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İZ Gazete’nin İzmir’in top-
lumsal değerleri için gün-
cel bir hafıza oluşturmak 
ve İzmir değerleri denilebi-
lecek vasıfların altının tek-
rar tekrar çizilmesine vesile 
olmak için kurulduğu yıldan 
bu yana verdiği “İz Bırakan-
lar” ödülleri kapsamında, bu 
yıl YSK’nın İstanbul seçim-
lerinin yenilenmesi kara-
rının ardından tüm Türki-
ye’ye örnek bir demokrasi 
mücadelesi olarak başlattığı 
Demokrasi Nöbeti ile İzmir 
Barosu da ödüle hak kazan-
dı. 3’TE

İzmir Barosu ve Bayraklı Belediyesi arasında 
yapılan protokolle, Baromuz, yıllardır 
özlemini çektiği sosyal tesise kavuşuyor.

ne 
İz Bırakanlar Ödülü
‘Demokrasi Nöbeti’

PROTOKOL imza töreninde, Baro 
Başkanımız Av. Özkan Yücel,  İzmir 
Barosu’nun uzun yıllardır kendi işlet-
tiği bir sosyal tesis ihtiyacı içerisinde 
olduğunu belirterek, bu dönem söz 
konusu ihtiyacı gidermiş olmanın mut-
luluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Av. 
Özkan Yücel, Baro Bahçe’nin hem mes-
lektaşlarımıza hem de yurttaşlarımıza 
açık şekilde özel bir işletme kültürü 
ile çalıştırılacağını belirterek, bura-
dan yararlanmak isteyen meslektaş-
larımıza özel ve uygun fiyatlarla hiz-
met verileceğini ifade etti. 

Törende hazır bulunan İzmir Baro-

su Yönetim Kurulu Üyesi Av. Deman 
Güler ise “Uzun süredir devam eden 
çalışmalarımızı nihayete erdirmek-
ten son derece mutluyuz. Projemizi 
gündeme getirdiğimiz günden beri 
Baromuza verdiği destek için, Bay-
raklı Belediyesi Başkanı Sayın Ser-
dal Sandal’a teşekkürlerimizi sunu-
yoruz” dedi. 

 
İzmir adliyelerine çok yakın bir mesa-

fede bulunan Baro Bahçe, tadilat çalış-
malarının tamamlanmasının ardından 
meslektaşlarımızın ve yurttaşlarımızın 
hizmetine açılacak.
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SİSTEMİ 
HİZMETE 
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YÖNETIM Kurulumuzca alınan karar 
neticesinde 2020 yılı baro aidat mikta-
rı artırım yapılmadan geçen seneki gibi 
yıllık 396,00 TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıca “vadesinde ödenmesi koşu-
luyla” bir yıla kadar kıdemi olan mes-
lektaşlarımızın yıllık 220,00 TL, bir 
yıldan iki yıla kadar kıdemi olan mes-
lektaşlarımız ile engelli meslektaşları-
mızın yıllık 275,00 TL, iki yıldan üç 
yıla kadar kıdemi olan meslektaşları-
mızın yıllık 330,00 TL şeklinde belir-
lenen aidat miktarları da artırıma tabi 
tutulmamıştır. 

Meslektaşlarımız aidatlarını iki tak-
sit halinde Ocak ve Temmuz ayların-
da aşağıda belirtilen banka hesaplarına 
ya da Baronet üzerinden ödeyebilirler. 
Tüm meslektaşlarımıza saygılarımızla 

duyururuz.

Baro aidatları yukarıda belirlenen 
dönemlerde ödenmediği takdirde Avu-
katlık Kanunu’nun 72. maddesine göre 
levhadan silme işlemi uygulaması 
zorunluluğu bulunduğundan zama-
nında ödemeye dikkat edilmesi önem-
le duyurulur.

IZMIR BAROSU AIDAT HESAPLARI

İŞ BANKASI KONAK ŞUBESİ
TR08 0006 4000 0013 4080 0015 45

GARANTİ BANKASI 
MANAVKUYU ŞUBESİ
TR92 0006 2001 2750 0006 2989 51

TEB ALSANCAK ŞUBESİ
TR19 0003 2000 0000 0073 3415 70

İzmir Barosu 2020 Yılı  
Aidatları Artırılmadı

IZMIR Barosu Başkanı Av. Özkan 
Yücel ve İzmir Barosu İnsan Hakları 
Merkezi’nden sorumlu yönetim kurulu 
üyesi Av. Deman Güler, Ankara Baro-
su tarafından bu yıl 11. kez düzenle-
nen Uluslararası Hukuk Kurultayı’na 
katıldılar.

Av. Deman Güler, kurultayın “İnsan 
Hakları ve Hak Savunuculuğu”  başlık-
lı oturumunda “İnsan Hakları Merkez-
lerinin Niteliği, Sorunları ve İzmir Pra-
tiği” isimli bir sunum gerçekleştirdi.

Av. Güler, baroların insan hakları 
ile ilgilenmesinin temel nedenlerini, 
hukuki gerekçelerini, baroların insan 
hakları çalışmalarının tarihsel evrimi-
ni, İzmir Barosu İnsan Hakları Merke-
zi’nin tarihi, işleyişi ve gerçekleştirdi-
ği çalışmaları temel alan sunumunda 
“Türkiye’de baroların insan haklarına 
olan ilgisi uzun yıllara dayanıyor. İnsan 
hakları alanında mücadele veren mer-
hum İstanbul Barosu Başkanı Orhan Adli 
Apaydın ve İzmir Barosu Başkanımız 
Av. Güney Dinç en ağır baskı koşulla-
rı altında insan haklarına dayanan bir 
hukuk devletinin mücadelesini veren 

onlarca örnekten sadece ikisi. Bireysel 
mücadele zaman içinde kurumsallaştı, 
komisyon ve merkezlerle sürdürülme-
ye başlandı. İzmir Barosu İnsan Hak-
ları Merkezi de 1995 yılından beri bu 
alanda çalışan en köklü merkezlerden 
biri. İzmir Barosu olarak başlattığımız 
İzmir İnsan Haklarının Başkenti vizyo-
nu ile yerel yönetimlere, sivil topluma, 
sendikalara, siyasi partilere yol göster-
mek istiyoruz. Bu konuda somut başa-
rılar da kazandık. Umutluyuz, bizi en 
kötü koşullardan, içimizde yaşattığı-
mız bu umut çıkaracak” dedi.

Ankara Barosu 
Uluslararası Hukuk 
Kurultayı’ndaydık

BAYRAKLI Milli İrade Ortaokulu’nun 
bir bölümünün İmam Hatip 0rtaokuluna 
dönüştürülmesine karşı velilerin sürdür-
düğü mücadeleye İzmir Barosu’nun verdi-
ği destek sürüyor. 

  
Son olarak İzmir Barosu Atatürk Araştır-

ma Merkezi sorumlu yönetim kurulu üyesi 
Av. Sinan Balcılar ve merkez üyesi meslek-
taşlarımız; öğrenci velilerinin 15 Ocak 2020 
tarihinde İzmir Valiliği’ne yaptıkları idari baş-
vuru sırasında hukuki destek vermek üzere 
yanlarında bulundular. Başvuru sonrasın-
da konuşan Av. Sinan Balcılar ; İzmir Baro-
su’nun laik, demokratik ve bilimsel eğitimden 
yana tavrının tavizsiz süreceğini ifade etti.

Laik, Demokratik ve Bilimsel Eğitim İçin Mücadele Veriyoruz
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Aslolan “Çocuğun 
Üstün Yararıdır”

ELAZIĞ merkezli deprem sonrasın-
da İzmir Barosu ve İzmir Adliyesi’nin 
birlikte düzenlediği yardım kampan-
yasına destek olan tüm meslektaş ve 
yurttaşlarımıza, ayrıca kampanyaya 
destek veren ÇYDD İzmir Şubesi’ne 
teşekkür ederiz. 

Toplanan3 tır yardım malzemesi ve 
ayrıca tüm barolarımızın işbirliği ile 
temin edilen bot ve montlar, il baro-
larımız aracılığıyla, ihtiyaç sahipleri-
ne ulaştırılmıştır.

IZ Gazete’nin İzmir’in toplumsal değerleri için 
güncel bir hafıza oluşturmak ve İzmir değerleri 
denilebilecek vasıfların altının tekrar tekrar çizil-
mesine vesile olmak için kurulduğu yıldan bu 
yana verdiği “İz Bırakanlar” ödülleri kapsamın-
da, bu yıl YSK’nın İstanbul seçimlerinin yenilen-
mesi kararının ardından tüm Türkiye’ye örnek bir 
demokrasi mücadelesi olarak başlattığı Demokra-
si Nöbeti ile İzmir Barosu da ödüle hak kazandı. 

 
 
İz Gazete’nin 4. yıl kutlamaları kapsamında 26 

Ocak Pazar günü İzmir Sanat’ta düzenlenen ödül 
töreninde, İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, 
“Demokrasi için bir çağrı yaptık diye ödülü bize ver-
mişler. Keşke bu tür çağrılara ihtiyaç duyulmayan 
bir ülkede yaşıyor olsaydık. Keşke yalanlar ortada 
olmasa, keşke çocuklarımıza özgür, demokrat, yaşa-

nabilir bir ülke bırakabilseydik. Ama böyle karan-
lık zamanların söz söyleyenlere, kral çıplak diyen-
lere, halka doğruları anlatanlara ihtiyacı var. İşte o 
yüzden İz Gazete var, işte o yüzden İzmir Barosu 
var. Ve biz söz veriyoruz;  asla vazgeçmeyeceğiz, 
asla geri durmayacağız. Ödül verenlere çok teşek-
kür ediyorum” dedi. Av. Özkan Yücel, bağımsız 
yayın organlarına çok büyük ihtiyaç olduğunu 
ifade ederek, “Gerçek ve doğru haber aktarmak ile 
her türden görüşe yer verebilmek, basın açısından 
önemli bir unsur. Çünkü halkın haber alma hakkı, 
en önemli haklardan biri. Düşünce hazırlayabil-
mek, o düşüncenin altyapısını oluşturabilmek, o 
düşünceyi yayabilmek, ancak bağımsız, korkma-
yan, cesur yayın organları ile mümkün. İz Gazete 
bu anlamda yerel bir gazete olarak büyük bir boş-
luğu dolduruyor. İyi ki varlar. Umarım 4 yılları, 
40,140 yıllara çıkarabiliriz” dedi.

İzmir Barosu, “ Demokrasi 
Nöbeti “ İle İz Bıraktı

Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’ne Uyun!
22 Haziran 2019 tari-

hinde  gerçekleşen 7. İzmir 
Onur Yürüyüşü’nün İzmir 
Valiliği tarafından yasak-
lanması üzerine yapılan 
basın açıklamasının ardın-
dan ifadeleri alınan 3 çocu-
ğa , 2911 Sayılı Kanun’a 
muhalefetten dava açılmış-
tır. Davanın ilk duruşma-
sı 14 Ocak 2020 tarihinde 
saat 11.40’ta İzmir Adliye-
si’nde görülecektir.

Ülkemizin ve dünya-
nın pek çok yerinde barış-
çıl olarak gerçekleşen, 
LGBTİ+’ların hak taleple-
rini kolektif biçimde ifade 
ettikleri onur yürüyüşleri-
nin genel geçer gerekçeler 
öne sürülerek yasaklanma-
sı toplantı ve gösteri yürü-
yüşü hakkının ihlalidir.

Yürüyüş günü İzmir 
Barosu adına gözlemci 
olan meslektaşlarımızın 
tespitlerine göre, yasak 
kararını protesto etmek 
için toplanan grup dağıl-
dıktan sonra, orantısız bir 
şekilde polis müdahalesi 
gerçekleşmiştir. Öyle ki, 
toplanan grupla hiç ilgisi 
bulunmayan kişiler dahi 
gözaltına alınmıştır. Ayrı-
ca Çocuk Koruma Kanu-

nu’na aykırı olarak, yaka-
lama işlemi uygulanan 
çocuklar kolluğun çocuk 
birimi olmasına rağmen bir 
süre yetişkinlerle aynı kol-
luk biriminde tutulmuştur.

Birleşmiş Milletler 
Çocuk Haklarına Dair Söz-
leşme dahil olmak üzere 
pek çok insan hakları bel-
gesinde örgütlenme özgür-
lüğü ile toplantı ve göste-
ri yürüyüşü hakkı garanti 
altına alınmıştır. Çocuk-
ların barışçıl ortamlarda 
ayrımcılık türlerine ve 
insan haklarına ilişkin 
görüşlerini özgürce ifade 
etmeleri, katılım hakkının 
gereğidir. Kanun uygula-
yıcıların görevi sözü edi-
len hakların kullanılması-
nı sağlamak iken, mevcut 
olayda ne yazık ki hakla-
rın kullanılmasının önüne 
geçilmiştir.

Çocuk hak ve özgür-
lüklerinin çocuğun üstün 
yararı ilkesi çerçevesinde 
değerlendirildiği, evrensel 
değerlere yaraşır bir sis-
tem için mücadele ede-
ceğimizi bildirir; çocuk-
lar üzerindeki mesnetsiz 
iddiaların sona erdirilme-
sini dileriz.

Acınızı Paylaşıyoruz, Yanınızdayız
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Özgür Basının 
Gür Sesiyle 
Yeniden 
Var Olacağı 
Günlere 
İnanıyoruz

MUHALIF gazetelere yıldırıcı ceza-
ların verildiği, sansür ve otosansü-
rün olağanlaştığı, internet medyası-
nın keyfi biçimde karartıldığı; Çin, 
Suudi Arabistan ve Mısır ile bera-
ber en çok gazetecinin mesle-
ki faaliyetlerinden dolayı 
tutuklu olduğu bir Tür-
kiye manzarasında, 
gerçek gazeteci-
ler mesleği-
ni layığı 
ile sür-
d ü r -
mek-
t e 
inat edi-
yorlar.

Çetin Emeç’i, Uğur 
Mumcu’yu, Abdi İpek-
çi’yi, Metin Göktepe’yi 
yetiştiren bu toprakların, 
yaşadığımız karanlıktan 
hızla çıkacağın-
dan eminiz.

Ö z g ü r 
basının gür 
sesiyle yeniden var olacağı günle-
rin yakın olduğu inancı ile tüm ger-
çek gazetecilerimizin 10 Ocak Çalı-
şan Gazeteciler Günü’nü kutlarız.

İzmir Barosu Başkanlığı

Hukukçu, gazeteci, insan hakları savunucusu, büyük devrimci Uğur Mumcu’yu 
karanlık ellercekatledilişinin 27. yılında özlem ve sevgi ile anıyoruz.

İNSANLAR NİÇİN HAPİS YATAR 

NİÇİN ACI ÇEKER

NİÇİN ZİVERBEY KÖŞKLERİNDE  

OTAĞ-I HÜMAYUN DENEN İŞKENCE 

KARARGÂHLARINDAN GEÇER

NİÇİN

BUNUN BİR NEDENİ VAR

DAHA İYİ DÜNYA

DAHA İYİ DEMOKRASI

DAHA İYİ SOSYAL ADALET

EKMEK VE ÖZGÜRLÜK İÇİN

Baro
Bahçe
Geliyor!
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IZMIR Barosu 
Başkan Yardımcı-
sı Av. Özgür Yıl-
mazer ile Kadın 
Hakları Merkezi 
Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. 
Gamze Karaoğlu 2 
Ocak 2019 tarihin-
de öldürülen Çan-
kaya Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 
araştırma görev-
lisi Ceren Damar 
Şenel’in katil zan-
lısının Ankara 33. 
Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde süren yar-
gılamasına katıl-
dılar .  Davanın 
takipçisi olmaya 
devam edeceğiz.

Ceren Damar 
Duruşmasındaydık

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 
GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ 

VE VEKİLLERE YAPILACAK 
ÖDEMELERE İLİŞKİN 2020 YILI TARİFESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 2020 
YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 

VE 

İZMİR BAROSU TAVSİYE 
NİTELİĞİNDE 

2020 YILI AVUKATLIK ASGARİ 
ÜCRET TARİFELERİ YAYIMLANDI
https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDe-
tay/1898/2020-yili-cmk-ucret-tarifesi-yayimlandi

BARO Başkanımız Av. 
Özkan Yücel, Saymanımız 
Av. Hüseyin Yıldız, Yöne-
tim Kurulu üyemiz  Av. Meh-
met Baran Selanik, önce-
ki dönem başkanlarımız 
Av. Özdemir Sökmen ve Av. 
Aydın Özcan, meslektaşla-
rımız ve Av. Nevzat Erde-
mir’in ailesinin katıldı-
ğı anma töreninde konuşan 
Baro Başkanımız Av. Özkan 
Yücel, “Bu ülkenin, demok-
ratikleşme ve insan hakları 
için mücadele eden insanla-

ra ihtiyacı var. Biz de,  biz-
den öncekilerin açtıkla-
rı yolu izlemeye çalışıyoruz. 
Hukuk devleti, demokrasi 
ve Cumhuriyet değerlerinin 
kazanımları konusunda, her 
türlü mücadeleyi vermeye 
devam ediyor, İzmir Baro-
su’na layık bir iş yapmaya  
çalışıyoruz. 

Bu yolda rehberlerimizden 
biri olan Av. Nevzat Erde-
mir’i, saygı ve minnetle bir 
kez daha anıyorum” dedi.

https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/1898/2020-yili-cmk-ucret-tarifesi-yayimlandi

İzmir Barosu’nun 2004 
2009 dönemi başkanı 

Av. Nevzat Erdemir i kabri 
başında törenle andık



Baro
Bahçe
Geliyor! İZMİR BAROSU BÜLTEN Haber

Ege Denizi Ölüm Değil, Yaşam Denizi Olsun
11 Ocak 2020 akşamı saat 20.23’te 
İzmir ili Çeşme ilçesi Şifne Koyu önle-
rinde denizden çığlık seslerinin gel-
diği bilgisinin alınması üzerine olay 
mahalline giden 3 Sahil Güvenlik botu 
ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri, göç-
menleri taşıyan teknenin batması 
sonucu 8’i çocuk 11 kişinin öldüğünü 

tespit ettiler.

Kışın en soğuk günlerinden birin-
de, insanlar sıcak evlerinde akşam 
çaylarını yudumlarken, 8 çocuk ve 3 
yetişkin, Ege’nin buz gibi sularında 
yaşamlarını yitirdiler.

Çocukların cesetleri kıyıya vurmadık-

ça, bu ölümlerin birkaç duyarlı kişi 
haricinde kimsenin sesini çıkarmaya 
yetmeyeceğini biliyoruz.
Ülkemizde sayısı 4 milyona varan 
mültecilere karşı sürdürülen ayrımcı 
politikalar ve mültecilere reva görü-
len hukuki belirsizlik hali var olduk-
ça, maalesef bu ölümlerin sonu gel-

meyecektir.
Yetkilileri derhal mültecilerin sorun-
larına insanı temel alan yapıcı ve kalı-
cı çözümler üretmeye davet ediyor, 
kazada yaşamını yitiren hemşehrile-
rimize rahmet, yakınlarına baş sağlı-
ğı diliyoruz. 
İzmir Barosu Başkanlığı

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adli-
yesi’ne yönelik olarak gerçekleşti-
rilen terör saldırısında şehit düşen 
kahraman polis memurumuz Fethi 
Sekin ile adliye çalışanı Musa Can’ı 
anmak üzere, İzmir Adliyesi’nde 
bir tören düzenlendi.

İzmir Barosu adına Baro Baş-
kanımız Av. Özkan Yücel, Başkan 
Yardımcımız Av. Özgür Yılmazer, 
Saymanımız Av. Hüseyin Yıldız ve 
Yönetim Kurulu üyemiz Av. Gamze 
Karaoğlu’nun katıldığı anma töreni, 
büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

İzmir Adliyesi’ne Yönelik Terör Saldırısında Şehit Düşen Kahraman Polis 
Memurumuz Fethi Sekin ile Adliye Çalışanı Musa Can’ı Saygı ve Rahmetle Anıyoruz

Adalet Nöbetçileri Antalya 
Adliyesi Önünde Buluştu

İSTANBUL Çağlayan Adliyesi’nde başlayan, sonra-
sında ise Türkiye’nin birçok ilinde düzenlenen Adalet 
Nöbeti, bu ay Antalya Barosu ev sahipliğinde, Antalya 
Adliyesi’nde gerçekleştirildi. Nöbete Baro Başkanımız 

Av. Özkan Yücel’in de 
aralarında bulundu-
ğu yirmiye yakın baro-
nun başkan ve yönetim 
kurulu üyeleri ile mes-
lektaşlarımız katıldı.
Adalet Nöbeti’nde bir 
konuşma yapan İzmir 
Barosu Başkanı Av. 
Özkan Yücel, “Bizle-

re gözdağı vermeye çalışıyorlar. Sanıyorlar ki susa-
cağız, sanıyorlar ki vazgeçeceğiz. Biz yola susmak, 
teslim olmak, vazgeçmek için çıkmadık. Ne yaparsa-
nız yapın, öldürseniz de, tutuklasanız da, mahkum da 
etseniz vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz sınırları olmayan 
bir mesleğin içinden geliyoruz.” dedi
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Uluslararası Tehlikedeki Avu-
katlar Günü 43 yıl önce bugün, 
İspanya’da Atocha Katliamı’nda 

öldürülen 4 avukatın anısına ilan edil-
di. Ne yazık ki Atocha Katliamı’ndan 
bu yana avukatlar, dünyanın dört bir 
yanında mesleki faaliyetlerinden dola-
yı tehdit edilmeye, saldırıya uğramaya, 
tutuklanmaya ve öldürülmeye devam 
ediyorlar.

Avukatlık,  yasa ve hukuk mekaniz-
maları önünde çaresiz kalan bireylerin 
savunulması üzerine kuruludur ve yurt-
taşların hak arama mücadelesinin önemli 
bir parçasıdır. Bağımsız bir yargı, avukat 
olmadan kurulamaz; avukatsız bir yar-
gılama adaleti asla sağlayamaz. Bu açık 
gerçeğe rağmen yargıyı siyasetin bir aracı 
olarak gören anlayış, avukatlara ve avu-
katlık mesleğine yönelik saldırıları dün-
yanın her yerinde devam ettirmektedir.

Halbuki, uluslararası hukuk, avukat 
güvencesinin altını önemle çizer. Örneğin,  
BM’nin 1990 yılında kabul ettiği Avukat-
ların Rolü Hakkındaki Temel İlkeler’in 
18. maddesinde “Avukatlar görevlerini 

yerine getirdikleri için müvekkilleri ve 
müvekkillerinin yaptıkları ile özdeşleşti-
rilemezler” denmektedir. Aynı belgenin 
20. maddesinde “Avukatların meslekleri 
gereği hukuki veya idari bir otorite önün-
de yaptıkları yazılı veya sözlü açıklama-
ların medeni ve cezai bağışıklığı” oldu-
ğu yazılıdır. Yine BM’ye göre avukatlar 
mesleki görevleri nedeniyle kovuşturu-
lamazlar, idari, ekonomik ve diğer yap-
tırımlara tabi tutulamaz veya bunlarla 
tehdit edilemezler.

Gerçekte ise avukatlara yönelik yap-

tırımlar, kovuşturmalar ve avukata yöne-
lik şiddet dünyanın her tarafında artarak 
devam etmektedir. Bugün Türkiye’de sade-
ce yürüttüğü mesleki faaliyetler nedeniy-
le tutuklu bulunan onlarca meslektaşımız 
bulunmaktadır. Avukatların büroları sal-
dırıya uğramakta, avukatlar görevlerini 
yerine getirirken şiddete maruz bırakıl-
makta ve hatta öldürülmektedir. Son 10 
yıl içinde ülkemizdeki bu vahim durum 
giderek kötüleşmiş ve Tehlikedeki Avu-
katlar Günü iki kez ülkemize adanmıştır.

2020 yılına girerken meslektaşlarımı-

zın güvenliğinin tam manasıyla sağlan-
dığı, avukatların yaptığı görev nedeniyle 
müvekkilleriyle özdeşleştirilmediği, tam 
bağımsız yargının bütün mekanizmalarıy-
la işler hale geldiği bir ülke ve dünyanın 
özlemi içindeyiz. Bu yıl dünyanın dört 
bir yanındaki avukatlar olarak Pakistan-
lı meslektaşlarımıza dayanışma duygu-
larımızı yolluyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 
aynı ülkemizdeki gibi  Pakistanlı avukat-
lar da tehdit, saldırı, işkence ve ölümler-
le yüz yüze geldiler. Pakistanlı avukat-
ların büroları hukuksuz şekilde arandı, 
evleri basıldı, azınlıklara mensup avu-
katlar ölümle tehdit edildi. 2016 yılın-
da meydana gelen bir terör saldırısında 
54 avukat yaşamını yitirdi. 2019 yılında 
ise en az 9 Pakistanlı avukatın öldürül-
düğü rapor edildi. Bugün bizler Pakistan 
hükümetini evrensel hukukun yargılama-
da avukatların rolüne dair çizdiği temel 
kurallara uymaya çağırıyoruz.

Türkiye’de ve dünyada avukatların teh-
like altında olmadan mesleklerini özgürce 
yerine getirdikleri günler için var gücü-
müzle mücadele etmeye devam edeceğiz.

Avukatların Mesleklerini Özgürce Yaptıkları 
Günler İçin Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz

ULUSLARARASI TEHLİKEDEKİ AVUKATLAR GÜNÜ

MESLEKI faaliyeti gereği müvekkili 
ile hapishanede görüşen İzmir Barosu 
Üyesi Av. F. Ş., görüşmenin üzerinden 
3 ay geçtikten sonra, yaptığı bu görüş-
me gerekçe gösterilerek gözaltına alı-
nıp tutuklandı. 

Görüşmenin üzerinden geçen 3 ay 
boyunca avukatlık faaliyetlerine devam 
eden, İzmir Adliyesi’nde rahatlıkla bulu-
nabilecek olan, çalışma yeri belli, ifa-
deye çağrılsa gidecek durumdaki mes-
lektaşımız, tüm yasal prosedür bir yana 
bırakılarak sabaha karşı evine yapılan 
baskın sonucu yakalanıp gözaltına alın-
dı. Evinde, aracında ve ofisinde saatler 
süren arama işlemleri gerçekleştirildi.  

Soruşturma dosyasında kısıtlılık 
kararının bulunmasından dolayı dosya 
içeriğine dair bilgi ve belge talepleri yeri-
ne getirilmezken, savunma hakkı kısıtla-
narak ifadesi kollukta alındı. Kısıtlama 
kararına yapılan itiraz değerlendirme-
sini de bir sonraki Sulh Ceza Hakimi 
yerine, kararı veren Sulh Ceza Haki-
mi yapmakta sakınca görmedi ve sanki 
başka bir Sulh Ceza Hakimliği kara-
rına itiraz gelmiş gibi itirazı kanuna 
aykırı  ve kesin olarak reddetti. Savcı-
lık ifadesinde meslektaşımıza hapis-
hanede ismi belirtilen müvekkili ile 
neden görüştüğü, müvekkilinin aile-
si ile olan ilişkisi, telefon görüşmeleri 
yani kısacası avukatlık faaliyetleri ile 
İHD ve ÖHD gibi insan hakları ihlali 
raporlaması yapan derneklere üyeliği-

ne ilişkin sorular soruldu.

Müvekkil görüşmesi yapmak için git-
tiği ve hak ihlallerinin en yoğun olduğu 
yerlerden biri olan hapishanede görüş 
sırasında gerçekleştiği iddia edilen bir 
eylem nedeniyle, avukatlık hukukun-
daki güvenceler ile ceza yargılaması-
nın amir ilkelerine uygun soruşturma 
prosedürü uygulanmaksızın, soruştur-
ma için gerekli Adalet Bakanlığı izni 
alınmaksızın yapılan soruşturma son-
rasında meslektaşımızın tutuklanma-
sına karar verildi.

Meslektaşımız tutuklanmayla birlik-
te, yıllarca belgelediği hak ihlallerinin 
öznesi durumuna düşmüştür. Tutuk-
landığında tansiyon ilaçları ile gönderi-
len kitaplar dahi kendisine verilmemiş 
ve 10 gün boyunca tekli hücrede tutul-
muştur. Daha sonra kendisinin talebi 
dışında, ailesi ve arkadaşlarından 10 
saat uzaklıktaki Bolu F Tipi Hapisha-
nesi’ne gönderilmiş, gittiği hapishane-
de çıplak arama uygulamasına maruz 
bırakılmıştır. 

                                                                                                                     
Duruşmanın ilk günü Ankara, İstan-

bul, Bursa Barosu temsilci/üyeleri ve 
ÖHD (Özgürlükçü Hukukçular Derne-
ği) üyesi yaklaşık 200 avukat ile takip 
edilmiştir.Duruşmaya ayrıca İzmir Baro-
su Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri 
de katılmıştır. Duruşmaya aynı zaman-
da ÖHD’nin üyesi olduğu Uluslarara-
sı Avrupalı Hukukçular Derneği de 

(ELDH) bir açıklama ve destek metni 
göndermiştir. Bunun yanı sıra yine İHD, 
ÇHD üyesi meslektaşlarımız da duruş-
mayı takip etmiştir.Duruşma neticesin-
de, meslektaşımız tahliye edilmiştir. 

Avukatların mesleki faaliyetleri 
nedeniyle gözaltına alınmaları/tutuk-
lanmaları, hem meslekleri üzerinde bir 
baskı olduğunu, hem de hukukun hiçe 
sayıldığını göstermektedir. Oysa ülkemi-
zin de taraf olduğu Havana Kuralları”-
na göre, hükümetler avukatların; “Hiç-
bir baskı, engelleme, taciz veya yolsuz 
müdahaleyle karşılaşmadan her türlü 
mesleki faaliyeti yerine getirmelerini, 
kabul görmüş meslek ahlak kuralları-
na, görevlerine, standartlarına uygun 
faaliyette bulundukları için kovuştur-
ma veya idari, ekonomik veya başka 
bir yaptırımla sıkıntı çekmemelerini, 
baskı ve tehditle karşılaşmamalarını 
sağlamakla yükümlüdürler.”

Savunmaya yönelik baskı günümüz-
de de artarak sürmektedir. Elbette biz, 
bu avukat yargılamalarının tesadüfi ve 
ilk olmadığını biliyoruz! Nitekim, 22 
Kasım 2011 tarihinde gözaltına alı-
nıp tutuklanan 36 avukatın davası, 
ülke tarihindeki en kalabalık avukat 
davası olarak bilinmektedir. Çoğunlu-
ğu ÖHD üyesi olan avukatların mesle-
ki faaliyetlerinin o dönemin FETÖ’cü 
emniyet mensupları, savcı ve hakimler 
tarafından soruşturma ve yargılamaya 
konu edilmesi bir eşik noktasıdır. Zira 

o tarihten sonra avukatlar çok kolay 
bir şekilde soruşturmalara maruz kal-
mış tutuklanmış ve uzun süre tutuklu 
kalmışlardır. İşte bu nedenle bu yar-
gılama konusu olan dava da, tarihi bir 
öneme sahiptir.

Bugün de, avukatlara yönelik yaptı-
rımlar, kovuşturmalar ve avukata yöne-
lik şiddet dünyanın her tarafında artarak 
devam etmektedir. Avukatların büroları 
saldırıya uğramakta, avukatlar görevleri-
ni yerine getirirken şiddete maruz bıra-
kılmakta ve hatta öldürülmektedirler. 

Son 10 yıl içinde ülkemizde de avu-
katlara yönelik baskı ve saldırıların 
artması nedeniyle 24 Ocak Uluslara-
rası Tehlikedeki Avukatlar Günü iki 
kez Türkiyeli avukatlara adanmıştır. 
Bugün Türkiye’de sadece yürüttüğü 
mesleki faaliyetler nedeniyle tutuk-
lu olan onlarca meslektaşımız bulun-
maktadır.

Avukatlara yöneltilen bu tür ‘huku-
ki’ işlemler, politik, muhalif avukatlık 
duruşuna yönelik olup aslında tutuk-
lamalar, gözaltılar ile kamu kurum-
larındaki hak ihlallerinin tespitinin 
önüne geçilmeye çalışılma amaçlıdır. 
Bu tür baskıcı yaptırımların caydırıcı 
olduğu düşünülüyor ise, yanılıyorlar. 
Mesleki faaliyetleri nedeniyle yargı-
lanan meslektaşlarımızın her zaman 
yanında olmaya, savunmayı savun-
maya devam edeceğiz. 

YARGILANMAK İSTENEN AVUKATLIKTIR

Fatma DEMİRER / Avukat / ÖHD GM Üyesi
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KURTULUŞ KUPASINA 
İZMİR BAROSU DAMGASI

ADANA Barosu tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenen 5 Ocak Kurtuluş Kupası Spor Oyunları’nda İzmir Barosu Körfez Futbol Takımı şampiyon 
olurken, İzmir Barosu Kadın Voleybol Takımı ise ikincilik kupasını kaldırdı. Takımlarımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Değişik İş Yılın İlk Konserini Verdi
İZMIR Barosu Avukatlar 
Orkestrası Grup Değişik İş, 
yeni yılın ilk konserini verdi. 
Çok sayıda meslektaşımızın 
katıldığı, Bios Bar’da düzenle-
nen konserde, Çav Bella par-
çası ile Grup Değişik İş’e eşlik 
eden Baro Başkanımız Av. 
Özkan Yücel, yaptığı konuşma-
da “Biz yaşama inananlarız, 

biz yaşamı var edenleriz, biz 
o yaşamın kaynağını, o yaşa-
mın nüvelerini ayakta tutanla-
rız. Biz avukatlarız, biz İzmir 
Barosuyuz. Duruşma salon-
larında mücadele etmeyi de, 
aynı güzellikle, aynı içtenlik ve 
coşkuyla, hep birlikte eğlen-
meyi de biliriz. İyi ki varsınız ; 
hep bir arada olalım” dedi.
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IZMIR Barosu Türk Sanat Müzi-
ği Korosu, yılın ilk konserini Şef 
Oğuz Özvardar yönetiminde 9 Ocak 
2020 tarihinde Fuar İsmet İnönü 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Kadına yönelik şiddetin engel-
lenmesi temalı konserin açılış 
konuşmasını yapan ve sözlerine 
“Mustafa Kemal Atatürk’ün çağ-
daş ve aydınlık bir ülke idealinin 
peşinde olan, bu idealden hiçbir 
zaman vazgeçmeyen, Cumhuri-
yet tarihinin sahibi ve koruyucu-
su İzmirdeyseniz, o zaman şar-
kıların en güzelini yaşıyorsunuz 

demektir”  diyerek başlayan İzmir 
Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel;  
her alanda ve her yerde sürekli 
bir gerici saldırıyla karşı karşıya 
olunduğunu ifade ederek “Laik-
lik karşıtı kampanyalar, okullar-
da laiklik karşıtı eğitim faaliyet-
lerinin sürdürülmeye çalışılması, 
kanunlarda Resmi Gazete’ye kadar 
varan şeriat beklentileri, özlemle-
ri, hep İzmir Barosu’nun duvarla-
rına çarpıp geri dönüyor. Bugüne 
kadar demokrasi ve insan hakları 
konusunda ülkenin neresinde ne 
olduysa, İzmir Barosu’nun yeniden 
kazandığı sesi aracılığıyla en önde 

yer aldık. Çoban ateşlerini yakan, 
adalet nöbetlerinde her daim var 
olan, avukatlara yönelik her sal-
dırının karşısında dimdik duran 
bir İzmir Barosu yaratmaya çalış-
tık. Farkında mısınız, müzikte bile 
insan haklarını unutmuyoruz. Far-
kında mısınız, şarkı söylerken bile 
kadına yönelik şiddeti engellemek 
için ne yapabiliriz ona bakıyoruz. 
İzmir Barosu’nun avukatları varken, 
İzmir, İzmir Barosu’na emanettir; 
rahat olabilirsiniz. Bu güzel kon-
seri hazırlayan şefimize ve koro-
da çalışan arkadaşlarımıza içten 
teşekkür ederiz” dedi.

Şarkılarını 
Kadına Yönelik 

Şiddete Karşı 
Söylediler

IZMIR Barosu Türk Müziği Koro-
su, bu yılın ilk konserini, 7 Ocak 
2020 günü Ahmed Adnan Saygun 
Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Şef Gökçe Eriş yönetimindeki 
konsere katılan İzmir Barosu Baş-
kan Yardımcısı Av. Özgür Yılma-
zer şunları söyledi: “ Çok kıymetli 
meslektaşlarımıza, sanatçı arkadaş-
larımıza, bize böyle güzel bir gece-
yi yaşattıkları için çok teşekkür edi-
yoruz. Aklımızı, yüreğimizi ışıkla 
doldurdunuz, çiçeklerle bezediniz. 

Bu sahneye, İzmir’e ve bu ülkeye 
çok yakışıyorsunuz. Tabii birbiri-
ne yakışan iki şey daha var. Bun-
lardan biri,  bu güzide şehir İzmir 
ve bu şehrin güzide kurumlarından 
İzmir Barosu. İzmir demek, gerçek-
ten aydınlanma demek, çağdaşlık 
demek, Atatürk demek, demokra-
sinin ışığı demek. İzmir Barosu da 
, yaklaşık 112 yıllık tarihi boyun-
ca, çağdaşlık ve demokrasi ile hak-
lar ve özgürlükler mücadelesinin en 
önemli kurumlarından biri oldu. Bu 
akşam burada çok saygıdeğer meslek-

taşlarımız ve sanatçılarımız tarafın-
dan hem İzmir, hem de İzmir Baro-
su, çok güzel bir şekilde yansıtıldı. 
Bizler biliyoruz ki, her ne kadar bu 
ülkenin üzerine bir karanlık çöktü-
rülmeye çalışılsa da;  sanatçılarımız, 
meslektaşlarımız, avukatlarımız var 
oldukça asla ve asla 1923’te temelle-
ri atılan bu ülke karanlığa boğulma-
yacak. Ülkemiz her daim aydınlık, 
çağdaş  ve Atatürk ilke ve devrimle-
rine bağlı kalmaya devam edecek.”

İzmir Barosu’nun Kültür ve Sanat 

Komisyonu Sorumlu Yönetim Kuru-
lu Üyesi Av. Afhan Topel ise  Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün “Bir millet 
sanattan ve sanatkârdan mahrumsa 
tam bir hayata malik olamaz. Sanat-
sız kalan bir milletin hayat damar-
larından biri kopmuş olur” sözünü 
hatırlatarak. Çok büyük emeklerle 
oluşturulan, uzun yıllardır devam 
eden, devamlılığı esas olan bir koro 
karşısındayız bu akşam. Ben burada-
ki güzel ortam için tüm sanatçı mes-
lektaşlarımıza, müzisyenlerimize ve 
şefimize teşekkür ediyorum” dedi.

Adnan Saygun’da İzmir Barosu 
Türk Müziği Korosu Konseri



SEMİNER

IZMIR Barosu tarafından, toplu yapılarda yaşa-
nan sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin olarak “Kat 
Mülkiyeti Hukuku Semineri” düzenlendi.

İstanbul Barosu üyesi meslektaşlarımız Av. M. 
Şeref Kısacık, Av. Özlem Kaya ve Av. Damlagül 
Moratlar’ın konuşmacı olarak katıldığı seminerin 
açılışında, İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel; 
yönetim çalışmalarına bilgi güçtür diyerek başla-
dıklarını ifade ederek, “Her alanda meslektaşları-
mızı güçlendirmek, işlerini kolaylıkla ifa edebil-
melerini sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz. 
Bu seminer, o çalışmalardan biri ve devam edecek 
çalışmalar serisinin de ilki. Uygulamaya yönelik 

başka seminerlerle güçlenmeye devam ede-
ceğiz” dedi.

Gerek salonda gerekse canlı yayında çok 
sayıda meslektaşımızın izlediği seminerde 
“Kat Mülkiyeti Hukukunun Önemi ve Avu-
katlar İçin Yarattığı İş Olanakları”, “Bir Site-
den Konut Ya Da İş Yeri Satın Alırken Nele-
re Dikkat Edilmelidir?”, “Karar ve Yönetim 
Organları”, “İşletme Projesi / Ortak Giderler 
/İcra Takibi Ve Alacak Davaları”, KMK Kap-
samında Kiracının Hak ve Yükümlükleri”,  
“KMK Uygulamasından Kaynaklanan Dava-
lar ve Usul Kuralları”, “Yönetim Planı ve Önemi”, 

“İmar Barışı / Kentsel Dönüşüm Uygulamaları / Kat 
Mülkiyeti Hukuku İlişkisi” konularına değinildi.

Kat Mülkiyeti Hukuku Semineri

KONFERANS

IŞ ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu üyelerimiz-
den Av. Meriç Kaptan’ın gerçekleştirdiği konferans öncesin-
de bir konuşma yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, 
İzmir Barosu’nun temel gücünün insan kaynağı olduğunu her 
zaman dile getirdiklerini ifade ederek, ” Komisyonlarımız çalı-
şıyor, biz de onların çalışmalarını servis etmekle yetiniyoruz. 
Biz bu eğitim çalışmalarını, para kazanma aracı ya da benze-
ri bir şey olarak görmüyoruz. Bizim için bu çalışmalar mes-
leki dayanışmanın, bilgiyi arttırmanın ve daha güçlü olma-
nın bir yolu” dedi.

İş Kazasının Tanımı, Hukuki ve Mali Sonuçları

25-26 Ocak ve 1-2 Şubat 2020 tarihlerinde İzmir Baro-
su, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve İzmir Tabip Odası 
işbirliğinde “İskencenin Önlenmesi Eğitimci Eğitimi” yapı-
lacaktır. 

Eğitime, en az 3 yıllık kıdemi olan, insan hakları ala-
nında çalışmaları bulunan, işkence davalarını takip eden; 
İzmir Barosu, TİHV ve İzmir Tabip Odası’nın bundan sonra-
ki dönemde eğitimci ihtiyacını karşılamak üzere ayda orta-
lama 2 eğitime eğitimci olarak katılmak için gönüllü olan 
10 meslektaşımız, TİHV tarafından yapılacak bir değerlen-
dirme ile belirlenecektir. 

Eğitim İzmir Barosu’nda yapılacak olup eğitimin bitimin-
de katılımcılara düzenleyici üç kurumun birlikte düzenle-
diği eğitimci sertifikası verilecektir. Bu sertifikanın alınabil-
mesi için eğitimin tamamına katılım zorunludur. 

Talebin yoğun olması ve ihtiyaç bulunması halinde iler-
leyen dönemde yeni bir eğitim verilmesi mümkündür.

Tüm meslektaşlarımıza saygılarımızla duyururuz.

İzmir Barosu Başkanlığı

İşkencenin Önlenmesi 
Eğitimci Eğitimi

Baro
Bahçe
Geliyor!
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İLÇELERDE EĞİTİM ÇALIŞMALARI

KONFERANS

IZMIR Barosu tarafından, Aliağa 
Ticaret Odası’nda, “ Tüketici Huku-
ku’nun Başlıca Sorunları ” başlıklı bir 
konferans düzenlendi

Konferansta Av. Sefer Keskin “Tüke-

tici Hakem Heyetlerinin Görev ve Yet-
kileri, Başvuru Usulleri”, Av. Oğuz 
Gökyıldız “Ayıplı Mal ve Hizmetlerde 
Sorumluluk” ve Av. Salih Emrah Ertan 
ise “Tüketici Kredi ve Kredi Kartları” 

başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.
Aliağa ve çevre ilçelerden meslek-

taşlarımızın ilgi gösterdiği konferan-
sa, Yönetim Kurulu üyemiz Av. Cansu 
Bildirici ile birlikte katılan Baro Baş-

kanımız Av. Özkan Yücel;  “Bilgi Güç-
tür” diyerek çıktıkları yolda, merkezin 
yanı sıra ilçelerde de çok sayıda eğitim 
çalışması düzenlediklerini ve düzen-
lemeye devam edeceklerini vurguladı.

Tüketici Hukuku’nun Başlıca Sorunları

7036 Sayılı Kanun İle Getirilen Değişiklikler - Arabuluculuk 
Son Tutanaklarının İbra ve İkale İle Karşılaştırılması

KONFERANS
IZMIR Barosu İlçe 

Eğitim Çalışmaları kap-
samında,  6 Ocak 2020 
tarihinde Tire Beledi-
yesi Konferans Salo- 
nu’nda “7036 Sayılı 
Kanun İle Getirilen Deği-
şiklikler” ve “Arabulucu-
luk Son Tutanaklarının 
İbra ve İkale İle Karşılaş-
tırılması” başlıklı kon-
ferans gerçekleştirildi.

Av. Zöhre Dalkıran 
ve Av. Dicle Arar’ın 
konuşmacı olarak 
katıldığı konferansa, 
Tire ve çevre ilçeler-
den meslektaşlarımızın 
yanı sıra, İzmir Barosu 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Av. Sinan Balcılar da 
katıldı.

ALİAĞA

TİRE
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IZMIR Barosu’nun ilçe eğitimleri prog-
ramı kapsamında 31 Ocak 2020 tarihinde 
Selçuk’ta bulunan meslektaşlarımız için 
“7036 Sayılı Kanun İle Getirilen Değişik-
likler” ve “Arabuluculuk Son Tutanakları-
nın İbra ve İkale İle Karşılaştırılması” baş-
lıklı bir konferans düzenlendi

İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi 
Av. Sinan Balcılar’ın da katıldığı ve Av. 
Zöhre Dalkıran ile Av. Dicle Arar tarafın-
dan gerçekleştirilen  konferans öncesin-

de bir konuşma yapan Baro Başkanımız 
Av. Özkan Yücel, İzmir Barosu tarafın-
dan düzenlenen ilçe eğitimlerinin aralık-
sız devam edeceğini dile getirdi. Bugüne 
kadar birçok ilçede çeşitli eğitimler düzen-
lendiğini söyleyen Av. Özkan Yücel, “Kişi-
sel Verilerin Korunması Kanunu” eğitim-
lerinin de Ödemiş ve Torbalı ilçeleri için 
duyurularının yapıldığını, farklı alanlarda-
ki eğitimlerin programlamasının ise sürdü-
ğünü ve kısa süre içerisinde meslektaşla-
rımıza duyurulacağını söyledi.

Tüketici Hukukunun Başlıca Sorunları
BU dönem sayısı önemli ölçü-

de artan ilçe eğitimleri, 29 Ocak 
2020 tarihinde Menderes’te düzen-
lenen “Tüketici Hukukunun Baş-
lıca Sorunları” başlıklı eğitimle 
devam etti.

Av. Sefer Keskin’in moderatör-
lüğünde yapılan seminerde ; Av. 
Salih Emrah Ertan “Tüketici Kredi 
ve Kredi Kartları”, Av. Oğuz Gök-
yıldız “Ayıplı Mal ve Hizmetlerden 
Sorumluluk” ve Av. Sadık Kızıldo-
ğan ise   ”Tüketici Hakem Heyetle-
rinin Görev ve Yetkileri, Başvuru 

Usulleri” başlıklı sunumları ger-
çekleştirdiler.

 Tüketici Hakları Komisyonu 
Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi 
Av. Burcu Ece Güler’in de katıl-
dığı çalışmanın açılışında İzmir 
Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel;  
bu dönem mesleki faaliyetlerini 
ilçelerde yürüten meslektaşları-
mıza yönelik eğitim çalışmaları-
na büyük önem verdiklerini ifade 
ederek, eğitim çalışmalarının Sel-
çuk, Ödemiş ve Torbalı ile devam 
edeceğini dile getirdi.

SEMİNER

KONFERANS

KONFERANS
“7036 Sayılı Kanun İle Getirilen 
Değişiklikler” ve “Arabuluculuk 
Son Tutanaklarının İbra ve İkale 

İle Karşılaştırılması

Ceza Muhakemesi 
Hukukunda Basit 
ve Seri Muhakeme

MENDERES

SELÇUK

IZMIR Barosu, meslektaşla-
rımıza yönelik olarak hukukun 
her alanına ilişkin düzenlediği 
konferansları, ilçelerde de ger-
çekleştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, 23 Ocak 2020 
tarihinde Bergama’da güncel 
bir konu olan “Ceza Muhake-
mesi Hukukunda Basit ve Seri 
Muhakeme” nin değerlendi-
rildiği bir konferans düzen-
lendi. Bergama’nın yanı sıra, 
çevre ilçelerden de meslektaş-

larımızın dinlediği konferan-
sa, Av. Yakup Gül ve Av. A. 
Sinan Sürücü konuşmacı ola-
rak katıldılar.

Konferansın açılış konuş-
masını yapan İzmir Barosu 
Başkanı Av. Özkan Yücel, bu 
dönem ilçelerde düzenlenen 
çalışmaların sayısının önem-
li ölçüde arttığını ifade ederek, 
gündemdeki önemli  konulara 
değin seminer ve konferansla-
rın devam edeceğini ifade etti.

BERGAMA
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ÇOCUK ADALET SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

CMK sisteminden Çocuk 
İzlem Merkezi’ne yapılacak 
soruşturma görevlendirmeleri 
için CMK eğitimine ek olarak 
gerçekleştirilen “Çocuk Adalet 
Sisteminde Avukatın Rolü” eği-
timleri aralıksız sürüyor.

 
Bu kapsamda 11 Ocak 2020  

tarihinde düzenlenen ve eşza-
manlı olarak üç salonda gerçek-
leşen eğitime 83 meslektaşımız 
katıldı. Seminer sonunda Çocuk 
Hakları Merkezi Sorumlu Yöne-

tim Kurulu Üyesi Av. Cansu Bil-
dirici ve merkezde gönüllü olarak 
çalışan kolaylaştırıcılar tarafın-
dan eğitime katılan meslektaşla-
rımıza katılım belgeleri sunuldu.

 
Meslektaşlarımızın başvuru 

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

Kilit Mültecilerin Adalete 
Erişimini Güçlendirme Eğitimi

BIRLEŞMIŞ Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) 
ile İzmir Barosu işbirliğinde düzenlenen Kilit 
Mültecilerin Adalete Erişimini Güçlendirme 
Eğitimi, İzmir Hilton Otel’de gerçekleştirildi. 

 Eğitim çalışmasının açılışında bir konuş-
ma yapan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı 
Av. Özgür Yılmazer, mültecilik kavramının 
çok hassas bir kavram olduğunu ifade ede-
rek, “Kimse mülteci olarak doğmuyor. Yaşam 
içerisinde çeşitli koşullar insanları mecburen 
mülteci olmaya sürüklüyor. Maalesef mülte-
ciler yaşadığımız bu ayarsız zamanların her 
gün yeni bir kurşun sesiyle bozulan ölçüleri. 
Tekinsiz denizlerimizde modern korsanlar 
vasıtasıyla çoluk çocuk her gün boğulan solu-
ğumuz” dedi. Dünyaya özgürlük getirme iddi-
asında olan egemen güçlerin aslında insanla-
rı yurtlarından, evlerinden, özgürlüklerinden 
ettiği bir çağda yaşadığımızı ifade eden Av. 
Özgür Yılmazer “Ama aralarında İzmir Baro-
su’nun da olduğu bu alanda çalışan kurumlar 
olarak özellikle mülteciliğin bir sonuç oldu-
ğunun farkında olarak, aslında bunun sebep-
lerini çözme noktasında ve sebepleri ile ilgi-
li olarak, neler yapacağımız konusunda uzun 
zamandan beri çalışmalar yürütüyoruz. İzmir 
Barosu’nun 112 yıllık bir tarihi var ve bu tarih 
hep haklar ve özgürlükler mücadelesi alanın-
daki çalışmalarla, mücadelelerle dolu. Bir-
çok alanda çalışma yürütüyoruz. Özellikle de 
İzmir’i insan haklarının başkenti yapmak gibi 
çok ciddi bir iddiamız var” dedi.

  
İzmir Barosu’nun İnsan Haklarından Sorum-

lu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Deman Güler 
ise eğitimlere gösterilen talebin umut verici 
olduğunu ifade ederek “Bu ilgi bizi çok mutlu 
ediyor. Biz mülteci meselesine bir güvenlik 
meselesi olarak değil, insani perspektiften 

bakan bir yönetim kuruluyuz. Mülteciler her 
biri ayrı hayatları olan, her biri hayat mücade-
lesi veren insanlar, bireyler” dedi. 24 Aralık’ta 
Türkiye’de ana mevzuatta bir değişiklik oldu-
ğunu, 1 Ocak tarihinde ise benzer bir şekilde 
Yunanistan’da iltica mevzuatının değiştiğini 
ifade eden Av. Ali Deman Güler “Bu konu-
da bir geriye gidiş var. Güvenlik politikaları 
ile ilgili bir gerileme var. Ve sanki hükümet-
ler arasında bir işbirliği var. Yunanistan her 
gün otuz mülteciyi kimliklerine bakmaksı-
zın Türkiye’ye sınır dışı ediyor. Bu insanlar 
özellikle geri gönderme merkezlerine geliyor-
lar. Lütfen bu insanların içerisinde gerçekten 
iltica hakkını kullanmak isteyen, ülkelerine 
gönderildiği zaman yaşamları tehlikeye gire-
cek, işkence görecek insanlar olduğu bilinciy-
le hareket edin” dedi. 

 
Üç gün boyunca süren eğitim çalışması-

nın kapanışına katılan İzmir Barosu Başkanı 
Av. Özkan Yücel ve İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Gamze Karaoğlu, UNFPA 
ekibine teşekkürlerini sundu. Kapanışta bir 
konuşma yapan Yücel, “Ülkemizin yaşadı-
ğı mülteci krizi bir insanlık dramıdır. Daha 
geçtiğimiz ay İzmir’de,  8 çocuğun da içinde 
bulunduğu bir tekne alabora oldu ve gence-
cik yaşamlar sona erdi. Mülteciler dün oldu-
ğu bugün de özgürce ve yarınlarına umutla 
baktıkları bir coğrafyada yaşamanın savaşı-
nı veriyorlar. Biz İzmir Barosu olarak, göç ve 
iltica alanında her türlü hukuki yardımı mül-
tecilere sağlamaya çalışıyoruz. Kilit mülteci 
gibi zor ve özellik taşıyan bir alanda bilgi ve 
birikimlerini artırmak isteyen meslektaşları-
mızı, bu eğitime katıldıkları için tebrik edi-
yorum. Kısa süre içinde bu eğitimlerin deva-
mını yapmayı diliyorum” dedi.
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CMK MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ

KURGUSAL DURUŞMA

IZMIR Barosu Staj Eğitim 
Merkezi tarafından düzenle-
nen kurgusal duruşma çalış-
maları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda 11 Ocak 2020 
tarihinde ceza hukuku ala-
nında düzenlenen kurgusal 

duruşma çalışmalarının 29.su 
yapıldı.

8. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde yapılan çalışmaya, 54 
stajyer avukat meslektaşımız 
katılarak teorik bilgilerini pra-
tik olarak da sınama imkanı 
buldular.

IZMIR Barosu tarafından aralıksız olarak sürdürülen 
CMK eğitim çalışmaları 17-18-19 Ocak 2020 tarihle-
rinde 100. kez düzenlendi. Her zaman olduğu gibi 
küçük gruplar halinde dört ayrı salonda aktif eğitim 
yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen çalışmaya, 
İzmir Barosu’nun yanı sıra Aydın, İstanbul ve Yalova 
barolarından 120 meslektaşımız katıldı.

CMK eğitim çalışmalarının 101. ise, 31 Ocak – 1 - 
2 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu çalışma-
ya da,  İzmir Barosu, Kocaeli ve İstanbul Barolarından 
85 meslektaşımız katıldı. 

 Eğitimlerin sonunda gerçekleşen sertifika törenin-
de, İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, çalışma-
yı gerçekleştiren ekibin mutfağında altmışın üzerinde 
meslektaşımızın olduğunu ifade ederek “Bütün kolay-
laştırıcı meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. O kadar 
değerli bir iş yapıyorlar ki. Yalnız İzmir’de değil, Türki-
ye’nin dört bir yanında, başka barolarda da bu eğitim-
leri düzenliyoruz. Çünkü avukatlık pratiğine , bu ülke-
deki hukuk devletine , demokrasiye, insan haklarına 
ilişkin bir kaygımız var. O nedenle bu çalışmaları bu 
kadar titizlenerek yapıyoruz. 300 kişilik bir çalışmayı 
konferans salonumuzda bir seferde yaptık bitti diye-
bilirdik. Ama onu tercih etmiyoruz. Küçük gruplarda 
her birinizin kendisini istediği biçimde ifade edeceği 
bir grup çalışmasını her zaman tercih ediyoruz” dedi.

CMK EKİBİ ANTAKYA’DA

HUKUK devleti ile insan hak 
ve özgürlükleri adına ortak bir 
kaygı ile 20 yılı aşkın bir süre-
dir aralıksız devam eden Mes-
lek İçi CMK Eğitim seminerle-
rinin bir yenisi, 4/5 Ocak 2020 
tarihlerinde Hatay Barosu ev 

sahipliğinde gerçekleştirildi.
6 salon üzerinden küçük 

gruplar halinde interaktif yön-
temler kullanılarak gerçekleş-
tirilen seminere ,130 meslek-
taşımız katıldı.

İzmir Barosu olarak çalış-

maya aktif bir şekilde katılarak 
hayal ettiğimiz avukatlık pra-
tiğinin mümkünlüğüne olan 
inancımızı bir kat daha arttı-
rarak, kanatlarını kanatlarımı-
za katan tüm meslektaşlarımı-
za teşekkür ederiz.



ARAMIZA KATILANLAR

OCAK

AV. EZGİ KILIÇ, AV. BUSE ARIS, AV. BETÜL SAFSÖZ, AV. MUSTAFA ALKAN, AV. ABİDİN UĞUR SİPAHİ, AV. DİLARA ÇABUK, AV. RIDVAN BERK ADLI, AV. MUSTAFA ÇİLEK, 

AV. ALİ FEVZİ OKYAY, AV. EGEHAN KAHRAMAN, AV. ÖYKÜ EKİN KEPENEK, AV. ELİF ZENCİRLİ, AV. TUTKU İREM ÖZSOY, AV. LEYLA BİLGEN, AV. BURÇİN ÖNER, AV. MERVE YAVUZ, 

AV. BURAK ATAY, AV. EZGİ ŞEVİK, AV. MERT ÇAMLICA, AV. ELANUR AK, AV. ALİ EMRE BOLAT, AV. GÜLSU ŞAHİNLER, AV. GÜLŞAH KORAN, AV. ÖYKÜM YILDIRIM, AV. ALİ DOĞAN, 

AV. AYŞE AYDIN, AV. ŞURA NUR DURAN, AV. FERİDE ÇÖP, AV. GÖZDE EREN

AV. EGE AKGÜNER, AV. SEDA SELİM, AV. ZERİN DURGUN, AV. CANSU MERAL, AV. ALİ ALTIOK, AV. ASLIHAN BALKAŞ, AV. ÖVÜNÇ GÜLER, AV. BEYZA EBRU DEMİRCİ, AV. TUĞÇE 

ÖZDEMİR, AV. HÜSEYİN DEMİR, AV. DİLEK CANGI, AV. CANSU ASLAN, AV. SEÇKİN KANDEMİR, AV. MERVE ÇAKMAK, AV. CEMRE ORTA, AV. RABİA KARAKAYA, AV. MERT KAĞAN 

ÇETİN, AV. BEDİHA GÜMEL, AV. FİLİZ BAŞAK İNANÇ, AV. SELEN TUNCA, AV. MEHMET ŞEKER, AV. YAĞIZ KORHAN ÖZEL, AV. DİLARA SEMEN BUYAN, AV. SELİN ORTAÇ, AV. ÖMER

 FARUK YILMAZ, AV. MELİSA ACET, AV. OĞUZ GÜRLEK, AV. SEDA ÇAĞLAR, AV. NURETTİN KÜDÜR, AV. OZAN YILDIZ, AV. SEÇİL KARAÖMEROĞLU, AV. ASLI ALKUŞ BAŞOK

AV. CEREN ÖZBEK, AV. ALİ TÜRKÖZ, AV. UĞUR ÇELİKEL, AV. NASİP YOLDAŞ, AV. LUTFİ ÖZALP, AV. BATUHAN SOYDAN, AV. EMRE AKDOĞAN, AV. BERKE SOYTÜRK, AV. FATMA 

NUR KÜÇÜKÇAKIR, AV. TANYA ÇELİK, AV. BRUSK FIRAT ALDEMİR, AV. GÜNEŞ YAVUZ, AV. CEMİL BURAK TİRYAKİ, AV. TARIK TEK, AV. NEDRET SENA ÇELTİK, AV. SEYİTHAN 

KURBAN, AV. NAGEHAN AKÇA, AV. PELŞİN SENKÜR, AV. MUHARREM SÖZER, AV. HASAN KAPUŞ, AV. ENES UREBE, AV. SEFA GENÇOĞLU, AV. BESTE OĞUZLAR, AV. FURKAN 

ÖZAN, AV. İNCİNUR YILGIN, AV. UĞUR BIYIKLI, AV. EMEL KARADENİZ, AV. RIZA ASLAN, AV. GİZEM SABANCI, AV. SALİH YILDIZ, AV. BETÜL HAZAR, AV. HAZAL BAKIROĞLU, 

AV. ÖMER  TÖR, AV. ESMA AKAR, AV. SENA GİRAY, AV. ZEYNEP KOLKIRAN



ARAMIZA KATILANLAR

OCAK

AV. MENEKŞE DÜZEL, AV. SULTAN CEMRE SAPER, AV. ATAKAN İLİKÇİ, AV. BERFİN GEDİK, AV. ENES KARAPINAR, AV. MURAT ZEYBEKOĞLU, AV. ESİN EKİN, AV. RABİA AVCI, 

AV. NAZLI KOBAK, AV. GÜLOYA DURANOĞLU, AV. YASEMİN SABİT, AV. ONUR ŞENGİR, AV. AZAT ÇERİK, AV. ABDULKADİR CEYLAN, AV. GÜRCÜ AKSOY, AV. YAREN BALTACI, 

AV. MERAL ASLANCAN, AV. FEHMİ DORUK YILDIRIM, AV. DİLARA ÖZMEN, AV. YAĞMUR CÜNEYİT, AV. SEDA ÇINAR, AV. FUNDA ÇİĞDEM ŞARA

AV.OZAN KARA, AV.İREM BANU BAŞER, AV.İDİL GÜNEY TEZEL, AV.BÜŞRA ÇAĞLI, AV.ZEHRA SELENAY GÜMÜŞ, AV.MEHMET HALİL AKCAN, AV.ŞAHİN ERSAN, AV.HASAN METE, 

AV.GÜNEŞ ARSLAN, AV.MERT DİNÇSAN, AV.GİZEM AYDINLIOĞLU, AV.MUHAMMED ALTAY, AV.DENİZ AKBIYIK, AV.BEYZA VARLIK, AV.BÜŞRA ALKAN, AV.OZAN AKKUŞ, 

AV.EZGİ TÜMÜKLÜ, AV.KADRİ TAŞ, AV.OSMAN DAĞLI, AV.MUHAMMED GENCEHAN KARDAŞ, AV.CANSU YENİCE, AV.SÜLEYMAN ÖZGÜR KALE, AV.HIDIR KIRKICI

AV.DİLAN TAŞKIN, AV.YAĞMUR BAKIRTAŞ, AV.ENES ÖZTÜRK, AV.ASİL TUNA, AV.MUAZ KOÇ, AV.HÜSEYİN VAKIF MERCİMEK, AV.SÜMEYYE KOYUNBAKAN, AV.AYŞE BİLGE ŞAHİN, 

AV.AYŞE NİHAL YÜZÜGÜLDÜ, AV.BATUHAN KAPLAN, AV.YASİN BOLAT, AV.FATMA BETÜL DEMİREZ, AV.MUSTAFA BATUHAN ÇELİK, AV.ALİ ÖZHAN, AV.ELVAN MENGİ, 

AV.ZELAL ÖZKAYA, AV.DENİZ ÜLGENALP, AV.SERCAN ECEMİŞ, AV.TUĞÇE ÖZCAN, AV.SABAHAT EVİNDAR ÖRÇEN, AV.DILZERİN BULUT, AV.DENİZ AYYILDIZ, AV.SERHAT CAN, 

AV.SAFA VATANANDIRAN, AV.İNCİNUR BÜYÜKSUNGUR, AV.CEREN ÇETİR, AV.SEZGİN ERDİL, AV.ATAKAN ÇETİNTAŞ

Baro
Bahçe
Geliyor!
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SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: 
Av. Gamze Karaoğlu

FOTOĞRAFLAR: 
Semih Kuru

YÖNETİM YERİ: 
1456 Sokak No: 14 - 35220 

ALSANCAK  / İZMİR 
Tel: 0 232 463 00 14 

Faks: 0 232 463 66 74 
yayin.kurul@gmail.com 
www.izmirbarosu.org.tr

BASKI: 
Bayraklı Matbaa - Aykut Kınık,  

1912 Sokak, No:4 Bayraklı, İzmir 
0 232 341 09 12 

BASKI TARİHİ: 
 13.02.2020

YAYIN KURULU: 
Av. Anıl Güler 

Av. Aydın Sunelcan 
Av. Ayşe Eylem Erkıpçak 

Av. Cemal Erdem 
Av. Fatih Karamercan 

Av. Gülşah Çağdaş 
Av. İmge Kaçmaz 
Av. Ozan Balım 

Av. Senem Uygun Kılıç 
Av. Suna Karabulut 

Av. Sinem Top 
Av. Uğur Bulut

YİTİRDİKLERİMİZ

(3057)   
 
DOĞUM TARİHİ  
04.03.1969 

VEFAT TARİHİ  
01.01.2020

(3824)   
 
DOĞUM TARİHİ  
02.09.1968

VEFAT TARİHİ  
26.01.2020

(3953)   
 
DOĞUM TARİHİ  
23.08.1964

VEFAT TARİHİ  
27.01.2020

(12327)   
 
DOĞUM TARİHİ  
24.12.1947

VEFAT TARİHİ  
13.01.2020

AV. NİHAT ŞAHİN

AV. SIRMA KURPINAR (KAYNAK) 

AV. SAMİ MUTLU SÖZER

AV. İSMET TUFANYAZICI

UNUTMAYACAĞIZ

OCAK

AV.NEBAHAT GİZEM AYDIN, AV.BELKIZ VURAL SAĞLAM, AV.MÜGE KIZIL, AV.GÖZDE ERÇETİN, AV.CEREN ALTUN, 

AV.EGE YÖRÜMEZ, AV.ÜMRAN DÜLGER, AV.FATMA ECE DURAN, AV.ERAY SEVİNDİRİCİ, AV.AZİZE AKDAŞ, AV.BULUT ANAÇ

ARAMIZA KATILANLAR



BASINDA BİZ
Baro
Bahçe
Geliyor!



AV. NEVZAT ERDEMİR

2004 - 2009 yılları arasında İzmir Barosu Başkanı 
olarak görev yapan Sayın Av. Nevzat Erdemir’i, 

vefatının 11. yılında saygıyla anıyoruz.

ANIYORUZ



Türkiye’nin 
Karanlık Ocak Ayı

Uğur Mumcu

Muammer Aksoy

Hrant Dink

Hukuk, tarihin her döneminde egemen 
güçlerin aracı olmuştur. Siyasal iktidarlar, 
emekçi halk yığınlarının istek ve özlemlerini 
bastırabilmek için mahkemeleri ve köle 
ruhlu yargıçları birer işkence aleti gibi 
kullanmışlardır. Siyasal tarih bu tür 
mahkemelerin öyküleri ile doludur.

Bağımlılık (bağımsızlık) sorunu olumlu bir çözüme bağlanmadıkça, 
geri kalmış bir ülkede rejim alanında atılacak adımların bile olumlu bir 
sonuca ulaştırılamayacağını, çünkü vasilik iddiasında bulunan devletin, 
bağımlı ulusun yararına olarak işleyen bir yönetime (örneğin gerçek bir 
demokrasiye) ve onun gerekçelerine razı olmayacağını belirtmemizin 
amacı, tam bağımsızlık sağlanmadıkça, görünüşte var sanılan siyasal 
bağımsızlığın dahi aldatıcı olduğuna işaret etmek içindir. Gerçekten, 
diğer alanlarda bağımsızlık sağlanamamışsa, siyasal bağımsızlık da 
gereği gibi işleyemez.

Evet, biz Ermenilerin bu topraklarda 
gözümüz var. Var, çünkü kökümüz 
burada. Ama merak etmeyin. Bu 
toprakları alıp gitmek için değil. Bu 
toprakların gelip dibine gömülmek için...


