Yaşta Hala Saklanarak Siga-
ra İçiyorum (2016) Cezayir
Cezayir asıllı Fransız kadın yönetmen Rayhana 
Obermeyer, “Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçi-
yorum” filminde Cezayir’de bir Türk hamamında 
tamamı kadın olan kahramanlar ile kadının sömü-
rülmesi, özgürlük, temel haklar, dinin kadına bakışı 
ve siyasallaşmış islamın bireyleri nerelere sürükle-
yebileceğini anlatıyor. 
‘’Bu Yaşta Hala Saklanarak Sigara İçiyorum’’ sade-
ce bir film değil, bir haykırış, bir çığlık ve belki de bir 
ağıt… Bu çığlık, haykırış ve ağıt kadınlara ait. Ancak 
sanırım yönetmen Rayhana Obermeyer de bu çığlığı 
sadece kadınların değil, yürek ve vicdan taşıyan her 
insanın atmasını istiyor.

Vivir dos veces/ Live twice, love once/ İki Kez 
Yaşa Bir Kez Sev (2019) İspanya
Asal sayılardan birini bulan emekli matematik profesörü 
Emilio, eşini beş yıl önce kaybetmiş ve yalnız yaşamakta 
iken, alzheimer başlayınca, gençliğinde sevdiği kızı ara-
maya karar verir. Emilio’nun evli bir kızı ve ergenlik ça-
ğında kız torunu vardır. Kızı durumu anlayınca ona sorar:
- Neden şimdi?
- Çünkü O’nu yakında unutacağım. Hayatımın ço-
ğunu onu hatırlamaya adamıştım oysa… 
Katalan kadın yönetmen Maria Ripoll, belki de çağımızın 
en ciddi sorunu Alzheimer ile birlikte tükenmiş ve ama 
biçimsel olarak sürdürülen evlilikler ve ergenlik so-
runlarını, ama her şeyden önce aşkı anlatıyor. Ölmeyen 
aşkı… Yer yer kahkahalar atarak ve ama bazen de hü-
zünlenerek izlenecek bir drama. Oyuncular Oscar Martí-
nez ve 11 yaşındaki Mafalda Carbonell oldukça başarılı. 
Hepinize sağlıklı ve sinema dolu günler dileklerimle, iyi 
seyirler…

Sorry We Missed You / Üzgünüz Size Ulaşamadık (2019) İngiltere 

İşçi sınıfının yiğit yönetmeni ve politik sinemanın saygın ismi Ken Loach’dan yine bir 
müthiş yapıt. Loach bu kez kamerasını 2008 krizinde büyük bir darbe yemiş iki ço-
cuklu bir aileye çeviriyor. Ricky ve Abbie’den yola çıkarak, lojistik sektöründe bir iş-
veren ile hizmet sözleşmesi yapmadan istisna akdi ve kendi aracı ile emtia dağıtımı 
yapan kuryelerin ve part time birden çok işte çalışan insanların sorunlarına odaklı-
yor.  Biliyorsunuz bu tür çalışmada işveren kıdem tazminatı ve fazla çalışma ücreti 
gibi yükümlülüklerden de kurtarabiliyor. Çiftimizin ergenlik sorunlarıyla boğuşan 
oğulları Seb’in de katılımıyla, filmde, modern kapitalist sistemde aile sorunlarının 
da ekonomik sorunlardan soyutlanamayacağını görüyoruz.

https://www.izmirbarosu.org.tr/Yayinlar/1/dergiler.aspx
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Yaz aylarında hem pratik hem de çok lezzetli bir yemek :ÇIĞIRTMA…

Ben tarifimi verirken içinizden bu bildiğin patlıcan kızartması diyeceğinizi du-
yar gibiyim. Ancak vereceğim tarifi evinizde deneme fırsatı bulursanız bu dü-
şüncenizin pek de isabetli olmadığını anlayacaksınız ve bana hak vereceksiniz.

Öncelikle bu güzel yemeğin nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak  isterim. Şöyle 
ki;

- 4-5adet orta boy ince patlıcan 
- 4-5 adet sivri çarliston biber /dilerseniz ince acı biber (kıl biber )
- Kırmızı salçalık biber
- 4-5 adet sarımsak
- 4-5 adet orta boy salçalık domates
- Olmazsa olmazımız zeytinyağı
- İsteğe bağlı tuz

Aldıysak malzemeleri başlayalım. Kolay gele! Öncelikle patlıcanlarımızı pijamalı olacak şekilde soyuyoruz 
ve dikey olarak bıçakla dolama şeklinde kesiyoruz. Tavamız almazsa ikiye bölerek de patlıcanları ayıra-
rak tavaya yerleştirebiliriz. Patlıcanları tavamıza yerleştiriyoruz. Daha sonra biberlerimizin sadece başını 
kesip; tabii ki ortasına da birer kesik çizik atarak onları da tavamıza yerleştiriyoruz. Üstüne zeytinyağı-
mızı döküyoruz ; isteğe bağlı ölçüde ama maalesef bol yağlı daha lezzetli oluyor. Bu şekilde ocağımızda 
pişiriyoruz ters düz yaparak ve tabii ki patlıcanlarımız iyice kızaracak aman diyeyim çiğ kalmasın.
 
Patlıcanlarımız kızaradursun o arada tek tek domateslerimizi soyalım isteğe bağlı olarak küp/enine dai-
re şeklinde domateslerimizi doğrayalım. Bu arada kızarmaya yakın ocağımızın altını kısalım. Son olarak 
patlıcan ve biberlerimizin üzerine soyulmuş diş sarımsakları ve doğranmış domatesleri atalım. Yavaşça 
domatesler suyunu salacak, kızarmış olan patlıcanlar teşbihte hata olmaz merhemi kıvamını alırken 
fiziksel bütünlüğünü de ayriyeten bozmayacak. Suyu ve zeytinyağı ile deyim yerindeyse haşlanmış olan 
sarımsakta vazgeçilmezimiz. Eğer imkanınız varsa odun ateşinde çığırtmanın tadı ise apayrı. Evet Çığırt-
mamızı yaptık. O dinlene koysun ben sizlere çığırtmanın yanında olmaz olmaz mütemmim cüzlerinden 
bahsedeyim. Ne mi onlar? Tabii ki ev yoğurdu ve ekşi maya köy ekmeği. Üstüne dökeceksin yoğurdu 
yanına da koca bir dilim ev ekmeği hele aylardan bir de yazsa yanına soğuk karpuz; değmeyin keyfimize. 

Bergama’da istisnasız  her evde yazları haftanın iki üç 
günü pişer Çığırtma. Patlıcan sevmeyenler dahi ‘Ben 
patlıcan sevmiyorum ama çığırtma yerim.’ cümlesini ku-
rar. Yaz gelse de odun ateşinde çığırtma yesek deriz biz 
Bergamalılar. Ben de bir Bergamalı olarak yaz gelse de 
kavuşsak ÇIĞIRTMAMIZA diyorum. Yaparken de yerken 
de keyif alacağınız bir süreç olmasını diliyorum .Şimdi-
den sizlere afiyet olsun. 

Hoşça kalın... 

BERGAMA YÖRESİNDEN LEZZET DİYARINA
‘ÇIĞIRTMA’                                                                                   

HABER, DUYURU VE ETKİNLİK BİLDİRİMLERİMİZ İÇİN SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDİN

/izmirbarosu /izmir_barosu /izmirbarosu

https://www.facebook.com/izmirbarosu
https://twitter.com/izmir_barosu
https://www.instagram.com/izmirbarosu/
https://www.facebook.com/izmirbarosu
https://twitter.com/izmir_barosu
https://www.instagram.com/izmirbarosu/
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