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SURIYE’DE dün çok 
sayıda askerimizi şehit 
verdiğimiz çatışmanın 
hemen ardından hükü-
met yetkilileri “artık mül-
tecileri tutabilecek durum-
da olmadıklarını, yeni göç 
dalgasının kara ve deniz 
yoluyla Avrupa’ya geç-
mesine engel olunmaya-
cağını” açıklamışlardır.

  
Bu açıklamalardan 

görülmektedir ki iktidar, 
mülteci sorununu yaşanan 
çatışmalı ortamda siyasal 
bir koz olarak kullanmaktadır.  

Buna karşın, ısrarla altını çizmek 
gereken gerçek, mülteciliğin siyasete alet 
edilmemesi gereken insani bir mesele 
olduğudur. İltica, evrensel hukuk tara-
fından kabul edilmiş temel bir insan 
hakkıdır. 

 
Bu nedenle, gerek Türkiye Cumhu-

riyeti hükümetini ve gerekse başta AB 
olmak üzere tüm uluslararası kamuo-
yunu mültecilerin ihtiyaçlarını önce-
leyen bir insani yaklaşımı benimseyip 
uygulamaya davet ediyoruz.

 
Sınırların kontrolsüz şekilde açıl-

masının sonuçları çok iyi değerlendiril-
meli ve mültecilerin başta yaşam hakkı 
olmak üzere tüm temel hak ve özgür-
lükleri korunmalıdır.

Muhtemel yeni göç dalgasında Yunan 
Hükümetinin tutumu ve adalardaki mev-
cut sıkışmışlık halinin çok ciddi sonuç-
ları olacaktır. Bu bakımdan tüm bölge 
devletlerini uluslararası hukukun 1951 
Cenevre Sözleşmesinde düzenlendiği 
uluslararası işbirliği ve sorumluluk pay-
laşımı kurallarını dikkate alarak insa-
nı temel alan bir çözümü benimseme-
ye çağırıyoruz.

YARGI “ÇIPLAK”
Yargıya el uzatarak adaletin içini boşaltanları,

Yıllarını boş yere cezaevinde geçiren ve masumiyeti daha bu sabah  
mahkeme kararıyla tespit edilen Osman Kavala’ya özgürlüğü düşletip aynı gün  

tekrar gözaltına alma kararı vererek işkence yapanları,

Tarih, Hukuk, İnsanlık affetmeyecek.

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI

Baro Başkanları İzmir’de Buluştu
YAPILAN toplantı sonucun-
da yayımlanan sonuç bildirgesini 
imzalayan baro başkanları, avukat-
ların meslek hayatında yaşadığı ve 
sürekli hale gelmeye başlayan her 
türlü keyfi uygulamaya karşı birlik-
te hareket etmeye söz verdi. 4’TE
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HER ay bir ilimizde tutulan Ada-
let Nöbeti, bu kez çevre için, İzmir 
Barosu’nun yanı sıra Adana, Anka-
ra, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanak-
kale, Diyarbakır, Denizli, Gaziantep, 
Hatay, İstanbul, Kocaeli, Mardin, 
Mersin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van 
ve Yalova Barolarının başkan ve 
yöneticileri ile meslektaşlarımız 
ve çevre mücadelesi veren yöre 
halkının katılımıyla, Aydın Ada-
let Sarayı önünde  tutuldu.  

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan 
Yücel,  çevre için mücadele eden 
yöre halkı temsilcilerini de yanına 
davet ederek yaptığı konuşmasında 
şunları söyledi:

“Bizler, çevresi talan edilme-
yen, dereleri özgür akan, ormanları 
sermaye şirketlerine peşkeş çekil-
meyen bir ülkede yaşıyor olabilir-
dik. Mahkemelerden hasbelkader 
çıkan kararların ardından dolaş-
mak için eski projelerin bir araya 
getirilip yeni imiş gibi sunulma-
dığı, mücadele ederek iptal ettir-

diğimiz ÇED raporları yerine bir 
diğerinin hayata geçirilmeye çalı-
şılmadığı, aldığımız nefesin önem-
sendiği, özgür, demokratik, doğaya 
ve insana değer verilen bir ülkeye 
sahip olabilirdik.

Deniliyor ki, doğa öldürüyor. 
Doğa öldürmüyor. Öldüren, rant 
ve kar hırsınız. Ancak siz, bu hal-
kın mücadelesinin nelere muktedir 
olduğunu bilmiyorsunuz. Sizin b 
planlarınız , c planlarınız var;  tali-
matlar yağdırıyorsunuz yargıya. 
“Biz istedik, bundan sonra böyle 
olacak” diyorsunuz. Yargı reformu 
adı altında yamalı bohçalar koyu-
yorsunuz bu ülkenin önüne. Yargı 
reformu mu istiyorsunuz? O halde 
çekin elinizi yargının üzerinden, 
çekin elinizi bu insanların topra-
ğından, doğasından, özgürlüğün-
den. İşte o zaman ülkemiz, gerçek-
ten özgür bir ülke olacak.”    

Konuşmasında tutuklu avukat 
meslektaşlarımıza da değinen Av. 
Özkan Yücel, “Tamamen hukuk 

dışı, yargılama kurallarını hiçe 
sayan bir biçimde mahkum edil-
diler. Onlar bedenlerini ölüme yatır-
dılar, açlıkla direniyorlar, biz dışarı-
da onların haklarını savunmak için 
mücadele ediyoruz. Bu mücadele-
yi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ger-
çek adaleti istiyorsak, siyasi ikti-
darın yargıya müdahalesine son 
verilmesi kaçınılmazdır. Bunun 
dışında yapılacak her şey geçici-
dir, sonuçsuzdur, çözümsüzdür.

Doğayı talan edenlere, bizle-
re bu kötülüğü yapanlara sesle-
niyorum: Yalancısınız, riyakârsı-
nız, alçaksınız! Sanıyorsunuz ki 
devran dönmeyecek, sanıyorsu-
nuz ki gün ışımayacak. Güneş bir 
gün doğacak ve biz yaptıklarınızın 
hesabını, her birinizden mutlaka 
soracağız. Çocuklarınız, utançların-
dan sizin adınızı anamayacaklar. 
Bu ülkenin nehirleri, bu ülkenin 
dağları, bu ülkenin insanları sizi 
affetmeyecek ve bir gün öldüğü-
nüzde toprak bedenlerinizi kabul 
etmeyecek” dedi.
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IZMIR Barosu Çocuk Hakları 
Merkezi’nin kuruluşunun 4.yılında İzmir 
Adliyesi içinde bulunan merkez önünde 
bir basın açıklaması gerçekleştirildi.         

Baro Başkanı Av. Özkan Yücel, Çocuk 
Hakları Merkezi sorumlu yönetim kurulu 
üyeleri Av. Gamze Karaoğlu ve Av. Cansu 
Bildirici ile Merkez’de gönüllü olarak çalı-
şan avukatların katıldığı açıklamayı Çocuk 
Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi 
Av. Can Kurtulan okudu.

Çocuk Hakları Merkezi’nin yürüttüğü 
çalışmalar ve başvuru yollarının 
vurgulandığı açıklamada çocukların,  
toplumsal nedenlerle ya bir suçun faili 
ya da bizzat mağduru olduğu ifade edilerek 
“suça sürüklenen çocukların da adalet 
sisteminden en az zararla çıkmalarına 
dair hukuki mücadele veren Merkez, 
bu sebeple çocukların taraf olduğu tüm 
yargılamalarda onarıcı adalet sisteminin 
uygulanması yönünde çabalamaktadır. 
Merkez, suça sürüklenen çocukların 
infaz kurumunda geçirdikleri süreci takip 

ederek, onlara ihtiyaç duydukları hukuki 
desteği sağlamanın yanı sıra, infazda 
geçen sürenin hukuka uygun bir şekilde 
yürütülüp yürütülmediğinin de takipçiliğini 
yapmaktadır” denildi.

Ayrıca İzmir Barosu tarafından Siirt’te 
bir köy okulu için kitap bağışı kampanyası 
başlatıldığı da ifade edilen açıklama sonun-
da “İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi 
olarak üzerimize düşen her sorumluluğu 

yerine getireceğimize, çocuklarımız adına 
önce Çocuk, sonra Ses, Hak, Özgürlük, Güç 
olacağımıza, onların daha güzel bir dün-
yaya erişmeleri için çalışacağımıza yürek-
ten söz veriyoruz!” denildi.

Okunan açıklamanın tam metnine aşa-
ğıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.izmirbarosu.org.tr/Haber-
Detay/1937/izmir-barosu-cocuk-haklari-mer-
kezi-dort-yasinda
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MERSIN Barosu Avukat 
Hakları Merkezi tarafından, 
8 – 9 Şubat 2020 tarihlerinde 
“Avukatlık Mesleğinin Sorun-
ları ve Çözüm Yolları” baş-
lıklı bir çalıştay düzenlendi. 
Türkiye Barolar Birliği ile 27 
baronun katıldığı çalıştaya 
İzmir Barosu adına Başkan 
Yardımcımız Av. Özgür Yıl-
mazer, Baro Saymanı ve Avu-
kat Hakları Merkezi sorum-
lu yönetim kurulu üyesi Av. 
Hüseyin Yıldız ve yönetim 
kurulu üyemiz Gamze Kara-
oğlu katıldılar.

Açılış konuşmalarının 
ardından yapılan çalıştayda 
,avukatlık mesleğinin eko-
nomik sorunları ve çözüm 
yolları, avukatlık mesleğinin 
icrası sırasında yaşanan hak 
ihlalleri/sorunlar ve çözüm 
önerileri, avukatlık mesleğin-
de avukatlar arası dayanışma 
ve avukatlık meslek kuralları 
ve meslekte etik anlayışının 
mesleği icra edenlerce ihlal 
edilmesi sorunu ve çözüm 
yolları başlıkları görüşüldü.

Çalıştayın sonuç bildir-
gesi önümüzdeki günlerde 
açıklanacak.

Avukatlık Mesleğinin Sorunları 
Ve Çözüm Yolları Çalıştayı

Çocuk Hakları Merkezi 4 Yaşında
Önce çocuk, sonra ses, 
hak, özgürlük, güç olacağız.

SEVGILI meslektaşlarımız;
 
Çocukların fiziksel, duygusal, eko-

nomik ve cinsel yönden ihmal ve istis-
marı ile mücadele etmek amacıyla 
Baromuz tarafından 14 Şubat 2017 
tarihinde İzmir Adliyesi B Blok 3. Kat 
302 numaralı odada Çocuk Hakları 
Merkezi’ni açılmış ve bu tarihten iti-
baren Çocuk Adalet Sisteminde Avu-
katın Rolü seminer çalışmasına katılan 
meslektaşlarımız Merkez’de gönüllü-
lük esasına göre nöbet tutmaya baş-
lamıştır.

 
Diğer merkezlerdeki nöbet siste-

mi ile eşitlik sağlanması, daha fazla 
meslektaşımızca görev alınabilmesi 
adına sistem değişikliği kararı alın-
mıştır. Değişiklik ardından;

 
-Adli Yardım sistemi içerisinde 

Çocuk Hakları Merkezi’nde nöbet tut-
mak ve CMK sistemi içerisinde Çocuk 
İzlem Merkezi’nde görev almak isteyen 
meslektaşlarımız için https://www.
izmirbarosu.org.tr/SeminerKayit.aspx 
adresine girerek ad, soyad, sicil bilgi-
leri ile yapılan kayıt üzerine eğitim-
ler açılacak,

 
-Açılan eğitimlere kayıt sırasına 

göre meslektaşlarımızın eğitimlere 
davet edilecek, 

 
-Çocuk Hakları Merkezi’nde nöbet 

tutacak meslektaşlarımız için 1 Kasım 
2019 tarihi itibarı ile Adli Yardım büt-
çesinden karşılanmak sureti ile ücret 
ödenecektir. 

 
İş bu değişikliğin duyurulması mak-

sadıyla Baro web sayfası, SMS ve sos-
yal medya ilanı ile yapılmak sureti 

ile sistem değişikliği hakkında tüm 
meslektaşlarımızın bilgi sahibi olma-
sı sağlanmıştır.  

Duyurunun ardından sistemi haya-
ta geçirebilmek amacıyla 21 grup çalış-
ması düzenlenmiştir. 

  
Bundan sonra da seminer çalışma-

ları her ay periyodik bir şekilde düzen-
lenmeye devam edeceğinden Çocuk 
Hakları Merkezi’nde nöbet tutmak ve 
Çocuk İzlem Merkezi’nde görev almak 
isteyen meslektaşlarımız https://www.
izmirbarosu.org.tr/SeminerKayit.aspx 
adresinden kayıt yaptırabilirler. Yeni 
eğitimler açıldıkça kayıt sırasına göre 
meslektaşlarımız eğitimlere davet edi-
leceklerdir.

 
Yapılan eğitim çalışmaları sonu-

cunda 1 Mart 2020 tarihinden itibaren 
CMK sistemi içerisinde oluşturduğu-

muz ÇİM butonu 1 Mart 2020 tarihin-
de aktif hale getirilecek olup bu tarih-
ten itibaren soruşturma dosyalarında 
mağdur çocukların Çocuk İzlem Mer-
kezi’nde alınması gereken beyanları-
na  yalnızca ilgili eğitim çalışmasına 
katılan meslektaşlarımız görev alacak-
lardır. Bu tarihten sonra da seminer 
çalışmasına katılıp sertifika almaya 
hak kazanan meslektaşlar ÇİM liste-
sine hemen ekleneceklerdir. 

Çim butonu Merkez içinde ayrı bir 
bölge/ilçe butonu şeklinde olup genel 
puan ve görev sistemi içindedir. Dola-
yısıyla ÇİM görevi alan meslektaşları-
mızın aldıkları her soruşturma göre-
vi genel puanlarını arttıracak, ayrı bir 
görevlendirme sistemiyle CMK göre-
vi alan meslektaşlarımız arasında eşit-
sizlik oluşturmayacaktır.  

Saygılarımızla.

CMK Çocuk İzlem Merkezi Görevlendirmeleri 
Hakkında Önemli Duyuru
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EGE, Akdeniz, Marmara Genişletil-
miş Baro Başkanları Toplantısı 22 Şubat 
2020 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilmiş-
tir. Yapılan toplantının sonuç bildirgesi 
aşağıdaki gibidir:

1- Son dönemde, kamuoyunun dik-
katle takip ettiği toplumsal önemi haiz 
davalarda yaşanan hukuksuzluklar ve 
yürütmenin yargıya doğrudan müdahalesi 
anlamına gelecek uygulamalar kabul edi-
lemez boyutlara ulaşmıştır. HSK, mevcut 
yapısıyla tamamen siyasileşmiş ve yürüt-
menin talimat niteliğindeki açıklamala-
rını görev addederek bağımsız yargıçlar 
üzerinde bir baskı mercii halini almıştır. 
Barolarımız bu duruma karşı hukuk dev-
letini sonuna kadar savunmakta ve avu-
katları hukuksuzluğun şahidi konumuna 
indirgeyen her türlü yaklaşımı temelden 
reddetmektedirler.

2- Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en 
ağır yargı krizini yaşamaktadır. Mahke-
meler verdikleri kararlar sonrasında dağı-
tılmakta, karar veren yargıçlar hakkında 
henüz imzalarının mürekkebi dahi kuru-
madan soruşturmalar açılmakta, yargıç 
bağımsızlığı ilkesi her geçen gün yeni 
bir örnekle ihlal edilmektedir. Bugün, 
Yüksek Mahkeme ve AİHM kararlarının 
uygulanmaması dahi olağan hale gelmiş-
tir. Toplumun her kesiminden yurttaşlar, 
hukuk güvencesinin ortadan kalktığı bir 

ortamda hayatlarına devam etmektedir-
ler. Bizler aşağıda imzası olan Baro Baş-
kanları, Türkiye’yi evrensel hukukun tüm 
usul ve kurallarıyla uygulandığı çağdaş 
bir ülke olmaktan çıkarmaya yönelik her 
türlü girişimin karşısında olacağımızı bir 
kez daha deklare ediyoruz.

3- Barolar, yurttaşların özgürlük arayı-
şında onlara ses verebilen yegane kurum 
hüviyetini almış durumdadırlar. Bizler, 
yurttaşların demokratik, laik ve sosyal bir 
hukuk devletinde yaşamalarının garanti-
si olmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda; 
tüm kişi, kurum ve kuruluşların anayasal 
sorumluluklarını yerine getirmesi için yıl-
madan çalışmaya söz veriyoruz. Barolar, 
halkın adalet arayışının temsilcisi sıfatıy-
la Avukatlık Kanunu uyarınca görevlen-
dirildikleri tüm alanlarda, her türlü yapı-
cı çalışmayı sürdürecektir.

4- Türkiye, son yıllarda yaşadığı demok-
rasi krizi ile dünyanın en büyük avu-
kat hapishanelerinden biri haline gel-
miştir. Meslektaşlarımız, mahkemelerin 
etki altında bırakıldığı bir ortamda yar-
gılanmakta, usul hukukunun dahi doğru 
düzgün uygulanmadığı mahkemelerde 
hüküm giymekte ve avukatlara pek çoğu 
mesleki faaliyet gereği gerçekleştirdikle-
ri fiiller nedeniyle çok ciddi cezalar veri-
lebilmektedir. Bugün yaşanan Türkiye 
gerçekliği, meslektaşlarımızın adil yar-

gılanmaya dair talepleri için açlık grevi-
ne girdiği bir ülkeyi yansıtmaktadır. Dos-
yaların esasına girmeksizin mahkemeleri, 
avukat yargılamalarının tümünde evren-
sel hukukun zorunlu kıldığı tüm kuralla-
rı eksiksiz şekilde yerine getirmeye, her 
türlü siyasi etkiye karşı koymaya davet 
ediyoruz. Cezaevindeki avukatların yaşa-
dığı bu süreç, meslektaşlarımızın sağlı-
ğına zarar gelmeden demokratik usuller 
içinde çözülmek zorundadır.

5- Avukatların gerek ekonomik yarar-
ları gerekse gündelik iş hayatlarının kolay-
laştırılması için gerekli uygulamalarda 
ortaklaşma kararı alınmıştır. Bu kapsam-
da, bazı barolarımız tarafından uygulama-
ya konulan barolar üzerinden ihtarname 
gönderilmesi  çalışmalarının yaygınlaştı-
rılmasına karar verilmiştir.

6- Stajyer avukatların yaşadığı ekono-
mik sıkıntılar ortada iken Adalet Bakanlığı-
nın stajyer avukatların maaş alamayacağı-
na dair görüşü genç meslektaşlarımız için 
ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Hakim 
ve savcı stajyerlerine maaş vermekte beis 
görmeyen Adalet Bakanlığının stajyer avu-
katlara ücret ödenmesine karşı çıkması-
nı kabul etmiyoruz. Söz konusu ayrım-
cı uygulama derhal sonlandırılmaldır.

7- Avukatlar gerek mahkeme kalem-
lerinde, gerekse cezaevi ve geri gönder-
me merkezi gibi kapatılma kurumların-

da birbirinden farklı ve çoğu zaman keyfi 
uygulamalara maruz bırakılmaktadırlar. 
Pilot icra uygulaması gibi kimi yenilik-
ler avukatların yaşadığı sıkıntılar dikka-
te alınmadan sürdürülmekte ve meslek-
taşların yaşadığı mağduriyetler her geçen 
gün artarak devam etmektedir. Söz konu-
su hatalı ve keyfi uygulamaların sonlan-
dırılması için resmi kurumlar barolarla 
iletişime geçmek zorunda olup mevzu-
atlarını yeknesaklaştırmalıdırlar. Biz aşa-
ğıda imzası olan Baro Başkanları olarak, 
avukatların meslek hayatında yaşadığı ve 
sürekli hale gelmeye başlayan her türlü 
keyfi uygulamaya karşı birlikte hareket 
etmeye söz veriyoruz.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna say-
gılarımızla duyururuz. 

İzmir, 22.02.2020

Adana Barosu, Ankara Barosu, Antal-
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su, Bilecik Barosu, Burdur Barosu, Bursa 
Barosu, Çanakkale Barosu, Denizli Baro-
su, Diyarbakır Barosu , Edirne Barosu, 
Gaziantep Barosu, Hatay Barosu, Istanbul 
Barosu, Izmir Barosu, Kırklareli Barosu, 
Kocaeli Barosu, Manisa Barosu, Mersin 
Barosu, Muğla Barosu, Şanlıurfa Baro-
su, Tekirdağ Barosu, Van Barosu, Yalo-
va Barosu.

İzmir Barosu’nun Ev Sahipliğinde 
Baro Başkanları Toplantısı Yapıldı

IZMIR Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Baş-
kanı Doğan Türker ve beraberindeki heyet 
01.02.2020 tarihinde İzmir Barosu’nu ziya-
ret ederek EYT’lilerin hukuki sorunları hak-
kında bilgi aldı.

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel 
ile Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Deman 
Güler’in katıldığı görüşmede İzmir Baro-
su’nun ilgili komisyon ve merkezleri eli ile 
EYT’lilerin sorunlarının hukuki tespiti ve 
sonrasındaki işlemler konusunda gerekli 
çalışmaları yapması kararı alındı.

Dernek Başkanı Doğan Türker ziyaret 
sonrası yaptığı açıklamada İzmir Barosu’nun 
EYT’lilerin durumuna karşı gösterdiği has-
sasiyetin çok önemli olduğunu dile getirerek 
baroya destekleri için teşekkürlerini iletti.

EYT’lilerden İzmir Barosu’na Ziyaret
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Karikatür Topluluğu 
Çalışmaları Sürüyor

IZMIR Barosu Karikatür Topluluğu çalışmalarına 13 
Şubat 2020 Perşembe günü saat 18.00 de Baro Han’da 
bulunan “C salonu”nda devam etti.

“Adalet” konulu karikatürlerden oluşturulmuş bir 
sunumu izledikten sonra çalışmaya konuk olarak katı-
lan karikatürcü-grafiker Murteza Albayrak’tan  dış ve iç 
mekan çizimlerinde yararlanılan tek ve çift kaçış noktalı 
perspektif temel bilgilerini alan topluluk, kapalı mekan-
da mahkeme kürsüsü çizim denemeleri yaptı. Son olarak, 
kürsülerin önüne sanık figürü yerleştirme konusunda çalı-
şan katılımcılar, bu haftayı da karikatür çizme konusun-
da biraz daha yol alarak kapattı.

ÇIĞLI Belediyesi tarafından, 
Birleşmiş Milletler Kadın Dostu 
Kentler Projesi Kapsamında 
düzenlenen yöneticileri bilgilendirme 
toplantısına katılan İzmir Barosu 
Genel Sekreteri ve Kadın Hakları 
Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu 
üyesi Av. Perihan Çağrışım Kayadelen, 
toplantıda “6284 sayılı Yasa, Sorun-
lar ve Beklentiler” başlıklı bir sunum 
gerçekleştirdi. Av. Perihan Çağrışım 
Kayadelen sunumunda 6284 sayılı 
Yasa, başvuru mekanizmaları ve bu 
alanda İzmir Barosu Kadın Hakları 
Merkezi’nin çalışmaları hakkında 
katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıda ayrıca “Toplumsal 
Cinsiyet”, “Yerel Yönetimler, Kadın 
Dostu Kentler Projesi, Kazanımlar 
ve Üniversiteler” başlıklı sunum-
lar gerçekleştirildi.

6284 Sayılı Yasa, Sorunlar ve Beklentiler

İZMİR Barosu’nun da takip ettiği ve karar 
duruşmasına Baro Genel Sekreterimiz AV. Peri-
han Çağrışım Kayadelen’in katıldığı, Ceren 

Damar Şenel dosyasında, sanığa ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası verilirken, iyi hal indiri-
mi uygulanmamıştır. Çok sayıda barodan yüzü 

aşkın avukatın hazır bulunduğu duruşmaya, 
baroların yanı sıra, kadın örgütleri temsilcile-
ri de katıldı.

Ceren Damar Davasında Karar
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RANT VE YAĞMAYA HAYIR

IZMIR Barosu, İzmir Tabip Odası, 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 
Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), 
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 
İMECE-DER, HDP ve Yeşil Sol Parti 
Çeşme ve Urla acele kamulaştırma kara-
rının iptali için dava açtı.  

 
Davanın açılmasının ardından yapı-

lan basın açıklamasında, İzmir Baro-
su Yönetim Kurulu üyesi Av. Sinan 
Balcılar kurumlar olarak İzmir’deki 
Yarımada’nın ranta açılmasına karşı 
olduklarını ifade ederek, “Turizm teş-
vik bölgesinin genişletilmesi söz konu-
su olmuştu yakın zamanda. Onunla 
birlikte 24 Ocak’taki acele kamulaş-
tırma kararının geri alınmasına ilişkin 

bir karar da verilmişti. Bunların ikisi-
ne ilişkin de bir dava çalışmamız ola-
cak” dedi. Acele kamulaştırma kara-
rının sadece turizm teşvik bölgelerine 
ilişkin olmadığını ifade eden Av. Sinan 
Balcılar, devamında tarımsal organize 
sanayi bölgeleri, HES’lerle ilgili de ben-
zer acele kamulaştırma kararlarının alı-
narak mülkiyet hakkının ve çevre hak-
kının ihlal edileceğini düşündüklerini 
dile getirdi. 

  
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kuru-

lu Dönem Sekreteri Melih Yalçın ise, 
“Acele kamulaştırma ile vatandaşla-
rımızın uzun zamandır sit alanı olan 
malına devlet tarafından el konulmuş-
tur. Bu hukuksuzdur. Ama bu sade-

ce vatandaşlara ait bir sorun değil. Bu 
sorun aynı zamanda İzmir’in sorunu. 
Bu yarımada üzerindeki rant projele-
rinin başlangıcı” dedi.

  
Açıklamada konuşan TTB Merkez 

Konseyi Üyesi Dr. Mübeccel İlhan da, 
“Reklamları yapılan projelerin o böl-
gedeki zaten sorun olan suyun daha da 
yoksunlaştırılarak halk sağlığına zarar 
vereceğini biliyoruz. Halk sağlığı bizim 
önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.  

 
Tüm İzmirlileri davaya sahip çıkma-

ya davet eden EGEÇEP Avukatı Arif Ali 
Cangı da, “Yarım adaya yönelik ciddi 
yağmalama planları var. Bu onun bir 
başlangıcı. Bu sebeple bu dava önem-

lidir. Diğer yandan oluşan toplumsal 
tepki, son derece önemli. Bunu sürdür-
mek gerekiyor. Çünkü kamuoyu gün-
deminden düştükten sonra sorun dava 
dosyalarına sıkışıp kaldıktan sonra o 
sorunu çözebilmek çok zorlaşıyor. Uma-
rım bu duyarlılık devam eder ve başa-
rırız ”derken açıklamaya katılan bir 
diğer isim olan CHP İzmir Milletveki-
li Kani Beko ise, “Emek ve Demokrasi 
Güçleri Platformu’na teşekkür ediyo-
rum. Bu önemli bir konu sıradan değil. 
Burada bir akıl tutulması var. Bedeli 
ne olursa olsun biz demokratik tepki-
mizi ve hakkımızı kullanacağız. Bun-
dan sonra da yürüyüşler ve mitinglerle 
ortaya koymalıyız tepkimizi” açıkla-
masında bulundu.
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ADANA Barosu tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenen 
“5 Ocak Kurtuluş Kupası” nın futbol branşında İzmir Barosu 
Körfez Futbol Takımı 3. kez kaldırdığı şampiyonluk kupasını 
Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel’e teslim etti. Spor Komisyo-
nu sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Afhan Topel’in de hazır 
bulunduğu kupa teslim törenine Körfez Futbol Takımı’ndan 
Av. Tan Muslu,  Av. Fatih Pekdemir, Av. Yiğitcan Topaç, Av. 
Furkan Taşçeken ve Av. Umut Ertan katıldı.

 
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, İzmir Barosu ola-

rak sosyal ve sportif çalışmalara büyük önem verdiklerini ve bu 
alanlarda çalışan meslektaşlarımızın başarılarından da büyük 
gurur duyduklarını ifade ederek, Körfez Futbol takımının gele-
cekte de nice başarılara imza atacağına inandığını dile getirdi.

“ŞAMPİYON” İZMİR BAROSU

IZMIR’DEKI tüm hukuk fakültele-
rinden öğrencilerin katıldığı toplantı-
da, komisyon sorumlu yönetim kuru-
lu üyesi Av. Ali Deman Güler, hukuk 
fakültelerinde öğrencilerin kurduk-
ları dernekler aracılığı ile çok fazla 
faal olamadıklarını ifade ederek “İzmir 
Barosu 112 yıllık bir kurum. Elimizde-
ki imkânlar neyse sizinle paylaşmak 
istedik. Sizlere özgürce görüşlerinizi, 
düşüncelerinizi, yapmak istedikleri-
nizi gerçekleştirebileceğiniz bir alan 
tahsis etmeye çalışıyoruz. Çünkü siz-
ler, gelecekteki meslektaşlarımızsınız. 
Siz daha üniversiteyi bitirmeden İzmir 
Barosu’nun gönüllü üyeleri olacaksı-
nız. Bu kadar yoğun bir katılım olma-
sı bir ihtiyacı da gösteriyor ve bizi çok 
heyecanlandırıyor” dedi.

 
 Komisyondan sorumlu diğer yöne-

tim kurulu üyesi Av. Mehmet Baran 
Selanik ise “Burada nefret ve ayrımcı-
lık içermeyecek her türlü fikre açığız. 
Okullarda üretemediğiniz bilimi, bu çatı 
altında üre-
tebilirsiniz. 
Hukuk üre-
tebilirsiniz, 
çünkü ülke-
ce buna çok 
ihtiyacımız 
var” dedi. 

 
Toplan-

tıya katılan 
İzmir Baro-
su Başkanı 
Av. Özkan 
Yücel ise, katılım yoğunluğunun ken-
disini çok umutlandırdığını belirterek;   
bir ülkenin  hukuk devleti, insan hakları, 

yargı bağımsızlığı anlamında dönüşü-
münü sağlayan asıl mesleğin avukatlık 
olduğunu ifade etti.  Av. Özkan Yücel 
“Sınırlara tabi olmayan bir mesleğimiz 

var. Hangi 
ü l k e y e 
g iderse -
niz gidin, 
n e r e d e 
o l u r s a -
nız olun, 
o ülkenin 
demokra-
tikleşme-
si ve insan 
h a k l a r ı 
konusun-
da gelişim 

göstermesine yönelik katkıların avukat-
lardan geldiğini,  değişimin dinamo-
sunun,  itici gücünün avukatlar oldu-

ğunu lütfen bilin. Biz Almanya’daki 
avukatın da, Hırvatistan’daki ve Yuna-
nistan’daki avukatın da kullandıkları-
nı alıyor, değerlendiriyor ve daha iyi-
sini nasıl buluruz, insanlar için daha 
yaşanabilir bir Türkiye’yi nasıl yaratı-
rız bunun derdine düşüyoruz. O yüz-
den aslında sınırları olmayan bir işten 
bahsediyoruz” dedi.

“Sizlerin burada olması, böyle bir 
toplantıya iştirak etmeniz, bu toplantıda 
var olmanız bizim için geleceğe dönük 
umutları yeşerten bir şey” diyen baro 
başkanımız  “Bizim eksik bıraktıkları-
mızı siz tamamlayacaksınız. Bu salon-
daki arkadaşlar bizim için bu anlamda 
çok değerli. Biz sizlerle neler yapabi-
lirsek, sizlere nasıl bir katkı sağlayabi-
lirsek, buna varız. Umarım ki bundan 
sonraki çalışmalar hep birlikte daha 
iyi şeylerin temeli olur” dedi.

İzmir Barosu Hukuk Fakültesi 
Öğrencileri Komisyonu Toplantısı

İzmir Barosu Hukuk Fakültesi Öğrencileri Komisyonu  
ilk toplantısını çok yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.



SEMİNER

IZMIR Yeminli Mali Müşavirler Odası Başka-
nı Selahattin Karakaş  ile birlikte çok sayıda mes-
lektaşımızın  katıldığı ve ilgiyle izlenen konferan-
sın açılışında bir konuşma yaparak,  e-defter ve 
e-makbuzun kısa bir süre içinde zorunlu olacağını 

belirten  İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, 
eğitim çalışmalarını meslek odaları ile yürütülen 
işbirlikleri temelinde İzmir Yeminli Mali Müşa-
virler Odası’nın katkıları ile düzenlediklerini ifade 
ederek, işbirliğinin devam edeceğini dile getirdi. 

KVKK Eğitimleri Sürüyor

SEMİNER

İZMİR Barosu tarafından son günlerin güncel 
konusu olan Kişisel Verilerin Korunması Kanu-
nu hakkında düzenlenen seminerlere bir yeni-
si daha eklendi. 
Torbalı ve Ödemiş’te düzenlenen KVKK çalış-
malarının ardından İzmir’de düzenlenen bu 
çalışmaya Av. Tuğba Yaylamış, Av. Nagihan 
Özdemir, Av. Yunus Canbolat ve Av. Alper Tunga 
Demiralp konuşmacı olarak katıldılar.

Kişisel verilerin işlenme şartları, özel nitelik-
li kişisel verilerin işlenme şartları, kişisel veri-
lerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale geti-
rilmesi, kişisel verilerin aktarılması haklar ve 
yükümlülükler, veri sorumluları sicili, başvuru, 
şikayet, suçlar ve kabahatler gibi konu başlık-
larının ele alındığı seminerin açış konuşması-
nı yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, 
kesintisiz olarak düzenlenen eğitim çalışma-
ları, seminerler ve konferansların, bilgi güçtür 

anlayışından kaynaklandığını ifade ederek, “Bu 
amaçla meslektaşlarımızı daha donanımlı kıl-
mak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” 
dedi. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 
yeni bir alan olduğunu ifade eden Av. Özkan 
Yücel,  “Meslektaşlarımızın ya da müvekkilleri-
mizin sorun yaşamamaları açısından çok değer-
li bilgiler edineceğimize inanıyorum. Çalışma-
ya konuşmacı olarak katılan meslektaşlarımız 
bu alanda çalışan Bilişim Komisyonumuzun çok 
değerli üyeleri. Kendilerine emekleri için teşek-
kür ederim” dedi.

Adli Yardım Alanında Göç 
ve İltica Hukuku Eğitimi

IZMIR Barosu tarafından 8-9 
Şubat 2020 tarihlerinde düzen-
lenen  “Adli Yardım Alanın-
da Göç ve İltica Hukuku Eğiti-
mi”nde  “İltica Hukukuna Giriş, 
Temel Kavramlar, Türkiye’de 
Mülteci Hukukuna Genel Bir 
Bakış”, “Mülteciler Alanında 
Psikososyal Yaklaşım”, “Sınır 
Dışı Kararları ve Yargısal Deneti-
mi”, “İdari Gözetim ve İşleyişi”, 
“Uluslararası Koruma, İşleyişi 
ve Yargısal Denetim”, “Geçici 
Koruma Statüsü”, “Anayasa ve 
AİHM Kararları Çerçevesinde 
Yargısal Denetimi”, “Uygula-
malı Vaka Çalışması” ve “Göç 
ve İltica Alanında Adli Yardı-
mın İşleyişi” başlıkları değer-
lendirildi. 

Açılışta bir konuşma yapan 
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan 
Yücel şunları söyledi: “Bir an 
için şu an bulunduğunuz alan-
dan, mekândan, evinizden, işi-
nizden, ailenizden koparıldı-
ğınızı ve hiç bilmediğiniz bir 
ülkede, hiç bilmediğiniz bir 
mecrada yaşamak için müca-
dele verdiğinizi hayal etmeye 

çalışın. O zaman çalıştığınız 
alanın ne derece zor olduğunu 
sanırım daha iyi anlayabilirsi-
niz. Yerini, yurdunu, ailesini 
aslında hayatının ondan öncesi-
ni kaybetmiş insanların hayatı-
na bir nebze ışık tutabilmek için 
bu çalışma içindesiniz. İzmir 
Barosu Göç ve İltica Komisyo-
nu, bu alanda Türkiye’de sayı-
lı işler yapabilen bir komisyon. 
Siz de bunun bir parçası ola-
caksınız, içinde yer alacaksı-
nız. Ben öncelikle komisyon-
da yer alan tüm arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum. Bu çalışma-
lar tamamıyla gönüllü çalışma-
lar. Burada kolaylaştırıcı olarak 
çalışma yapacak bütün arka-
daşlarım gönüllü bir katkıyla 
buradalar. O yüzden onların 
İzmir Barosu’na, demokrasiye 
ve insan haklarına sundukla-
rı bu gönüllü emek ve katkıya 
teşekkür ediyoruz” dedi.

 Bu alandaki eğitimlerimiz 
devam edecek olup başvuran 
meslektaşlarımız başvuru sıra-
sına göre eğitimlere davet edi-
lecektir.

E-defter ve E-makbuz 
Uygulamaları
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Sağlık Hukuku
SEMİNER

İZMİR Barosu’nun Sağlık Hukuku ala-
nında düzenleyeceği dört ayrı semine-
rin ilki 14 Şubat 2020 tarihinde gerçek-
leştirildi.

Yapılan ilk seminerde İzmir Gaziemir 
Devlet Hastanesi’nden aynı zaman-
da hukukçu da olan Dr. Yakup Gökhan 
Doğramacı “Sağlık Hakkı-Hasta Hak-
ları Kavramı”, İzmir Barosu Üyesi Av. 
Dr. Sevinç Arslan Hızal “Tıbbi Uygula-
manın Hukuka Uygunluk Nedenleri” ve 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp 
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekin 
Özgür Aktaş “Malpraktis - Komplikas-
yon Ayrımı” başlıklı sunumları gerçek-
leştirdiler.
Seminerin açılışında konuşan İzmir 
Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, son 
zamanlarda İzmir Barosu tarafın-
dan yapılan tüm çalışmalarda salonla-
rın dolduğunu ifade ederek “Bu da bize 
büyük keyif veriyor. Her zaman söy-
ledik, İzmir Barosu’nun gücü aslında 

meslektaşlarının katılımdan, 
meslektaşların desteğinden 
geçiyor. Komisyonlarımız üre-
tiyor, biz onların ürettikleri-
ni burada servis etmekle yeti-
niyoruz. Bize katkı sağlayacak, 
sunum sırasında bize destek 
verecek hocalarımıza, mes-
lektaşlarımıza, arkadaşlarımı-
za şimdiden teşekkür ediyo-
rum” dedi.

İzmir Barosu 9. İş Hukuku Günleri
IZMIR Barosu tarafından dokuz yıl-

dan bu yana kesintisiz olarak süren İş 
Hukuku Günleri bu yıl da avukatlar, 
akademisyenler ve yargıçların katılı-
mıyla gerçekleştirildi.

 
İki gün süren çalışmanın ilk günün-

deki ilk oturumunu İzmir Bölge Adliye 
Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi Başkanı 
Hakim Ayşe Yeşim Akçelik yaparken 
“İşçi Davranışlarından Kaynaklı Fes-
hin Yargı İçtihatları Işığında İncelen-
mesi” başlıklı sunumu İzmir Barosu İş 
ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyon 
Üyesi Av. Erkan Göbekçin gerçekleştir-
di. İlk gün yapılan ve Ankara Üniver-
sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalış-
ma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. 
Gaye Burcu Yıldız’ın gerçekleştirdiği 
“İş Kazasından Doğan Destekten Yok-
sun Kalma Tazminatında Anne-Baba 
Açısından Destek ve Bakım İhtiyacı 
Kavramlarının Değerlendirilmesi” baş-
lıklı oturumun başkanlığını ise İzmir 
Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Huku-
ku Komisyon Üyesi Av. Meriç Kaptan 
yaptı. Sempozyumun ilk günü gerçek-

leşen son oturumda “İş Yargılamasın-
da İstinaf Usulü” başlıklı sunumda otu-
rum başkanlığını İzmir Bölge Adliye 
Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi önce-
ki Başkanı Hakim Mehmet Kenan Gül 
yaparken sunumu ise İzmir Demokra-
si Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve 
Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 
öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi 
Ayça İzmirlioğlu yaptı.  

 
Sempozyum ikinci gün yapılan üç 

oturumla devam etti. Oturum başkan-
lığını İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 
10. Hukuk Daire Başkanı Hakim Ercan 
Turan’ın yaptığı ve sabah gerçekleşen 
ilk oturumda İzmir Barosu Üyesi Av. 

Dr. Evran Kırmızı “Sosyal Güvenlik 
Hukukunda Fazla ve Yersiz Ödeme-
lerin Geri Alınması” başlıklı sunumu 
gerçekleştirdi. Günün ikinci oturumun-
da ise “Hizmet Tespiti ve Sigorta Pri-
mine Esas Kazancın Tespiti Davala-
rında İspat Sorunu” başlıklı sunumu 
Kocaeli Barosu Üyesi ve “Çalışma ve 
Toplum” Ekonomi ve Hukuk Dergisi 
Yayın Yönetmeni Av. Dr. Murat Özve-
ri sundu. İkinci oturumun başkanlığı-
nı ise İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 
10. Hukuk Daire Üyesi Hakim Özcan 
Yavaş yaptı. Günün ve sempozyumun 
son oturumuna ise Yargıtay Onursal 
Başkanı Ömer Hicri Tuna başkanlık 
yaptı. Üçüncü oturumda “7036 Sayılı 

İş Mahkemeleri Kanunu’nun İşe İade 
Davalarına Getirdiği Yenilikler Ve Ara-
buluculuk Son Tutanağının Hukuki 
Değerlendirilmesi” başlıklı sunumu 
İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku Komisyon Üyesi Av. Zöhre 
Dalkıran gerçekleştirdi. 

 
Sempozyumun açılışında konu-

şan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan 
Yücel, İzmir Barosu tarafından doku-
zuncu kez düzenlenen İş Hukuku Gün-
leri’nin çok değerli bir çalışma olduğu-
nu ifade ederek “her geçen yıl üzerine 
ekleyerek devam ediyoruz. Bize katkı 
sunan hakimlerimize, akademisyenle-
rimize meslektaşlarımıza, çalışmanın 
düzenlenmesini sağlayan İş ve Sosyal 
Güvenlik Hukuku Komisyonu’nda çalı-
şan arkadaşlarımıza destekleri için çok 
teşekkür ediyorum” dedi.
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IZMIR Barosu tarafından “Sigorta Poliçelerinden Doğan, 
Maddi ve Bedeni Zararlara İlişkin Uyuşmazlıklar” başlıklı 
bir konferans düzenlendi.

Sigorta Tahkim Komisyonu Yargılama Usulü ve Karşıla-
şılan Usul Sorunları, Kasko ve Trafik Sigortalarından Doğan 
Uyuşmazlıklarda Yargılama ve Usul Sorunları, Bilgilendirme 
Yönetmeliği ve Aydınlatma Yükümlülüğüne İlişkin Uygula-
ma, Bedeni Zararlarda Yargıtayın ve İstinaf Mahkemelerinin 
Yaklaşımı başlıklarının değerlendirildiği konferansa konuş-
macı olarak Sigorta Tahkim Hakemi İsmet Demirağ’ın konuş-
macı olarak katıldı.

Açılışta konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, 
salonların dolmasının seçilen konuların önemli alanlarda 
boşlukları doldurduğunu gösterdiğini ifade ederek, “Çalış-
maların aynı yoğunlukla devam edeceğini” bildirdi.

KONFERANS

Vergi Hukuku 
Uygulamaları

“Maddi ve Bedeni Zararlara İlişkin 
Uyuşmazlıklar Sigorta Poliçeleri Kapsamında”

01.02.2020 tarihinde, Türkiye Barolar 
Birliği tarafından İzmir Barosu ev sahipli-
ğinde “Vergi Hukuku Uygulamaları” semi-
neri düzenlendi.

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
öğretim Üyesi Prof.Dr. Mustafa Akkaya ve 
Ankara Barosu üyesi Av. Zuhal Kızılot’un 
konuşmacı olarak katıldığı seminerin açılışın-
da konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan 
Yücel, bilgi güçtür diyerek yola çıktıkları-
nı ve bilgi güçtür diyerek devam ettiklerini 
söyleyerek “Vergi Hukuku alanı avukatlar 
tarafından mali müşavirlere ve muhase-
becilere terk ettiğimiz bir alan. Bugün çok 

değerli iki hocamızın paylaştığı bilgiler emi-
nim çok işimize yarayacak” dedi.

Seminer sorumlusu ve TBB Eğitim Mer-
kezi Yürütme Kurulu üyesi Av. Reşit Duru-
kan da açılışta yaptığı konuşmada TBB Eği-
tim Merkezi olarak staj eğitimi, meslek içi 
eğitim programları, özel eğitim program-
ları ve ileri eğitim programları başlıkları 
altında eğitim seminerleri düzenledikle-
rini ifade ederek “Bu eğitim programının 
pazartesi itibarıyla bugünkü katılımcılara 
çok şey katacağı düşüncesiyle ev sahipli-
ği için, misafirperverliği için İzmir Barosu 
yönetimine çok teşekkür ediyorum” dedi.

SEMİNER

IZMIR Barosu tarafından 22-23 Şubat 2020 tarihlerin-
de, toplumsal cinsiyet eşitliği eğiticilerin eğitimi çalışması 
düzenlendi.

Dr. Ceren Akçabay ile Dr. Kıvılcım Turanlı’nın kolaylaştı-
rıcı olarak katkıda bulunduğu çalışmaya, İzmir Barosu Kadın 
Hakları Merkezi’nde gönüllü olarak çalışan 25 meslektaşı-
mız katıldı.

İzmir Barosu Genel Sekreteri ve Kadın Hakları Merkezi 
Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av. Perihan Çağrışım Kaya-
delen’in de hazır bulunduğu eğitim sonunda, kolaylaştırı-
cı konuklarımıza teşekkür belgelerini Baro Başkanımız Av. 
Özkan Yücel sundu.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği - 
Eğiticilerin Eğitimi
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İLÇELERDE EĞİTİM ÇALIŞMALARI

27 Şubat 2020 tarihinde, Aliağa Ticaret Odası’nda “7036 
Sayılı Kanun İle Getirilen Değişiklikler”  ve “Arabulucu-
luk Son Tutanaklarının İbra ve İkale İle Karşılaştırılması” 
başlıklarının değerlendirildiği bir konferans düzenlendi.

Av. Zöhre Dalkıran ve Av. Dicle Arar’ın sunumları-
nı gerçekleştirdiği çalışmaya katılan İzmir Barosu İş ve 
Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu sorumlu yönetim 
kurulu üyesi Av. Cansu Bildirici, merkezde olduğu kadar, 
ilçelerdeki çalışmalara da büyük önem verdiklerini ifade 
ederek, hukukun güncel alanlarına dokunan eğitimler 
yaptıklarını ve ilçelerdeki çalışmaların artarak devam 
edeceğini dile getirdi. KONFERANS ALİAĞA

7036 Sayılı Kanun İle 
Getirilen Değişiklikler

Şiddet Mağduru Kadınlara Yönelik Hukuki 
Yaklaşımlar ve Başvuru Mekanizmaları

PANEL

IZMIR Barosu Genel Sek-
reteri Av. Perihan Çağrışım 
Kayadelen ve meslektaşımız 
Av. Yasemin Şen, Menderes 
Belediyesi tarafından düzen-
lenen panelde şiddet mağdu-
ru kadınlara yönelik huku-
ki yaklaşımlar ve başvuru 
mekanizmalarını anlattılar. MENDERES

MESLEKTAŞLARI-
MIZA yönelik eğitim 
çalışmalarında önemli 
bir yer tutan ilçe eğitim-
leri hız kesmeden devam 
ediyor. Bu kapsam-
da daha önce İzmir’de 
düzenlediğimiz Kişisel 
Verilerin Korunması 
Kanunu Eğitimi ilk kez 
5 Şubat 2020 günü Tor-
balı’da, 17 Şubat 2020 
tarihinde Ödemiş’te ger-
çekleştirildi.

Seminerlerde, kişi-
sel verilerin işlenme 
şartları, özel nitelikli 
kişisel verilerin işlen-
me şartları, kişisel veri-
lerin silinmesi, yok 
edilmesi, anonim hale 
getirilmesi, kişisel veri-
lerin aktarılması hak-
lar ve yükümlülükler, 
veri sorumluları sicili, 
başvuru, şikayet, suçlar 
ve kabahatler gibi konu 
başlıkları ele alındı.

Torbalı’nın yanı sıra 
Menderes, Selçuk ve 
İzmir’den gelen meslek-
taşlarımızın da katıldı-
ğı Torbalı’daki çalışma-
ya, İzmir Barosu Bilişim 
Hukuku Komisyonu 
üyeleri Av. Çağatay 
Üsküdar, Av. İnci Alfar, 

Av. M. Hakan Eriş ve 
Av. Merve Yiğit konuş-
macı olarak katıldılar. 
Ödemiş’teki seminerde 
ise İzmir Barosu Bili-
şim Hukuku Komisyo-
nu üyeleri Av. Çağatay 
Üsküdar, Av. M. Hakan 
Eriş, Av. Alper Tunga 
Demiralp ve Av. Tuğba 
Yaylamış, meslektaşla-
rımızı bilgilendirdiler.

Seminerlerin açı-
lışında, İzmir Barosu 
Başkan Yardımcısı Av. 
Özgür Yılmazer, göre-
ve geldikleri günden 
bu yana meslektaşları-
mıza yönelik eğitimle-
re çok büyük bir önem 
verdiklerini ifade ede-
rek, “Bu nedenle huku-
kun farklı alt dallarında 
birçok eğitim gerçekleş-
tiriyoruz ve gerçekleştir-
meye devam edeceğiz. 
Amacımız bu eğitimleri 
sadece İzmir merkezde 
yapmak değil meslek-
taşlarımızın bulunduğu 
her noktaya götürmek.  
Bunu büyük ölçü-
de de başardığımızı 
düşünüyoruz. Bu eği-
timlere katkıda bulu-
nan konusunda yetkin 
meslektaşlarımıza çok 
teşekkür ediyoruz” dedi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Seminerleri
SEMİNER

TORBALI

ÖDEMİŞ
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IZMIR Barosu Staj Eğitim Merkezi’nin kurgu-
sal duruşma çalışmaları kapsamında İş Hukuku, 
Asliye Hukuku ve Aile Hukuku alanlarını kapsa-
yan Özel Hukuk Kurgusal Duruşma Çalışması 26. 
kez düzenlendi.

 İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde düzenlenen 
çalışmaya 86 stajyer avukat meslektaşımız katıldı.

Açılışta konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan 
Yücel, yaptıkları çalışmalardan dolayı stajyer avu-
katlara teşekkür ederek “Baro’da çalışmalarınızı 
gördüm. Yoğun bir emeğiniz var. Emekleriniz için 
sizlere teşekkür ederim. Ayrıca kolaylaştırıcı ola-
rak zamanlarından ayıran tamamıyla gönüllü ola-
rak yalnızca meslektaşlarımızın daha iyi yetişmesi 
için bir çaba içinde bulunan kolaylaştırıcı meslek-

taşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi Sorumlu Yöne-
tim Kurulu Üyesi Av. Afhan Topel ise kurgusal duruş-
ma çalışmalarının staj eğitiminin en keyifli parça-
sı olduğunu ifade ederek “Mümkün olduğunca staj 
eğitimlerimizden faydalanmanız meslek hayatınız-
da size yardımcı olacaktır” dedi.

KURGUSAL DURUŞMALAR

İZMİR Barosu Staj Eğitim Merkezi tarafından 
her staj eğitim dönemi sonunda düzenli olarak 
gerçekleştirilen kurgusal duruşma çalışmala-
rı Ceza Hukuku alanında yapılan 30. kurgusal 
duruşma çalışması ile devam etti.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekle-

şen duruşmaya 58 stajyer avukat meslektaşı-
mız katıldı. 
Çalışmanın açılışında bir konuşma yapan İzmir 
Barosu Staj Eğitim Merkezi Sorumlu Yöne-
tim Kurulu üyesi Av. Afhan Topel, İzmir Baro-
su’nun yapmış olduğu eğitimlerin Türkiye 
çapında yakından izlendiğini ve baromuzun  

birçok barodan da davet aldığını ifade ede-
rek, “Sizler de bu eğitim metodunun bir parça-
sı oldunuz. Bu çalışma boyunca gösterdiğiniz 
emek için sizlere ve bu eğitim için herhangi bir 
karşılık beklemeksizin gönüllü olarak katılan 
kolaylaştırıcı meslektaşlarımıza teşekkür edi-
yorum” dedi.

CEZA HUKUKU

ÖZEL HUKUK



BASINDA BİZ



ARAMIZA KATILANLAR

ŞUBAT

AV. SELİN TUĞÇE ŞİMŞEK, AV. SERDAR CANBULAT,  AV. ELİF GÖÇMEN, AV. ŞEYMA KARADEMİR, AV. CEREN KURTULDU, AV. EBRU ÇINAR, AV. EMRE İLHAN, AV. ILGAZ MERAL, 
AV. DUYGU DEMİRALP, AV. ERKAN AK, AV. SAKİNE SU ÖNGÜR, AV. YÜKSEL ERGENE, AV. ÖZGÜR DENİZ ÖZDİREK, AV. EKİN YAĞMUR ATEŞ, AV. MEHTAP ALEL, AV. ÖZGE FAKÇI, 
AV. MUSTAFA SERDAR ÖSELMİŞ, AV. ENES İHVAN KONUR, AV. OZAN UYAN, AV. EBUBEKİR ÇETİN, AV. NAZLI ECE KALPAKÇIOĞLU, AV. ELİF TEKELİ, AV. NİDA AKGÜNDÜZ, 
AV. GİZEM ELİF BÜYÜKYILDIRIM

AV. PINAR KARAKUŞ, AV. OĞUZHAN ERGÜN, AV. MAHMUT DAĞHAN, AV. ERTAN DEDE, AV. MERVE GÜLER, AV. ŞİLAN ÇIPLAK, AV. ŞUA MİHRİBAN ÇAVGA, AV. FULYA DERE, 
AV. ZEYNEP ARSLAN, AV. KAZIM TURHANER, AV. BURAK COŞKUN, AV. UTKU BATUHAN ÖZEN, AV. İSMAİL MERT ÖZDEMİR, AV. İLAYDA ÇELİK, AV. ELİF NUR ÇETİNKAYA, 
AV. EYLÜL GÜREL, AV. NİDA AKGÜNDÜZ, AV. NESLİHAN SERÇEKUŞ, AV. SEVDA ŞEKER

AV. EMRE CAN ÇİÇEKLİ, AV. NEZAN AKIN, AV. ESRA UYMAZ SARAL, AV. EMRE KARAN, AV. ÖNDER ANDİNÇ, AV. ECEM YILDIZ



(1973)   
 
VEFAT TARİHİ  
20.02.2020

AV. NEDİM ATAAY

(3953)   
 
VEFAT TARİHİ  
27.01.2020

AV. SAMİ MUTLU SÖZER

(2006)   
 
VEFAT TARİHİ  
03.03.2020

AV. ERDİNÇ ERTEM

(2443)   
 
VEFAT TARİHİ  
03.02.2020

AV. ÇETİN ÇİÇEKDAĞ

UNUTMAYACAĞIZ

YİTİRDİKLERİMİZ

ARAMIZA KATILANLAR

ŞUBAT

AV. AYŞE AYBÜKE YÜCEL, AV. MEHMET UMUT KABAY, AV. MUSTAFA DOĞUKAN AKIN, AV. SENA ÖZTAN, AV. AYHAN CENGİZ, AV. BERK KABAAĞAÇLI, AV. ZEYNEP HALİLOĞLU, 
AV. ZELAL ALP, AV. KÜBRA TUFAN, AV. BURCU İKİZÇINAR, AV. SERKAN BAŞARAN, AV. ESRA BİLGE, AV. SENEM SILA ÜSTÜN, AV. AYDIN AVCİ, AV. ECE ÖZCAN, AV. YUSUF YASİR
YÜKSELEN, AV. SÜHEYL REFİK YILMAZ, AV. MAHMUD EMRE AV. ÇAMLIYURT, AV. BEYHAN BERFİN DUMAN, AV. ASYA CANTÜRK KUŞOL, AV. DAMLA GÜNDEM, AV. FEYYAZ YEŞİL



Suriye’de meydana gelen çatışmada çok sayıda askerimizi 
şehit vermenin büyük üzüntüsü içindeyiz.  

Yaşadığımız bu büyük acı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluş felsefesi olan “Yurtta barış, dünyada barış” 

ilkesinin son yıllarda mütemadiyen göz ardı edilmesi ve 
Cumhuriyetimizin akla dayalı dış siyasetinin terk edilmesinin 

açık bir sonucudur. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’ta önemle altını çizdiği üzere 
“Panislâmizm, Panturanizm siyasetinin muvaffak 

olduğuna ve dünyayı tatbik sahası yapabildiğine, tarihte 
tesadüf edilememektedir. Dünyanın bugünkü genel şartları ve 

asırların dimağlarda ve karakterlerde biriktirdiği hakikatler 
karşısında hayalperest olmak kadar büyük hata olamaz.”

Bu bağlamda, başta siyasi iktidar olmak üzere tüm yetkilileri 
azami seviyede itidalli davranmaya, acıları daha da büyütecek 

yeni hayalperest maceralardan kati suretle kaçınmaya, 
Cumhuriyetin yurtta ve dünyada barışı esas alan temel dış 

politika çizgisine derhal geri dönmeye davet ediyoruz.

Yetkilileri İtidalli 
Davranmaya 

Davet Ediyoruz

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI


