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Yabancı Düşmanlığı ve Irkçılık
Yeni Katliamlara Yol Açmasın

Çok önemli bir görev bizi bekler!
Hukuku teferruat saymayan, avukattan, barolardan,
hukuktan, insan haklarından ve demokrasiden yana
bir yönetim için yola çıkma vakti.

Şimdi sıra Türkiye Barolar Birliği’ndeki
anlayışı değiştirmekte!

Sayfa 4

İzmir Barosu, TBMM’de grubu
bulunan partilerin grup başkan
vekilleri ile TBMM İnsan Haklarını
Araştırma Komisyonu Başkan ve
üyelerine yaptığı başvuruyla,
Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde
yabancılara yönelen kitlesel
eylemlerin araştırılmasını istedi.

Eğitim Çalışmaları Sürüyor

İzmir Barosu Bülteni

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR

VAZGEÇMİYORUZ

İzmir Barosu İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin yürürlüğe gireceği tarih olan 1 Temmuz
2021 günü İzmir Bölge Adliye
Mahkemesi önünde bir basın
açıklaması gerçekleştirdi. Adliye içerisinde Aile Mahkemelerinin önünde toplanan İzmir
Barosu üyesi kadın avukatlar,
basın açıklamasının yapılacağı
alana kadar alkışlar ve “İstanbul
Sözleşmesi Yaşatır” sloganları
ile yürüdüler.

Basın açıklamasını okuyan İzmir
Barosu Genel Sekreteri Av. Perihan Çağrışım Kayadelen, şunları
söyledi:
“Bizler bugün burada Türkiye
tarihinin en utanç verici ve en
karanlık günlerinden birini yaşadığımız için toplandık. Bizler
bugün burada kadınları, çocukları, LGBTİ+ bireyleri koruyan İstanbul Sözleşmesi’nden tek bir
kişinin keyfi öyle istedi diye ve
Danıştay’ın yürütmeyi durdur-

2018-2020 Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerimize
Soruştuma Açıldı

SESİMİZİ KISAMAYACAKSINIZ
Üstünde başkanı olduğu kurumun resmi cübbesiyle “keşke Yunan
galip gelseydi” diyenleri ziyaret ederek bunu 10 Kasım’da basına
servis eden; elinde tuttuğu kılıçla okuduğu hutbede Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okuyan; 21.
yüzyılda nikahsız hayatı suç ve hastalık sebebi görüp LGBTİ+ olmayı nesli çürütmekle bir tutan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın
ayrımcı ifadelerine karşı yaptığımız 25.04.2020 tarihli açıklama
için İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ile on yönetim kurulu
üyesine soruşturma açılmış, bu soruşturma için Adalet Bakanlığı
tarafından izin verildiği Baro Başkanlığımıza bildirilmiştir.
Her geçen gün daha da su yüzüne çıkan mafya siyaset ilişkilerine,
yolsuzluk ve usulsüzlüklere dair hiçbir ses çıkaramayan savcıların, hukuku siyasetin esiri haline getirmiş Adalet Bakanlığı’nın,
konu evrensel hukuku ve Cumhuriyet değerlerini korumaktan
başka gayesi olmayan İzmir Barosu yöneticileri olunca takındığı
tavır, ülkemiz hukukunun düştüğü içler acısı halin açık göstergesidir.
İzmir Barosu’nun sesini soruşturmalarla, yargılamalarla, cezalarla kısamayacaksınız.
Adınızın önünde yer alan “Adalet” ifadesinin hilafında yaptığınız
her işlem, görevinizi ihmal edip kötüye kullandığınız her hukuki
muamele, tarih boyunca bir utanç vesikası olarak sizi takip edecektir.
Ülkemizin en büyük ihtiyacı halini alan adalet ve hukuk devleti için
yılmaz bir kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.
Vazgeçmeyeceğiz, teslim olmayacağız, biat etmeyeceğiz.
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Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

ma kararı vermemesinden ötürü çekiliyor olmamız sebebiyle
toplanmış bulunuyoruz. İstanbul
Sözleşmesi yürürlüğe girdiği ilk
günden bu yana Sözleşme’yi aktif uygulayın, sığınak sayılarını
artırın, koruma kararlarını aktif
bir şekilde uygulayın, gerekiyorsa her kadının yanına bir polis
vereceksiniz diyerek mücadele ettik. Sanmasınlar ki bugün
bu Sözleşme’den imza çektiğini
iddia edenler bizi mücadelemizden vazgeçirecekler. Sözleşme
tekrar yürürlüğe girene kadar
bugüne kadar nasıl mücadele
etiysek, aynen mücadele etmeye
devam edeceğiz.

ğımızda isyan başlata başlata,
eşit yurttaşlık için oy hakkımızı
kullanmak adına dövüle dövüle,
öle öle kazandığımız hiçbir hakkımızdan, sizin temelde erkiniz
sarsıldı diye vazgeçmeyeceğiz!

Biz İzmir Barosu’na üye avukatlar olarak, erkek yasalarınızı bugüne kadar iyice belledik.

Biz şiddetinizi yollardan, sokaklardan, işyerlerinden, evlerden
biliyoruz ve şiddetinizi reddediyoruz. Her gün onlarca kadın cinayeti haberine rağmen sayıları
inkar eden, aklımızla oynayan
tavrınızdan vazgeçin istiyoruz.

Nahide Opuz’u ve annesini koruyamamanız uluslararası alanda yankı uyandırınca, koşa koşa
ilk imzacısı olduğunuz İstanbul
Sözleşmesi’ni de etraflıca okuduk.
Sözleşme, şiddetin önlenebilir
olduğunu haykıran, şiddetin kaynağı olarak toplumsal cinsiyet
eşitsizliğine vurgu yapan; hiçbir
cümlesinde eşcinselliğe özendirme, aile değerlerini sarsma
gibi bir anlam barındırmayan;
kadınları, çocukları, LGBTİ+ bireyleri şiddete karşı korumayı
hedefleyen bir yasal düzenlemedir.
Değil şikayetçi olduğunuz maddeleri, bugüne kadar İstanbul
Sözleşmesi’nin diğer hükümlerini de uyguladığınızı görmedik.
Biz sözleşmeyi hayata geçirin
diye eylem yaparken, siz uygulamadan komple kaldırdınız.
Biz İzmir Barosu mensubu avukatlar olarak şunun iyi bilinmesini istiyoruz; avcı toplayıcı dönemden beri sömürüye maruz
kala kala, işyerlerine alınmadı-

Erkek akıllarıyla İstanbul Sözleşmesi öyle olmaz, biz Ankara
Sözleşmesi yapalım dediler!
İlk imzacı olarak uygulamaya
soktuğu İstanbul Sözleşmesi ve
hemen ardından 6284 sayılı Yasa’yı uygulamaya koyup sonra
da bu düzenlemeler hiç yokmuş
gibi davranan devlet, toplum
sözleşmesini de yürürlükten
kaldırabilir mi?

Hepimiz biz çıldırış içindeyiz.
Öyle ki güvenliğimizi sağlamakla yükümlü olan devlet, polis bizi
korumazken; İstanbul Sözleşmesi için eylem yapan arkadaşlarımızın gördüğü işkence dosyaları hala kapanmadı!
Biz biliyoruz ki, toplumsal cinsiyet normlarını bir bütün olarak tasfiye etmeyi hedeflemeyen
hiçbir politik tahayyül, kadınları
özgürleştiremez!
İzmir Barosu olarak; mahkemelerde, karakollarda, eylemlerde,
kadınların yanlarında olmaya
devam edeceğiz. İstanbul sözleşmesi bizimdir ve siz sözleşmeyi tekrar yürürlüğe sokup her
bir maddesini hakkıyla uygulayana kadar biz mücadelemizden
vazgeçmeyeceğiz…
Asla yalnız yürümeyeceksin
asla yalnız yürümeyeceksin
asla yalnız yürümeyeceksin.
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M Ü C A D E L E Y E

D E V A M

Av. Özkan YÜCEL
İzmir Barosu Başkanı
Yürümek;
yürümeyenleri
arkanda boş sokaklar gibi
bırakarak,
havaları boydan boya yarıp ikiye
bir mavzer gözü gibi
karanlığın gözüne bakarak
yürümek!..
Yürümek;
dost omuzbaşlarını
omuzlarının yanında duyup
kelleni orta yere
yüreğini yumruklarının içine
koyup
yürümek!..
Yürümek;
yolunda pusuya yattıklarını,
arkadan çelme attıklarını
bilerek
yürümek...
Yürümek;
yürekten
gülerekten
yürümek...

Tek bina yerine çok binaya yayılmış yargı birimleri

vüze uğrayan, mal sayılan hayvanlar…

Duruşmadan
avukatlar

Bildiniz, hatırlayacaksınız, her gün
yaşadığınız hepinize tanıdık bu uygulamaları.

atılmaya

çalışan

Etnik kökenleri, cinsel yönelimleri,
cinsiyetleri nedeniyle saldırıya uğrayan kimliksiz sayılan insanlar
Adil olmayan yargılamalar, bağımsızlığını yitirmiş yargı
Cumhuriyet değerlerine, demokrasiye ve hukuk devletine saldırılar
Laikliği yok sayan açıklamalar, tek
adam rejiminin uygulamaları
Sokakta polis copu, adliyede yargı
tehdidi, sosyal medyada sansür,
üniversitede baskı ve soruşturma
Koyu bir karanlık içinde nefesi kesilmeye çalışılan bir halk
Talan edilen ve ranta kurban edilen doğa
Köşebaşlarında öldürülen, teca-

Bunca kötülüğün karşısında
Vazgeçmemizi,
Biat etmemizi,
Teslim olmamızı bekliyorlar bizden.
Diliyorlar ki kör, sağır ve dilsiz olalım. Diliyorlar ki dikenleri olmasın
bu gül bahçesinin.
Ama unuttukları bir şey var, biz
avukatız. Mücadele, itiraz, direnme genlerimize işlemiş durumda.
Çağlar öncesinden bugüne ulaşan
mücadele seslerine açtık kulaklarımızı; “güneşi görmek istiyorsan
gölgeden çık” diyen Konfüçyüs’ü,
“başkalarını özgürleştirmek istiyorsanız önce kendinizi özgürleştirmelisiniz” diyen Marks’ı, “ben
hukuku biliyorum bu da bana yeter” diyen ve idam cezası vermeyi reddettiği için 12 Eylül’de sı-

kıyönetim mahkemesi kapatılan
hakim Remzi Şirin’i ve “istikbal,
istikbal, hürriyet, her şey adaletle kaimdir” diyen Mustafa Kemal
Atatürk’ü duyuyoruz bu karanlıkla
mücadele ederken.
Biliyoruz, herkes kendi hikayesini
yazar. Biz de mücadeleyi ve dayanışmayı seçtik hikayemizin ana
fikrinde; başka türlü bir ülke, başka türlü bir gelecek, başka türlü
bir doğa ve başka türlü bir yaşam
umuduyla.
İzmir Barosu seçimleri öncesinde
yayımlanan bültende “yol arkadaşlığına ve yola saygıyla” demiştim.
Şimdi ortaya çıkan seçim sonuçları, matematiğin değil vicdanın
galip geldiğini, özverinin, teslim
olmadan mücadelenin ve samimiyetin fark yarattığını bir kez daha
gösterdi.
Mücadele ve dayanışmanın İzmir
Barosu üyesi avukatların da özlemi ve talebi olduğunu görmenin
mutluluğuyla bir kez daha “mücadeleye devam” diyoruz.
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İzmir Barosu Genel Kurulu
Avukat Özkan Yücel’i Yeniden Baro Başkanı Seçti

İzmir Barosu’nun hukuka aykırı
bir şekilde beş kez ertelenen genel kurulu 10-11 Temmuz 2021
tarihlerinde Kültürpark 4 no’lu
holde gerçekleştirildi.
Çağdaş Avukatlar Grubu adına
Av. Özkan Yücel’in, Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adına ise Av.
Mustafa Çetin’in başkan adayı
olarak girdiği seçimlerde kazanan Çağdaş Avukatlar Grubu
oldu.
Genel Kurul’da 6 bin 706 meslektaşımızın kullandığı 6 bin 487
geçerli oydan, Çağdaş Avukatlar
Grubu, 4 bin 26 oy alarak seçimi
kazanırken, Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu ise 2 bin 424 oy aldı.
Seçim sonucunda Av. Özkan Yücel, İzmir Barosu Başkanlığı’nı
ikinci kez kazanırken, yönetim
kurulu ise Av. Perihan Çağrışım
Kayadelen, Av. Hüseyin Yıldız,
Av. Ayşe Kaymak, Av. Yakup Gül,
Av. Elçin Kılınçer Ot, Av. Sinan
Balcılar, Av. Miray Sayman, Av.
Şefika Yıldırım Sert, Av. Deniz
Yılmazer ve Av. Mehmet Baran
Selanik’ten oluştu.
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Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir konuşma yapan İzmir Barosu Başkanı Av.
Özkan Yücel, kazanılan başarının kişilerin değil; bir ekibin,
vazgeçmemenin, biat etmeme-

nin, teslim olmamanın başarısı
olduğunu ifade ederek şunları
söyledi:
Riskleri Ne Olursa Olsun
Mücadeleye Devam Edeceğiz
“Bundan 2,5 yıl önce kazandığımızda kimi yandaş medya mensupları ‘İzmir Barosu’nda barikatçılar kazandı’ diye manşet
atmıştı. O gün İzmir Barosu’na
insan haklarından, demokrasiden, hukuk devletinden yana,
avukat hakları ve barolardan
yana bir barikat kuracağız ve
asla vazgeçmeyeceğiz demiştik.
Bugün bunu başarmış olmanın
gururunu yaşıyoruz. Bugün aldığımız sonuç, mücadeleye ne
kadar ihtiyaç duyduğumuzun,
mücadeleyi ne kadar sahiplen-

diğimizin göstergesidir diye düşünüyorum. O nedenle ben bugün bize hiçbir ayrım yapmadan
destek veren bütün meslektaşlarıma iyi ki varsınız diyorum.
Sizin için yeni dönemde de asla
vazgeçmeden, asla teslim olmadan, asla biat etmeden, kişisel
riskleri ne olursa olsun mücadeleye etmeye devam edeceğiz”
dedi.
Türkiye Barolar Birliği’ndeki
Hukuku Teferruat Sayan
Anlayışı Değiştireceğiz
“Önümüzde bir hedef var” diyen Av. Özkan Yücel sözlerine
şöyle devam etti: “Türkiye Barolar Birliği’nde var olan yönetme
anlayışının küçük tek adam an-

layışı olduğu konusunda fikirlerimizi daha önce ifade etmiştik.
Orada bulunan küçük tek adamın yönetme anlayışı, iş yapma
anlayışı, barolardan uzak, avukatlardan uzak, demokrasiden
ve hukuk devletinden uzak bir
anlayış demiştik. Barolar Birliği’ndeki anlayış, siyasi iktidarın
peşine takılmış; hukuku teferruat sayar hale geldi demiştik. İşte
şimdi önümüzde en önemli görevlerden biri duruyor. Hukuku
teferruat saymayan, avukattan
yana, barolardan yana, hukuktan
yana, insan haklarından yana,
demokrasiden yana bir yönetim
için yola çıkma vaktidir. Şimdi
sıra Türkiye Barolar Birliği’ndeki anlayışı değiştirmektir”dedi.
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İzmir Cumhuriyet
Başsavcılığı’na
8/7/2021 tarihi itibari ile basit
yargılama usulü kapsamında yapılan CMK görevlendirmelerine
ilişkin raporlar, bu görevler için
ödeme yapılmayacağı gerekçesiyle iade edilmiştir.

Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel ve Genel Sekreterimiz Av. Yakup Gül
30 Ağustos Zaferi’nin 99. yılında Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen
törenlere katılarak Atatürk Anıtı’na İzmir Barosu çelengini sundular.

İdari İşler Müdürlüğü ile şifahen
yaptığımız görüşmelerde; Adalet
Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün Antalya Cumhuriyet
Başsavcılığı’na göndermiş olduğu düşünce örneğinde, duruşmaya girilmeyen basit yargılama
işleri için ödeme yapılmayacağı
belirtilmiş olduğundan, Savcılığınızca da aynı yönde hareket edileceği bildirilmiştir.
Basit yargılama usulünde de
avukatlar savunma hazırlamakta, müvekkilleri ile görüşmekte,
adliyeye gitmekte, kanun yollarına başvuru yapmaktadır.
Basit yargılama usulünde ücret
hakkı, duruşmaya girme zorunluluğuna bağlanamaz.
Aksi yöndeki kabul, bu dosyalarda CMK aracılığıyla görevlendirilen meslektaşlarımızın zorla çalıştırılması sonucunu doğuracaktır.

Avukatların yaptığı işi bilmeyen,
değersizleştiren, küçümseyen
bu düşünceyi kabul etmemiz
mümkün değildir.
Meslektaşlarımızın emeklerinin
sömürülmesine, avukatlığın değersizleştirilmesine izin vermeyeceğiz.
Bir an önce bu hatalı değerlendirme/uygulamadan dönülerek;
basit yargılama usulüne ilişkin
işler için yapılan CMK görevlendirmelerinde meslektaşlarımıza
ücret ödenmesinin sağlanması
gerekmektedir.
Ödemenin yapılacağı hususu
Baromuza bildirilene kadar basit yargılama usulü kapsamında
CMK görevlendirmesi yapılmayacağı,
Mahkemelerce dosya esas numarası girilerek yapılacak görevlendirmelerin meslektaşlarımızca başkanlığımıza bildirmesi
halinde, görevlendirmelerin iptal
edileceği hususlarını bilgilerinize
sunarız.
İzmir Barosu Başkanlığı
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Suriyeli Mülteci Ahmed Maslem Anıldı
nacağı bilgisi verilerek ertesi gün
gerçekleştirilen otopsi işlemlerine
İzmir Barosu olarak katılım sağlanmış, ölen kişinin yurt dışından gelen
ailesine cenazenin teslim sürecine
dair gerekli bilgilendirme yapılmıştır.
Geri Gönderme Merkezi’ndeki yangının neden çıktığı konusunda halen
bir netlik bulunmamakta olup bu konuda birçok farklı sebep ileri sürülmüştür. Ne yazık ki Geri Gönderme
Merkezi bu karmaşıklığı giderecek,
inandırıcı hiçbir açıklama yapmamıştır. İzmir Valiliği 23.06.2021 tarihinde yapmış olduğu basın açıklamasında, elektrik hatlarının kısa
devre yapması sonucunda uyuşturucu madde bulundurma ve resmi
belge düzenlenmesinde yalan beyan
suçlarından hakkında işlem yapılan
Suriye uyruklu yabancının vefat ettiğini ve bu kişinin odadan çıkma imkânı olduğu halde çıkmadığını, müteveffanın madde bağımlısı olması
nedeniyle olayın intihar olabileceğini kamuoyuna duyurmuştur.

İzmir Barosu’nun çağrısıyla bir araya gelen çeşitli kurum temsilcileri,
geçtiğimiz Haziran ayında Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde çıkan yangın sonucu yaşamını yitiren
21 yaşındaki Suriyeli mülteci Ahmed
Maslem’i anmak ve son günlerde
artan ırkçı paylaşım ve söylemleri
kınamak için Harmandalı Geri Gönderme Merkezi önünde bir basın
açıklaması düzenledi. İzmir Barosu
Başkanı Av. Özkan Yücel’in okuduğu açıklamaya ÇHD, ÖHD, Mülteci
Medyası, Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi, İzmir Müzisyenler Derneği, Harmandalı Kültür Merkezi ve
EŞİK de katıldı.

dalı Geri Gönderme Merkezinde
meydana gelen yangında hayatını
kaybeden yabancı uyruklu Ahmed
MASLAM ve bu çerçevede Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde yaşanan hak ihlallerini bir kez daha
dile getirmek için toplanmış bulunmaktayız.

23 Haziran 2021 tarihinde Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde
çıkan yangın sonucu 21 yaşındaki
Suriyeli mülteci Ahmed Maslem hayatını kaybetmiş, resmi kurumlardan yapılan açıklamalarda ise olay,
“intihar” vakası olarak nitelendirilmişti.

Kurumda, güvenlik girişinde 1.5 saat
kadar bekletilen meslektaşlarımıza
ilk aşamada gerekli bilgilendirmeler Kurum İdaresi tarafından yapılmamış ve meslektaşlarımız uzunca
bir süre içeri alınmamıştır.

İzmir Barosu olarak yaptığımız
araştırmada, ölen kişinin çocuk
yaşta Türkiye’ye geldiği, refakatsiz
çocuklardan olduğu, suça sürüklenen çocuk olarak hakkında adli bir
suçtan işlem yapıldığı öğrenilmiştir.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Olay tarihinde nöbetçi olan
Cumhuriyet savcısı ile güvenlik girişinde kısa bir görüşme gerçekleştirilmiş, sonrasında İzmir Valisinden
konu hakkında bilgi alınmış, kendilerine soruşturmaya müdahil olu-

Küçük, savunmasız bir çocuğun savaştan kaçış sürecini ve suça sürüklenmesini anlamak ve zamanında
önlemek yerine, 21 yaşında hayatını
kaybeden bu genç hakkında azılı bir
suçlu ve madde bağımlısı imiş gibi
açıklama yapmak en hafif tanımıyla
ölen kişinin anısına saygısızlıktır.

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan
Yücel tarafından okunan açıklama
şöyle:
23.06.2021 tarihinde, İzmir Harman-

23.06.2021 tarihinde Geri Gönderme Merkezi’nde çıkan yangından
olayından haberdar olur olmaz İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu
üyesi üç meslektaşımız ve sorumlu
Yönetim Kurulu üyemiz Harmandalı
Geri Gönderme Merkezi’ne gelmişlerdir.

Olayın hemen ardından merkez boşaltılmış, sığınmacıların mevcut
sıkıntılarına bir de avukatlarıyla kopan iletişimleri neticesinde adalete
erişim sorunu eklenmiştir.

Odadan çıkma imkanı olduğu halde
çıkmadığı belirtilen kişinin oradan
çıkarılmasına yönelik olarak neden
müdahale edilmediği ya da edilemediği, madde bağımlısı olduğu
açıklanan ölen kişinin ölüm anında madde kullanmış olup olmadığı,
bu durumun ölümde etkisi bulunup
bulunmadığı, madde kullanmış ise
GGM de maddeye nasıl ulaşabildiği
ve nihayet kapalı tutulma mekanında can güvenliğinden sorumlu olan
idarenin kusurunun soruşturulup
soruşturulmadığı gibi kritik sorular
hala cevap beklemektedir.
Ülkemizde körüklenen ve bu nedenle giderek artan sığınmacı nefreti,
medyada dolaşıma sokulan kirli bilgiler ve bu derece hassas bir konuyu yanlış bir biçimde politik söyleme
dönüştüren siyasilerin açıklamaları
sığınmacıların ülkemizde karşılaştığı ihlallerin temelini oluşturmaktadır.
Özellikle son dönemde konu ile ilgili
olarak kabulü mümkün olmayan, insan hakları, mülteci hak ve hukukunun gerek sübjektif gerekse objektif
değer ve sınırları ile bağdaşmayan
açıklamalar yapılmaktadır.
Bu açıklamalar toplumsal barış ve
hoşgörünün inşasını olumsuz etkilemekte ve toplumsal çatışma zeminini derinleştirmektedir.
İzmir Barosu olarak bir kez daha belirtmek isteriz ki, mültecilerin başta
yaşam hakkı olmak üzere tüm temel
hak ve özgürlükleri en az yurttaşlarınki kadar korunmak zorundadır.
Bu hak ve özgürlüklerin korunması,
siyasete malzeme yapılan sığınmacı
karşıtı yaklaşımların ortadan kaldırılması, başta geri gönderme yasağı
olmak üzere İltica hakkının uluslararası hukuka uygun şekilde işletilmesi için İzmir Barosu olarak dün
olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi
kamuoyuna saygıyla duyururuz.

İzmir Barosu’ndan TBMM’ye Altındağ’da Yaşananlar Araştırılsın Çağrısı
İzmir Barosu, TBMM’de grubu bulunan partilerin grup başkan vekilleri ile TBMM İnsan Haklarını Araştırma
Komisyonu Başkan ve üyelerine yaptığı başvuruyla, Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde başta Suriyeliler olmak
üzere yabancılara yönelik kitlesel eylemleri gerçekleştirenler ile eylemlerin önlenmesinde, sonlandırılmasında, faillerin yakalanmasında ihmali bulunan kamu görevlilerinin araştırılmasını istedi.
Siyasi Söylemler Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını Tırmandırıyor
Siyasi söylemlerin, ırkçılık ve yabancı düşmanlığını tırmandıran en önemli nedenlerden biri olduğu ifade edilen başvuruda “2021 yazı itibari ile bir kısım siyasetçi ve yerel yöneticilerin Suriyelilere ve diğer yabancılara
karşı ötekileştiren söylemleri nedeniyle şiddet eylemlerindeki artışı ve yaşanan hak ihlallerini üzülerek izlemekteyiz.” denilerek Altındağ’da insanların can ve mal güvenliğine yönelen eylemler öncesinde gerekli tedbirlerin alınmamış olmasının ve saatlerce süren evlerin taşlanması, dükkanların, araçların kırılıp dökülmesi
gibi eylemlere karşı güvenlik güçlerince yeterli müdahalenin yapılmamış olmasının kaygı uyandırıcı olduğu
dile getirildi.
Cezasızlık Kitlesel Linç Eylemlerinin Yayılmasına Neden Olabilir
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6-7 Eylül, Maraş, Çorum ve Sivas katliamlarının anımsatıldığı başvuruda, suç işlenmesine karşı kayıtsız kalınmasının, yeni suçların işlenmesini cesaretlendireceği ve kitlesel linç eylemlerinin yayılmasına neden olabileceği ifade edildi. Sığınmanın bir lütuf değil hak, gerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gerekse Uluslararası
Sözleşmeler gereğince sığınmacıların can ve mal güvenliğini koruma görevimiz olduğu ifade edilen başvuruda Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde başta Suriyeliler olmak üzere yabancılara yönelik kitlesel eylemleri gerçekleştirenler ile eylemlerin önlenmesinde, sonlandırılmasında, faillerin yakalanmasında ihmali bulunan kamu
görevlilerinin araştırılması, saldırılardan etkilenenlerin güvenliğinin sağlanması ve zararlarının giderimi talep
edildi.

Temmuz-Ağustos-Eylül 2021
Ayrımcılığa ve Irkçılığa Karşı Barıştan ve
İnsan Onurundan Yana Taraf Olmaya Devam
Edeceğiz
Son günlerde basında Afyon, Ankara ve Konya’da yurttaşlarımızın Kürt kimlikleri ve Kürtçe konuşmaları nedeniyle ırkçı saldırılara uğradıkları haberleri yer almaktadır. Yine siyasi iktidarın
ve emperyalist güçlerin savaş politikaları sebebiyle ülkemize
gelmek zorunda kalan mültecilere karşı da sosyal medyada
ırkçı söylemler gelişmekte, günlük hayatta da ırkçı saldırıların
arttığı gözlenmektedir.
Bugün mülteciler uluslararası düzlemde pazarlık konusu yapılmakta, siyasi iktidar insan onurunu hiçe sayarak mülteciler
üzerinden ekonomik fırsatçılık yapmaktadır. Siyasi iktidarın
mülteciler/göçmenler/sığınmacılar için geliştirdiği bir politika
maalesef bulunmadığından, mülteciler ırkçı saldırılarla karşı
karşıya kalmaktadır.
Irkçılık, ülkemizde, evrensel hak ve özgürlükler açısından bir
sorun haline gelmiştir.
Siyasi iktidarın şovenist ve ırkçı söylemleri, failler için uyguladığı cezasızlık politikası başta yaşam hakkı olmak üzere ağır insan hakkı ihlallerine davetiye çıkartmaktadır.

Nefret ve Irkçılığa Karşı Yaşamı ve Barışı
Savunmaktan Başka Çözüm Yok
Konya Meram’da 12 Mayıs’ta ırkçı saldırıya uğrayan Kürt vatandaşlarımız,
30 Temmuz akşamı daha önce kendilerine saldıranlar tarafından katledilmiştir.
Bu saldırıları münferit olaylar olarak görmek mümkün değildir. Göz
göre göre meydana gelen ırkçı saldırının asıl failleri, nefret söylemleri
ve ırkçı yaklaşımlarla halkları karşı karşıya getiren, nefret suçu işlemeye azmettiren anlayıştır. Yargı, uyguladığı cezasızlık politikası ile bu
suçların işlenmesine ihmali davranışlarıyla çanak tutmaktadır.
“Canımız için endişe ediyoruz.” diyen bir aileyi yaşatamayan devlet, katliamın faillerini en kısa sürede yargı önüne çıkarmalıdır.
Nefrete ve ırkçılığa karşı yaşamı ve barışı savunmaktan başka çözüm
yok. Tüm sorumluların açığa çıkarılarak yargılanması için olayın
takipçisi olacağımızı duyurur, saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Saygılarımızla.

İzmir Barosu Başkanlığı
“Sosyal Medya Yasa Düzenlemeleri ve İfade
Özgürlüğü” Canlı Yayında Değerlendirildi

Toplumsal barışı ortadan kaldıran eylem ve söylemlerden vazgeçilmesi şarttır. Irkçılığın toplumun huzurunu, insanların yaşamlarını sona erdirmesine müsade edilmemelidir.
Kişilerin kimlikleri ve dilleri nedeniyle uğradıkları saldırıların
ivedi olarak soruşturulması, soruşturmaların şeffaf bir biçimde
yapılması; temel hak ve hürriyetler temelinde bir mülteci politikasını geliştirilmesi, yurtta ve dünyada barış politikasının sürdürülmesi gerekmektedir.
İzmir Barosu olarak ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı barıştan ve insan onurundan yana taraf olmaya, demokratik hukuk devletini
savunmaktan vazgeçmemeye devam edeceğiz.
Saygılarımızla.

İzmir Barosu Başkanlığı

İzmir Barosu tarafından düzenlenen canlı yayında sosyal medya
düzenlemeleri ve şu an gündemde olan sosyal medya yasa tasarısı
hazırlığı, ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirildi.
İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Ayşe Kaymak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen canlı yayına,
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz ile
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’ndan Doç. Dr. Tezcan
Durna katıldılar.
Canlı yayın açılışında, İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, daha
özgür bir ülke düşünü hiçbir zaman kenarda bırakmadıklarını ifade ederek “bütün yasaklara karşı
mücadele etmeyi sürdürüyoruz”
dedi.
Av. Ayşe Kaymak ise ülkemizde
sansür ve oto sansür sonucunu
doğuran yasal düzenlemeler, uygulamalar, soruşturmalar ve gözaltılarından, ifade özgürlüğünü
kullanılamaz hale getirdiğini ifade
ederek “Türkiye, ifade özgürlüğü
konusunda ne yazık ki dünyanın
en geri ülkeleri noktasına gelmiş
durumda. Biz biliyoruz ki ifade özgürlüğünün olmadığı yerde, diğer
bütün haklar da büyük tehdit altında” dedi.

Oturumun ilk konuşmasını yapan
Prof. Dr. Yaman Akdeniz, başlangıçta çocukları zararlı içerikten
korumak için çıkarılan 5651 sayılı
Kanun’un kapsamının sürekli genişletildiğini ifade ederek ”geçtiğimiz yıl pandemi dönemi fırsat
görülerek tekrar bir düzenlemeye
gidildi. Özellikle erişim engelleme
kararının yanına bir de içeriklerin
yayından çıkartılması yaptırımı eklendi. Bu aslında sansürün uygulamada başlamasına işaret ediyor.
Artık sadece içeriklere erişim engellenmiyor, bazı içerik ve haberler tamamen arşivlerden ve haberlerden çıkartılıyor” dedi. Prof.
Dr. Yaman Akdeniz, sosyal medya
yasa düzenlemesi Meclis’e geldiği
zaman, muhalefet partileri ve baroların bu konuda sessiz kalmamaları gerektiğini ifade etti.
Doç. Dr. Tezcan Durna ise sosyal
medya yasa tasarısının niyeti açık
edilirken, dezenformasyon terörü kavramının kullanıldığını ifade
ederek “bu, kavramın neye hizmet
edeceği konusunda bize çok ipucu
veriyor aslında. İktidarı sürdürmek
için böyle bir kavrama yaslanılıyor.
Hem dezenformasyon kavramını
daha çok baskılama ve iktidarını
devam ettirme açısından, hem de
dezenformasyonu bizatihi kendisi
yaparak yapıyor bunu. İktidarını
sürdürmeye çalışıyor” dedi.
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İzmir Barosu Bülteni

İzmir’den Yüz Yüze Eğitim Çağrısı
olması, milyonlarca öğrencinin
eğitimden kopmasına yol açmıştır. Tam da bu gerekçelerle bütün
tedbirler alınarak ve bu tedbirler
için gerekli bütçe, kadro ve diğer
tüm hazırlıklar yapılarak yüz yüze
eğitime bir an önce geçilmesi gerektiğini savunan bir sendika olarak; eğitim hakkı mağduriyetinin
bugün geldiğimiz noktada yaşam
hakkı mağduriyetine dönüşme
tehlikesi olduğunu da belirtmek
istiyoruz” diye konuştu.

İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Eğitim Sen İzmir Şubeleri ve
Veli-DER İzmir Şubeleri, eğitim
hakkına vurgu yaparak pandemi
sürecinde bir buçuk yıldır kapalı olan okulların açılması ve açık
kalmaya devam etmesi için çağrıda bulundu.
İzmir Barosu Konferans Salonu’nda yapılan açıklamaya İzmir
Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel
ve Baro Yönetim Kurulu Üyesi Av.
Ayşe Kaymak, İzmir Tabip Odası
Başkanı Lütfi Çamlı, Eğitim Sen
İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Özcan
Çetin, Veli-DER Karşıyaka Şube
Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Çakır
katılarak, okulların kapalı olmasının, pandemi sürecine olumlu bir
etkisi olmadığını; okullarda bulaşın normal şartlara göre daha az
olduğunu dile getirerek 1,5 yıldır
eğitimden uzak olan öğrencilerin
yaşadığı haksızlığın giderilmesi
için çağrıda bulundular.
AVM’ler Açık, Okullar Kapalı!
Pandemi sürecinin yönetilemediğini, pandemiye ilişkin etkili tedbirler almak yerine ilk başta okulların kapatıldığını ve bu sürecin
çok uzadığını dile getiren İzmir
Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı,
“1,5 yıldır milyonlarca çocuğumuz
düzgün eğitim alamıyor. AVM’ler
açıkken okulları kapalı tutarak

pandemiyle mücadele etmeye çalışan komik bir yaklaşımla karşı
karşıyayız” dedi. Eğitimin yanı sıra
okulların açılmasıyla çocukların sosyal ve fiziksel sağlığına da
fayda sağlayacağına dikkat çeken
Çamlı, “Sonuç itibariyle okulların
kapatılması, eğitime ara verilmesi, pandemi mücadelesinde etkin
bir rol olmadığı kanıtlanmış ve
bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi noktasında mutabakata
varılmıştır. Okulların açılması da
aşılama oranlarına bağlanmamalı. Tabii ki aşılama yapılsın ama
bunu bir tehdit gibi ileri sürmek
uygun olmayacaktır. Gençlerimiz çocuklarımız eğitimden uzak
kaldılar ve onlar kurban edildiler.
Artık buna bir son verilmeli ve bu
yanlıştan dönülmeli” dedi.
Milyonlarca Öğrenci Eğitimden
Koptu
Eğitim Sen şubeleri adına, İzmir 5
No’lu Şube Başkanı Özcan Çetin,
devletin herhangi bir ayrım gözetmeksizin herkese nitelikli eğitimi
parasız olarak sunması gerektiğini dile getirerek “Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin yol göstericiliğinden mahrum kaldıkları bir
dönemi yaşamışlardır. Bütün bu
olumsuzlukları gidermesi gereken iktidarın gerekli stratejiden,
planlamadan ve niyetten yoksun

Veli-Der İzmir Şubesi adına konuşan Karşıyaka Yönetim Kurulu
Üyesi Yusuf Çakır da, pandemi
sürecinde uzaktan eğitimin çocukların başarısını olumsuz etkilediğine dair verileri paylaşarak
“Okullarda sağlıklı koşullarda
biran önce yüz yüze eğitime başlanmalıdır. Aksi takdirde bunun
bedelini ağır öderiz” dedi.
Okullar Açık Kalmalı
Eğitim hakkının Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence
altına alındığına dikkat çeken İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Ayşe Kaymak, pandemi sürecinde eğitim hakkı ihlalleri yaşandığını dile getirdi. Kaymak, “Pandemi sürecinde devletin eğitim
hakkına ilişkin yükümlülüklerini
yerine getirmemesi, ülkemizde
eğitimin niteliği ve eğitim eşitsizliği ile ilgili zaten yaşanmakta olan
sorunları derinleştirmiştir. Milli
Eğitim Bakanlığı; pandemi sürecini şeffaf, açık, denetlenebilir
şekilde yürütmediğinden uzaktan
eğitime katılım oranlarını tam bilmemekle birlikte, uzaktan eğitim
sürecinde ekonomik ve bölgesel
nedenlerle; internet ve teknolojik araçlardan yoksun, milyonlarca çocuk ve genç uzaktan eğitim
koşullarına sahip olmadığından
eğitim hakkından mahrum bırakılmıştır. Oysa ki Anayasa ve
Uluslararası sözleşmeler uyarınca da güvenceye alınmış temel
bir insan hakkı olan eğitim hak-

kının herkes için eşit ve parasız
olarak sağlanması devletin yükümlülüğündedir. Okulların açık
kalmasıyla ilgili gerekçeler açık.
Her koşullarda gerekli önlemler
alınarak okulların açık kalması
sağlanmalıdır. Okullar açılsa dahi
kısa bir süre içerisinde kapatılacağı söyleniyor. Eğitim hakkı pandemi gerekçe gösterilerek yok
sayılamaz.Devletin okulların açılması için gerekli tüm önlemleri
ve bizlerin de bu alandaki açıklamalarını dikkate alması gerekir.
Bu alanda bizlerin de açıklamalarını dikkate alması gerektiğini
hatırlatıyor. Eğitimin parasız nitelikli ve bilimsel yöntemlerle sunmak için tüm kurumları birlikte
hareket etmeye davet ediyoruz.
İzmir Barosu olarak yasa gereği
‘insan haklarını savunmak ve korumak’ temel görevimizden yola
çıkarak, Anayasa ve Uluslararası
Sözleşmeler ile güvenceye alınmış “Eğitim Hakkı”nın pandemi
gerekçe gösterilerek yok sayılamayacağını, devletin okul ve eğitim kurumlarını yüz yüze açılması
için gerekli tüm önlemleri derhal
alması, gerekli hazırlık ve çalışmaları yaparak eğitim hakkına
ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini bir kez
daha hatırlatıyoruz” dedi.
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan
Yücel ise öğrencilerin bir yıllarının daha heba olmaması gerektiğini ifade ederek “geleceğe daha
sağlıkla ve umutla bakabilmek
için konunun bütün paydaşları ile
buradayız. Aynı şeyi, siyasi iradenin de yapması mümkün. Bu konunun bütün paydaşlarıyla birlikte oturup yüz yüze eğitimin hangi
koşullarda ve nasıl yürütüleceğini
ama mutlaka yürütülmesi gerektiğini bir kez daha karar altına
alması gerekiyor. Biz bütün kurumlar olarak konunun takipçisi
olacağız ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

GÜNCEL DUYURULARDAN
HABERDAR OLMAK İÇİN SOSYAL MEDYA
HESAPLARIMIZI TAKİP EDİN
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Yeni Adli Yıl İzmir Adliyesi’nde
Düzenlenen Törenle Başladı

Yeni Adli Yıl, İzmir Adliyesi’nde
yapılan törenle başladı. İzmir
Barosu adına Baro Başkanımız
Av. Özkan Yücel ve İzmir Adliyesi adına İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ile İzmir Adalet Komisyonu Başkanı
Oktay Tabur tarafından Atatürk
Anıtı’na çelenk sunulmasının
ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız
okundu.

kılacak, elbette ki savunma dokunulmazlığı adaleti kaim kılacak, elbette ki hakkaniyet ve
vicdan adaleti kaim kılacak ve
bizler yargı mensupları olarak
tam da bunların tesis edilmesi
için mücadele etmek zorundayız. Üzülerek söylemem gerekiyor, son dönemlerde yapılan
bir araştırma, yargıya güvenin
yerle yeksan olduğunu gösteriyor. Bir dönemin en saygın,
en güvenilen kurumları arasında yer alan yargı mekanizması
maalesef yurttaşların gözünde
o güveni yitirmeye başlamış, bir
erozyon yaşıyor.

Peki bu içinde bulunduğumuz
olumsuz koşullardan çıkmak
için ne yapacağız? “Karanlıktan
korkan bir çocuğu kolaylıkla
affedebiliriz. Hayattaki gerçek
trajedi, yetişkinlerin aydınlıktan
korkmasıdır.” diyordu Platon
bir başka sözünde. Yüzyıllar öncesinden “Güneşi görmek istiyorsan gölgeden çık.” diye sesleniyordu bir başka düşünür.
Marx da diyordu ki, “Başkalarını özgürleştirebilmek için önce
kendimizi özgürleştirmeliyiz.”
İşte tam da buradan başlamak
zorundayız. Yargı mensupları
olarak, yargının bütün ayakları
olarak kendimizi özgürleştirmek konusunda yola çıkmadan,
mücadele etmeden, yargı ile
ilgili sorunları çözmek mümkün değil. Binalar yapabiliriz.
Binaları çok güzel bilgisayarlarla donatabilir, binalara çok
sayıda personel alabiliriz. Ama
yargı bağımsızlığını tesis etmediğimiz sürece bunların hepsi
makyaj olarak kalacaktır.

siz bir cübbe giyiyoruz. Anlamını
hepiniz bilirsiniz, hiçbir gücün,
hiçbir muktedirin, hiçbir menfaatin karşısında eğilmemenin
temsilidir giydiğimiz cübbeler.
Biz avukatlar bu cübbenin onuruna yaraşır bir şekilde mücadele etmeyi, yalnız kendimiz
için değil, yalnız avukatlar için
değil, yalnız barolar için değil,
meslektaşımız olan yargının
diğer sac ayakları için, ülkemiz
için, çocuklarımız için, geleceğimiz için mücadele etmeyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu
bizim herkese sözümüz olsun.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger,
Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer, meslektaşlarımız,
yargı mensupları ve adliye çalışanlarının katıldığı törende bir
Mücadele gerektiren bir dönem
konuşma yapan İzmir Barosu “Kötülüğün yolu yakındır kolay
daha başlıyor. Hepimizin omuzBaşkanı Av. Özkan Yücel, şun- ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise
larında büyük bir sorumluluk
ları söyledi:
alın teri ve vicdanı koymuştur
var. Biz İzmir Adliyesi’nde yarTanrı. Ve Kötülüklerin ilki ve
gının bütün sac ayakları, birlikte
Yargı camiasının tamamı adli- en büyüğü, haksızlıkların cezaçalışabilmeyi başardık, birlikte
yelerin ev sahibiyiz. Biz burada sız kalmasıdır.” diyordu Platon
çalışabilmeyi başarıyoruz, koadaletin tecellisi için mücadele yüzyıllar öncesinden seslenirnuşabilmeyi başarıyoruz, tartıediyoruz, elbirliği ile mücadele ken. Maalesef yargı bağımsızşabilmeyi başarıyoruz, birlikte
ediyoruz, hep beraber mücade- lığı adına umutsuz ve karanlık
önümüze bakmayı başarabilile ediyoruz.
bir dönemi yaşıyoruz demiştim.
yoruz. Yeni adli yıl tüm ülke için
Bu güven kaybı yetmezmiş gibi
adaletin yılı olsun umuyorum.
Önem veriyoruz çünkü hepini- temsilcisi olduğum savunmaya Avukatlar olarak iliksiz ve cepzin bileceği bir söz var: “İstiklal, yönelik de bir saldırı ile karşıistikbal, hürriyet, her şey ada- laştık geçtiğimiz yıl. Savunma
letle kaimdir.” Mustafa Kemal makamının bölünmesi ve siyaAtatürk böyle diyor. Mademki sallaştırılması adına atılan bir
her şey adaletle kaim, o zaman adım vardı. Neyse ki mesleksormak gerekmez mi, adalet taşlarımız bu adımı, çıkan kanasıl kaim olacak? Asıl üzeri- nuna rağmen, boşa çıkardılar.
mize düşen adaleti kaim kıl- Unutmamak gerekir ki güçlü
mak, adaleti var etmek, adaleti bir savunma, güçlü avukatlık,
görünür kılmak değil mi?
güçlü barolar Türkiye’nin demokrasisinin, hukuk devletinin
Her adli yılı sonsuz temenniler- ve insan haklarındaki gelişmele açıyoruz; ama, sonuna geldi- sinin teminatıdır, tarih boyunca
ğimizde çoğunlukla bakıyoruz böyle olmuştur, böyle olmaya
BÜLTENİ BARO ODALARINDAN TEMİN EDEBİLİR
ki, bir hüsran yaşamışız. Elbet- da devam edecektir.
YA DA İNTERNET SİTEMİZDEN OKUYABİLİRSİNİZ.
te ki bağımsız yargı adaleti kaim
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ADALETE ERİŞİM ZORLAŞTIRILMAMALIDIR
KONU: Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 07.07.2021
Tarih ve 608 Karar No’lu Kararına
Esas Bakanlık Önerisinin ve Kararın Yeniden İncelenmesi Talebi
 akimler ve Savcılar Kurulu Genel
H
Kurulu’nun 07.07.2021 Tarih ve
608 Karar No’lu Kararı ile mevcut
ve yeni kurulan asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri belirlenmiştir.
 akimler ve Savcılar Kurulu Genel
H
Kurulu’nun 07.07.2021 Tarih ve
608 Karar No’lu kararında özetle;
birtakım yeni asliye ticaret mahkemesi kurulmuş, kurulan asliye ticaret mahkemelerinin görev alanları bazı mahkemeler bakımından
ilin mülki sınırları, bazı mahkemeler bakımından ise bulunduğu
bölgenin Ağır Ceza Mahkemesi
yargı çevresi olarak belirlenmiştir.
Burada özellikle bazı bölgelerde
asliye ticaret mahkemesi yargı çevrelerinin, bulundukları ilin
mülki sınırları olarak genişletilmiş
olması, dikkate değerdir. Bu kapsamda Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 07.07.2021
Tarih ve 608 No’lu kararına ve bu
karara esas Adalet Bakanlığı önerisine yönelik itirazlarımızı ve çekincelerimizi Adalet Bakanlığı’na
ileterek önerinin ve kararın yeniden incelenmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur. Şöyle ki;
1- Hakimler ve Savcılar Kurulu
Genel Kurulu’nun 07.07.2021 Tarih ve 608 No’lu kararında, mevcut
ve yeni kurulan asliye ticaret mahkemelerinin yargı alanlarının çok
geniş tutulması (il sınırlarının esas
alınması), ticaret mahkemelerinin
kurulu bulunduğu il veya ilçe merkezine, uzaklığı veya yakınlığı göz
önüne alınmadan ve uygulamada
yaratacağı sorunlar yeterince incelenmeden söz konusu il mülki
sınırlarında veya ticaret mahkemesinin bulunduğu yerin ağır ceza
mahkemesi alanında bulunan tüm
ilçelerin, ticaret mahkemesinin
yargı alanına dahil edilmesi adalet
hizmetlerine ulaşımı zorlaştıracak, uygulamada çok ağır gecikme, aksama ve sorunlara neden
olacaktır.
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2- Hakimler ve Savcılar Kurulu
Genel Kurulu’nun 07.07.2021 Tarih ve 608 No’lu kararında, bir ilçenin, bir ticaret mahkemesinin
yargı alanına dahil edilirken, dahil
edilen ilçeler ile il merkezlerinin
arasındaki mesafenin ve yolculuk
sürelerinin yeterince dikkate alınmaması ciddi bir emek ve zaman
kaybına neden olacaktır. Zira asliye ticaret mahkemesi kurulan ve
yetki çevresi kuruldukları illerin
mülki idari sınırları olarak belir-

lenen mahkemelerin kuruldukları illerin her birinde merkeze çok
uzak olan ilçeler bulunmaktadır.
3- Yine söz konusu karar alınırken, ticaret mahkemesinin görev
alanına giren dava ve işlerinin
(esas-değişik iş) yoğunluğunun
dikkate alınmaması, ilçelerden il
merkezine veya ilçeden diğer ilçeye çok yoğun bir iş sirkülasyonuna neden olacaktır. Bu durumda
geniş bir coğrafyanın bütün ticari
davaları illerde tek bir mahkeme
tarafından görülmek durumunda
kalacaktır.
4- Hakimler ve Savcılar Kurulu
Genel Kurulu’nun 07.07.2021 Tarih ve 608 No’lu kararına göre; il
merkezine bağlı çok sayıda büyük
ilçe başta olmak üzere bütün ilçelerdeki ticari dava ve değişik iş
dosyaları için il merkezinde kurulmuş bulunan asliye ticaret mahkemesi görevli hale gelmektedir.
Bu kural, yeni açılacak davalar
bakımından geçerli olduğu gibi,
mevcutta görülmeye devam eden
henüz kesinleşmemiş dava ve işler bakımından da uygulama alanı
bulmaktadır. Bu durumda, gerek
merkezdeki mevcut asliye hukuk
mahkemelerinde görülen gerekse uygulamadan etkilenen bütün
ilçelerin asliye hukuk mahkemelerinde asliye ticaret mahkemesi
sıfatıyla görülen derdest dosyalar, ilgili mahkemeleri tarafından
‘görevsizlik kararı’ ile ildeki asliye
ticaret mahkemesine gönderilecektir. Böylece il merkezindeki asliye ticaret mahkemesinin iş yükü
yeni açılacak dava ve işlerden ayrı
bir anda inanılmaz derecede artmış olacak, yargılamalar makul
sürenin çok üzerinde uzayacak,
belki de karar aşamasına gelmiş
bir dava yıllarca sürüncemede kalacaktır.
5- Bilindiği üzere asliye ticaret
mahkemelerinin görev alanında
bulunan dava ve işler sadece yüksek bedelli ticari davalar ve görece
önemli sayılan davalarla sınırlı değildir. Bedel itibarıyla düşük miktarda olan birçok dava ve işler de
yasa gereği ticaret mahkemelerinin görev alanındadır. Yine ihtiyati
haciz ve ihtiyati tedbir gibi istemlere ilişkin değişik iş dosyalarının
büyük çoğunluğu da ticaret mahkemelerinin görev alanındadır.
Özellikle uygulamada en fazla iş
yoğunluğuna neden olan kambiyo
senetlerinden (çek, bono vs.) kaynaklı ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir
istemleri ticaret mahkemesinin
görev alanında bulunmaktadır.
Vatandaşların düşük bedelli dava
ve işleri ve ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir talepleri için çok uzak
mesafede bulunan ticaret mah-

kemelerine başvurmak zorunda
bırakılmaları, adalete erişimi ve
hak arama özgürlüğünün kullanılmasını zorlaştıracak uygulamada
ciddi zaman ve emek kaybına neden olacaktır.
Görüldüğü üzere söz konusu karar
ile karara konu olup asliye ticaret
mahkemesi bulunan tüm illerde,
ticaret mahkemesinin yargı alanı il
mülki sınırları haline getirildiğinden, karar çok geniş bir coğrafyada çok sayıda vatandaşı etkileyecektir. Bu durum adalete erişim ve
adil yargılanma hakkı noktasında
vatandaşlarımız ve meslektaşlarımız, görevinin gereğini layıkıyla yerine getirmek noktasında da
hakimlerimiz ve diğer tüm yargı
personeli çok ciddi problemler yaşayacaktır.
Yukarıda anlatılan itiraz ve çekincelerimizin dikkate alınarak Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel
Kurulu’nun 07.07.2021 Tarih ve
608 No’lu kararının yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesi,
öncelikle uygulama tarihinin ertelenmesi ve nihayetinde kararın uygulamada doğacak mağduriyetleri
ve sorunları ortadan kaldıracak
veya azaltacak şekilde değiştirilmesini aşağıda adı yazılı Barolar
olarak ortak karar şeklinde talep
ediyoruz.

Ülkemiz üzerinde yapılan
emperyalist planların ortadan kaldırıldığı; Kurtuluş
Savaşı öncesi ülkeye hakim
olan gerici ve antidemokratik anlayışın terk edildiği ve
çağdaş Cumhuriyet yolunda
büyük bir adımın atıldığı Lozan Antlaşması’nın 98. yılını
kutluyoruz.
Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni Lozan Antlaşması ile
tüm dünyaya kabul ettiren,
başta Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarını saygı
ve minnetle anıyoruz.
Egemenliğin kayıtsız şartsız
millette olduğu, özgür, bağımsız, demokratik bir hukuk
devleti için her gün daha çok
çalışmamız gerektiğinin bilinciyle, İzmir Barosu olarak
laik Cumhuriyetin kazanımlarını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.
Saygılarımızla.

HADDİNİZİ BİLİN

“Ruh Hastası, Konuşma Lan, Gerizekalı, Şovmen”;
Hakaret, Sözün Bittiği Yerde Başlar:
Kamuoyunda “AKBELEN ORMANLARI” davası olarak bilinen
davada, 07/09/2021 tarihinde yapılan keşifte davacı vekili sıfatıyla hazır bulunan İzmir Barosu üyesi Av. A. A. C. ile Adana
Barosu üyesi Av. İ. H. A.’ya aleni olarak hakarette bulunan kişi
hakimlik mesleğine de yakışmamaktadır.
Söz konusu şahsın, bulunduğu makamdan aldığı güçle, herhangi bir görevlendirme kararı olmadan keşif mahallinde hazır bulunması ve avukatlara yönelik hakaret içeren söz ve eylemlerde bulunması kabul edilemez.
Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik baskı ve yıldırma
politikalarının son örneği olan bu eylem, adil yargılanma hakkı ile savunma hakkının kısıtlanması çabasından ibaret olup
hukuk devleti ilkelerini ortadan kaldırmaktadır. Yargılamaları
biz olmadan yürütmek isteyen her çabayı boşa çıkartacağız!
M.Y.nin suç oluşturan söz, eylem ve hukuksuz tavırları nedeniyle derhal görevden alınması gerekmektedir. Yargı, etik değerleri hiçe sayan, mesleğini acizlik içinde yapan kimselerin
eline bırakılamayacak kadar mühimdir. Yargının tüm mensuplarını meslektaşlarımıza karşı yapılan bu saygısız tutumun
karşısında durmaya davet ediyoruz.

Temmuz-Ağustos-Eylül 2021
Yaşamı ve Doğayı Savunmadan
İnsan Olunmaz, İnsan Kalınmaz
Özellikle son birkaç gündür ülkemizin dört bir yanında çıkan/çıkartılan orman yangınlarında hayatlarını kaybeden canlıların, terk
edilmek zorunda kalınan yaşam
alanlarının üzüntüsü içerisindeyiz.
Orman yangınlarını çıkaranlar
ile doğanın, yaşam alanlarının ve
ekolojik sistemin tahrip edilmesine göz yumanlar, yaşama karşı
suç ortaklığı içerisindedir.
Bugün acı ve öfke içinde yüzleştiğimiz orman yangınlarının nedenleri ve sorumlularının titizlikle
araştırılması, sabotaj söz konusu
ise faillerinin derhal bulunarak
yargı önüne çıkartılması şarttır.
Cumhurbaşkanlığına ait uçak sayısının Türk Hava Kurumu’nun
yangın söndürme uçağı sayısından daha fazla olduğu ülkemizde,
devletin, orman yangınlarıyla gerektiği gibi mücadele ettiğini kabul
etmek mümkün değildir. Yitirilenlerden, yangını çıkaranlar ile birlikte yeterli ve işlevsel bir yangın
söndürme programı dahi olmayan, yangına karşı etkili mücadele
etmeyen/edemeyen siyasi iktidar
da sorumludur. Bu sorumluluğun
bir gereği olarak Tarım ve Orman
Bakanı derhal istifa etmelidir.

Yangın söndürme uçaklarının yetersizliğine, ihalelere getirilen
bilimsellikten uzak sınırlamalar
ile THK’nın ihalelere girmesinin
engellendiğine, yapılan ihalelerle
yandaşlara yeni rant kapıları açılarak kamunun pervasızca zarara
uğratıldığına ve ormanlarımızın
ranta kurban edildiğine ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialar derhal
araştırılmalı; konuyla ilgili olarak
mecliste bir araştırma komisyonu oluşturularak sürece dahil tüm
sorumlular tespit edilmeli ve yargı
önüne çıkarılmalıdır.
Yangında yaşamını yitiren tüm
canlıların acısını yüreklerimizde
hissediyor, mevcut yangınların bir
an önce kontrol altına alınmasını,
daha fazla yaşamın yok olmamasını temenni ediyoruz.
Tüm canlıların eşit ve özgür şekilde hayatlarını sürdürebileceği bir
dünya için iklim krizi ve küresel
ısınma sorunlarının çözümünde
tüm canlıların eşitliğinin korunduğu politikaların üretilmesi şarttır.
Çünkü, yaşamı ve doğayı savunmadan insan olunmaz, insan kalınmaz.
Saygılarımızla.

Yaşanan Yangın Felaketi İçin Toplanan
Yardımlar Muğla Barosu’na Teslim Edildi

- BAROLARDAN ORTAK AÇIKLAMA Sahibi değil yalnızca bir parçası olduğumuz
bu dünya, bizlere çocuklarımızdan emanettir.

2021 yılının mayıs ayından bu yana
Adana, Antalya, Aydın, Burdur,
Denizli, Hakkari, Hatay, Isparta,
İzmir, Mersin, Muğla, Osmaniye,
Şırnak, Elazığ, Tunceli ve bir çok
ilimizde daha önceki yıllarda olduğu gibi orman yangınları çıkmaktadır. Orman yangınlarında her
türlü ağaç, otlak alan ve hayvanların barınma yerleri yok olmakta
ve bir bütün halinde canlı yaşamı
olumsuz etkilenmektedir.
Dünyamızın endemik çeşitliliği
floristik ve faunistik zenginliğini
barındıran coğrafyamızdaki ve ülkemizde yanan her ağaç; kuruyan
her dere; ateş altındaki her dağ ve
tepe; ölen her hayvan, her canlı,
anıt ağaçlar; sadece doğal zenginlik değil aynı zamanda kültürel,
inançsal ve tarihsel birer öğedir.
Sahibi değil yalnızca bir parçası
olduğumuz bu dünya, bu nedenle
de bizlere çocuklarımızdan emanettir.
Yakın zamanda nasıl ki Muğla, Aydın, Antalya, İzmir, Mersin, Isparta, Hatay ve daha birçok yerleşim
yerinde çıkan yangınlara maddi ve
manevi olarak katkı sundu isek,
Kastamonu ve Van’daki selzedelerle aynı şekilde dayanışma içinde olduysak; bugün de yok olan ormanlar için Tunceli ile dayanışma
zamanı.
Bir bütün olarak ülkemizde ne sebeple olursa olsun ormanlarımızın
yanması ve yakılmasına karşı çıkıyor ve yok olmakta olan alanların
kurtarılması için yetkili makamları
derhal adım atmaya çağırıyoruz!
Halkımıza, kamuoyuna ve basına çağrımız; inancımızın, tarihimizin ve kültürel mirasımız olan
doğamızdan, yaşam parçamızdan

Muğla’da yaşanan yangın felaketi nedeniyle mağdur olan
halkımıza iletilmek üzere İzmir
Barosu Merkez Binası’nda topladığımız ve meslektaşlarımız
ile yurttaşlarımızın evlerinden
teslim aldığımız ayni yardımlar,
Muğla Barosu’na iletilmek üzere kolilenerek yola çıkarılmıştır.
Ayrıca, malzeme alımı için toplanan 131.612,20-TL ile yangın
söndürme çalışmasında görev
alanların kullanmaları amacıyla
yanmaz tulum, yanmaz eldiven,
ısıya dayanaklı ayakkabı, baret,
kafa lambası, iş gözlüğü, karbon
maskeden oluşan 100 adet set
ile yangın söndürmede kullanılan 1 ton sentetik köpük temin

acılar yükselirken; cümle canlıya,
kurda, kuşa sahip çıkılmasıdır.
Devletin resmi kurumlarına, bu
konu ile ilgili yetkisi bulunan en üst
kademeden taşra örgütlerine kadar bütün seçilmiş ve atanmışlara
da bir kez daha “Herkes sağlıklı ve
dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek,
çevre sağlığını korumak ve çevre
kirlenmesini önlemek Devletin ve
vatandaşların ödevidir.” şeklindeki
Anayasa’nın 56. maddesini hatırlatıyoruz.
Yine Anayasa’nın 169. maddesiyle
“Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi”nin devletin güvencesine
bırakıldığını ve Orman Kanunu ile
Çevre Kanunu hükümlerine göre
de ormanları korumak ve yaşatmak için gerekli iş ve işlemlerin
derhal gerçekleştirilmesinin hukuksal bir zorunluluk olduğunu da
unutmayın diyoruz.
Bu kapsamda Tunceli ilimizde Hozat ve Ovacık İlçemizde 18 Ağustos
2021 tarihinden itibaren birden
fazla alanda devam eden yangınlara derhal havadan ve karadan müdahale edilmesi gerekmektedir.
Ülkemizin en önemli floristik ve
faunistik zenginliğini barındıran
coğrafyamızda ki yangınla daha
fazla zarara yol açmadan derhal
söndürülmelidir.
Biz aşağıda imzası olan baro başkanları olarak, hukuki sürecin
takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.
Bununla birlikte adli makamlardan da bu olayların en ince detayına kadar araştırılarak sonucunun
da kamuoyuna ve basına duyurulmasını talep ediyoruz.

edilmiş olup ihtiyaç duyulan yerlere iletilmek üzere 05 Ağustos
2021 tarihinde Muğla Barosu’na
teslim edilmiştir.
Vakfımıza yapılan yardımlar devam etmekte olup 05.08.2021
tarihi itibariyle vakıf hesabımızda 47.825,12-TL birikmiştir.
Toplanan bu para ile de Muğla
Barosu’nca bildirilecek ihtiyaç
malzemeleri tedarik edilerek
gönderilecek ve sizlere konu ile
bilgi verilecektir.
Destekleriniz ve dayanışma için
teşekkür ederiz.

11

İzmir Barosu Bülteni

Göstermelik Bir Yasa Daha
belediye görevlileri gibi işlerinde
uzman kabul edilen kişilerce işlenmesi halinde cezalar arttırılacaktır.

Av. Deniz YILMAZER
İzmir Barosu
Yönetim Kurulu Üyesi
7332 Hayvanları Koruma Kanunu
ve Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile
Hayvan Haklarına ilişkin beklentileri karşılamayan değişiklikler yapıldı ve bu değişiklikler 14.07.2021
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Peki nedir bu değişiklikler?
Öncelikle, hayvanlara karşı işlenen hukuka aykırı filler için her ne
kadar hayvan severlerin rahat bir
nefes almasını sağlamasa da hapis ve para cezası getirildi. Ayrıca
yapılan değişiklikler, yeni suçlar
ve bu suçların karşılığı bazı cezai
hükümleri de beraberinde getirmiş; mevcut yasadaki bazı idari ve
adli para cezalarının miktarları da
değiştirilmiştir.
Bu değişikliklere göre; Nesli yok
olma tehlikesi altında bir hayvanı
öldürmek, Bir hayvan neslini yok
etmek, Ev hayvanını ya da evcil bir
hayvanı kasten öldürmek, Hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek yine Bir
ev hayvanına veya evcil hayvana
işkence etmek, zalimce ve acımasızca davranışlarda bulunmak,
Hayvanları dövüştürmek suç olarak kabul edilmiştir.
Ayrıca bu suçların veteriner veya

Bu değişiklikler olumlu gibi görünse de belirtmek gerekir ki öngörülen cezaların alt sınırı ve infaz
rejimi nedeniyle değişikliklerin istenen sonucu sağlamayacağı açıktır. Bu nedenle, söz konusu para
ya da hapis cezalarının yukarıda
bahsettiğimiz üzere caydırıcılığı
veya suçu önlemede etkin olduğu
da söylenemez. Öte yandan, cezalandırılması öngörülen eylemlerin
sahipsiz hayvanlara karşı gerçekleştirilmesi durumunda (suçüstü
haller hariç) suç işleyenlere karşı
soruşturma yapılması, Tarım ve
Orman Bakanlığı’nın il veya ilçe
müdürlükleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda
bulunulmasına bağlı hale getirilerek, yurttaşın adalete doğrudan
erişimi engellenmiş; üstelik yapılan ihbar ve şikayetlerin suç unsuru taşıyıp taşımadığının tespiti,
hukuk eğitimi almamış kişilerin
inisiyatifine bırakılmıştır.
Yıllardır mücadelesini verdiğimiz
pet shoplara, avcılığa, faytonlara,
kürk üretimi adı altında işlenen
cinayetlere hiçbir yaptırım getirilmemiştir. Doğal yaşam parklarıyla
hayvanlara zulüm meşrulaştırılmıştır.
Dolayısı ile hak savunucularının
talepleri ile TBMM’de kabul edilmiş olan Araştırma Komisyonu
raporundaki öneriler dikkate alınmaksızın, yıllardır verilen mücadele göz ardı edilerek yapı bu değişiklikleri kabul etmemiz mümkün
olmayacaktır.

Hayvanları Koruma Kanunu ile
Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,
09.07.2021 tarihinde TBMM Genel
Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Her ne kadar bu kanunun
genel gerekçesinde; “hayvanların
yaşama ve kötü muameleye maruz
kalmama gibi temel haklara sahip
olduğundan, insanlığın ahlaki ve
vicdani açıdan hayvanın bir mal
veya eşya olarak kabul edildiği anlayıştan bir can olarak değerlendirildiği perspektife evrildiğinden”
bahsedilmiş olsa da madde metinlerine bakıldığında bu kanunun
hayvanları can olarak değerlendirmediği, onların hak ve özgürlüklerini gözetmekten son derece uzak
olduğu görülmektedir.
Hayvanların adeta birer eşya gibi
katalog üzerinden seçilerek alınıp satıldığı, doğal yaşam alanlarından koparılarak esir edildiği,
tehlike arz ettiği iddiası ile bes-

lenmelerinin dahi yasaklandığı, av
adı altında katliamların- deney adı
altında işkencelerin- fayton adı altında zulümlerin- kürk adı altında
cinayetlerin- folklorik adı altında
dövüşlerin ve insan çıkarları için
her türlü sömürünün devam ettiği, ihbar ve şikayet hakkımızın
anayasa aykırı şekilde elimizden
alındığı, faillerin caydırıcı yaptırımlarla karşılaşmadığı, Bakanlıklara çok geniş yetkilerin verildiği,
hak savunucularının taleplerinin
ve TBMM’de kabul edilmiş olan
Araştırma Komisyonu raporundaki
önerilerin dikkate alınmadığı, yıllardır verilen emek ve mücadelenin görmezden gelindiği bir yasayı
kabul etmemiz mümkün değildir.
Türcü zihniyetten vazgeçilip, hayvanların doğuştan gelen hakları
kendilerine teslim edilinceye kadar mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz.

Hedef Daha İyi Hizmet ve Daha
İyi Çalışma Koşulları

İzmir Barosu ve İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak
türcü zihniyetten vazgeçilip, hayvanların doğuştan gelen hakları
kendilerine teslim edilinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Yönetim kurulumuz, Baromuzun merkez birimi ve adliyeleri
ile ilçe adliyelerinde görevli emekçileriyle 27.09.2021 tarihinde Baro Merkez Binasında bir araya geldi.
Baro Başkanımız ile yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda yeni dönemde meslektaşlarımıza daha da iyi hizmet
verilebilmesi için görüş alışverişi yapıldı.
Toplantı sonrasında özverili çalışmaları ve emeklerinden
ötürü teşekkür etmek amacıyla baro emekçilerimiz için düzenlenen yemekte, bu kez yönetim kurulu üyelerimiz hizmet etti.
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Söz konusu buluşmanın daha iyi hizmet ve daha iyi çalışma
koşullarının sağlanmasında faydalı olacağını umuyoruz.

Temmuz-Ağustos-Eylül 2021

İzmir, Kurtuluşunun
99. Yılını Coşkuyla Kutluyor

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, TELE1’de yayınlanan Türkiye’nin
Geleceği programında Mustafa Balbay’ın konuğu olarak gündeme ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
İnsanları Mahkum Etmeye Dayandırdığınız Delilleri Ortaya Koymak
Zorundasınız

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törene katılarak Atatürk
Anıtı’na İzmir Barosu çelengini sunan Baro Başkanımız Av.
Özkan Yücel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde halkımızın emperyalizme ve işgalcilere karşı yürüttüğü Kurtuluş
Savaşı’nın zafere ulaştığı; bağımsızlık özlemiyle çıkılan yolda
demokratik, laik bir hukuk devletinin temellerinin atıldığı 9
Eylül 1922’nin 99. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını ifade
ederek, “İzmir’in kurtuluşuyla bağımsız ve özgür Türkiye’nin
temelleri atılmıştır” dedi.

Programda aynı gün İzmir Barosu’nun
da katıldığı ÇHD Davası’nı değerlendiren Av. Özkan Yücel, süren yargılamaya bir dava demenin mümkün
olmadığını ifade ederek “aslında bu
dosya Türkiye’nin yargı pratiğini ortaya koyan, yargıda geldiğimiz noktayı
gösteren, çok açık verilerle dolu bir
dosya” dedi. Sanıkların mahkemenin
bahsettiği dijital delilleri yedi buçuk
yıldır görmek istediklerini, bugün de
aynı talebi tekrar ettiklerini belirterek“yedi buçuk yıldır talep ettiğimiz ve
getirtilmeyen dijital deliller dosyaya
sunulsun dediler. Ama çok iddialı bir
biçimde söyledi sanıklar bunu. Adeta
yargılanan yer değiştirdi bu savunma
ile birlikte, avukatlar değil mahkeme
yargılanmaya başlandı. Çünkü yedi
buçuk yıldır emniyete yazılan yazılara,
başka yerlerden istenmesine rağmen
dosyanın temel delili olarak gösterilen dijital materyaller dosya içerisine
bir türlü giremedi. İddialıydı avukat
arkadaşlar, diyorlardı ki ‘yok çünkü.
Getirtemezsiniz.’ Üstelik böyle bir de-

lille, böyle bir delilin varlığı ile insanları mahkum etmeye kalkıyorsanız, o
zaman bu delilleri ortaya koymak ve
tartışmak bütün yurttaşların, avukat
olsun olmasın, hakkı. Bunu talep etmelerinden daha doğal bir şey olamaz” dedi.
Yargıtay’a Anayasa’nın 2. Maddesini
Gönderdik
Diyanet İşleri Başkanı’nın katıldığı
adli yıl açılış törenine de değinen Av.
Özkan Yücel, “adli yıl açılışında yaşanan sahne, aslına bakarsanız bu
ülkede laiklik ilkesinin çoktan beridir
ortadan kaldırılması konusunda ortaya konulan çabaların bir göstergesi mahiyetindeydi. Yargıtay’a o açılışa
ilişkin Anayasa’da laiklik ilkesinin
bulunduğu ikinci maddeyi de ekleyerek bir yazı gönderdik. çünkü yargı
mercileri her türlü tarafgirlikten uzak
kalmak zorundadır. Elbette ki Diyanet
İşleri Başkanı kendi sorumluluğundaki işleri yapacaktır. Öte yandan, devlet
bütün ilişkilerinde, bütün tasarruflarında dinle ilişkisini kesmek zorundadır. Devletin dini olmaz, yurttaşların
dini olur” dedi. Laiklik ilkesinin bu ülkede egemen olması gerektiğini ifade
eden Av. Özkan Yücel, “laikliğe aykırı
her eylem, yurttaşların özgürlüklerinin karşısına konulmuş bir dinamit
gibidir. Ne zaman patlayacağı belli olmaz” dedi.

İZMİR BAROSU KOMİSYONLARI YENİ DÖNEM TOPLANTILARI BAŞLADI
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İzmir Barosu Bülteni
İZMİR ADLİYESİ İLK DERECE MAHKEMELERİNDEN;
AİLE, SULH HUKUK, İŞ VE TÜKETİCİ MAHKEMELERİ
EK BİNADA HİZMETE BAŞLAMIŞTIR

İzmir Barosu Eğitmenleri Yeni Dönem
Çalışmaları İçin Bir Araya Geldi

Mahkemelerin güncel iletişim bilgilerine
yandaki kare kodu okutarak ulaşabilirsiniz.

ADLİYE
EK BİNA

İzmir Barosu çalışmalarında görev alan eğitmenler, yeni dönem
çalışmalarını görüşmek üzere 24.09.2021 tarihinde merkez baro
binasında bir araya geldi.
İzmir Barosu bünyesindeki merkez ve komisyonlarda eğitim çalışmalarını yürüten tüm eğitmenler ile staj jüri üyeleri ve ilçe temsilcileri; İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, Baro Genel Sekreteri Av. Yakup Gül, Staj Eğitim Merkezi’nden sorumlu yönetim
kurulu üyeleri Av. Elçin Kılınçer Ot ile Av. Şefika Yıldırım Sert’in de
katıldığı toplantıda yeni dönem merkez ve komisyon çalışmalarına birlikte yön vermek, özellikle stajyer avukatların staj dönemini
daha etkin ve verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla fikir paylaşımı yapıldı. Toplantıda ayrıca bugüne dek eğitim çalışmalarında
Türkiye’ye örnek olan İzmir Barosu çalışmalarının, daha da ileri
seviyeye taşınması hedeflendi.
Toplantı sonunda düzenlenen kokteylde eğitmenlere, jüri üyelerine ve ilçe temsilcilerine geçmiş dönemdeki emekleri ve özverili
çalışmaları nedeniyle teşekkür edildi.

Biz Değilsek Kim,
Şimdi Değilse Ne Zaman?

Hayvan Hakları Komisyonumuz
Büyükşehir Belediyesi’ni Ziyaret Etti

Bugün Dünyanın dört bir yanında iklim grevine gidiliyor.

14

İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi meslektaşlarımız, süren
işbirliğinin geliştirilmesi için İzmir
Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.
21 Eylül 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen ziyarette komisyona gelen
başvurularla, Fuar’da bulunan bakım
evi başta olmak üzere bakım evleri ile
ilgili talepler iletilmiş, Çınarlı Diş Hastanesi bölgesinde yaşanan trafik kazaları sebebiyle alınabilecek önlemler
konuşulmuş, deney laboratuvarları,
doğal yaşam parkları gibi hayvanların haklarının ihlal edildiği hiçbir alana destek verilmemesi talep edilmiş,
hayvan hakları bilincinin artırılması ve
hak ihlallerinin önlenmesi adına İzmir
Barosu’nun desteğe ve işbirliğine ha-

zır olduğu iletilmiştir.
Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız
Devran , Veteriner İşleri Vekil Müdürü Umut Polat, İklim Değişikliği ve
Çevre Koruma Daire Başkanı Şükran
Nurlu ile İzmir Barosu Hayvan Hakları
Komisyonu sorumlu yönetim kurulu
üyesi Av. Deniz Yılmazer, komisyon
üyelerimiz Av. Ayşe Alpsar, Av. Melike
Özdemir Ballı, Av. Onur Tolun ve Av.
Neslihan Altan katılmıştır.
Emeği geçen herkese teşekkür eder,
hayvanların haklarının ihlal edilmediği adil bir dünyanın mümkün olabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz.

Dünyamızın, küresel iklim değişikliği
nedeniyle geri dönülemez bir noktaya doğru hızla ilerlediği tartışmasız.
Özellikle son birkaç yıl içinde meydana gelen anormal hava olayları,
yangınlar ve kuraklık gibi doğal felaketler, tehlikenin büyüklüğünü açıkça
ortaya koyuyor.
Anayasa ve Türkiye’nin taraf olduğu
uluslararası sözleşmelerle güvence
altına alınmış olan “Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı”, aynı zamanda
gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma yükümlülüğünü de beraberinde getirmektedir.
Oysa önlem alınmazsa önüne geçilemez kuraklık, orman yangınları, canlı
türlerinin yok olması, ekolojik dengenin tamamen bozulması gibi nedenlerle çok yakında yaşanabilir bir Dünya’dan bahsedemeyeceğiz.

Bu nedenle siyasi iktidara çağrıda bulunuyoruz!
Yaşamın korunması için; küresel iklim krizine karşı derhal harekete geçilmesi, somut eylem planları hazırlanması, yaptırım gücü olan kanuni
düzenlemeler getirilerek uygulamanın sürekli olarak denetlenmesi ve
ihlal halinde yaptırımların istisnasız
şekilde uygulanması tüm devlet organları açısından birer zorunluluktur. Bu kapsamda, yeterli olmasa da
imzalanan Paris İklim Anlaşması’nın
bağlayıcı hale getirilmesi, fosil yakıt
endüstrisinden vazgeçilmesi, karbon
emisyonunun düşürülmesi politikalarının derhal hayata geçirilmesi gerekmektedir
İzmir Barosu olarak küresel iklim krizine karşı mücadele kapsamında bugün dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilecek “Küresel İklim Grevini”
destekliyor ve tüm meslektaşlarımızı
bugün saat 17.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak olan greve katılmaya davet ediyoruz.

Temmuz-Ağustos-Eylül 2021
Akaryakıt İndirim Anlaşması
Yapılmıştır

İzmir Barosu ile Atlas Filo Yönetimi AŞ arasında yapılan protokolle, avukat ve stajyer avukat
meslektaşlarımız ile baro personellerine Shell istasyonlarında güncel akaryakıt fiyatları
üzerinden %4 indirim sağlanmıştır.
Dizel, benzin ve LPG ürünlerinde geçerli olan indirimden yararlanabilmek için, Shell Club
Smart Extra Card edinilmesi
ve yakıt alımı öncesinde kartın
okutulması yeterli olacaktır.

ğişikliği ve/veya hatalı kartlarda meslektaşlarımızın firmayı
bilgilendirmeleri halinde yeni
kartlar meslektaşlarımızın adreslerine ücretsiz olarak gönderilecektir.
Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin baro kartları ve araç
ruhsat fotoğrafları ile kargo adreslerini ilgili firmaya aşağıdaki
e-posta adresi veya whatsapp
hattı üzerinden göndermeleri
yeterlidir.
İletişim

Kartlar ücretsiz olup kartların
ücretsiz kargo ile meslektaş- e-posta:
larımıza gönderilmesi sağlana- info@atlasfilo.com.tr
caktır.
Whatsapp hattı 1:
Alınan yakıt sonrası bilgilendir- 0549 504 14 13
me fişinde avantaj ve kazançlar
yer alacak olup her karta tek Whatsapp hattı 2:
bir araç tanımlanabileceğinden 0549 504 1415
birden fazla araca sahip olan
meslektaşlarımız araç sayısı Whatsapp hattı 3:
0549 699 95 03
kadar kart talep etmelidirler.
Kartın kaybedilmesi, plaka de-

Sivas Kongresi’nin 102. Yıl Dönümünü Kutluyoruz

İzmir Barosu’ndan Göç İdaresi’ne:

SORUNLARI ÇÖZÜN!
İzmir Barosu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne son zamanlarda sık sık yaşanan ve hak
ihlallerine neden olan konular
hakkında bir yazı gönderdi ve
talepte bulundu. Bu sorunlardan ilki, aralarında İzmir’in de
olduğu bazı şehirlerde geçici
koruma kapsamında ikamet
etmekteyken, hakkında sınır
dışı kararı alınan kişilerin aynı
zamanda geçici koruma kayıtlarının da iptal edilmesiyle
başlıyor. Sınır dışı kararına
karşı dava açacak avukatların
incelediği ve vekaletnameleri
ile fotokopi aldıkları dosyalarda geçici koruma statüsünün
iptali hakkında yazılı bir kararın bulunmadığı ifade edilen
yazıda, bu kararın kişilere de
tebliğ edilmediği belirtiliyor.
Ayrıca yazıda “sınır dışı kararına karşı açılan dava sonucunda kararın iptal edilmesi
halinde kişiler yeniden geçici
koruma kapsamına alınmak
amacıyla başvurduklarında,
-yakın zamanda başladığı tahmin edilen bir uygulama ile
eskiden bu yana aynı illerde
kayıtlı olmalarına, aile üyelerinin aynı ilde bulunmasına rağmen, yeniden geçici koruma
kapsamına alınması talepleri
kurumca değerlendirilmiyor.
Kişiler -daha önce hiçbir irtibat ve ilişkisinin olmadığı
farklı ve çok uzak illere yönlendiriliyorlar. Üstelik bu sırada kişilerin koruma kayıtları
başlatılmamakta ve bir kimlik
de verilmemektedir” denildi.
Mağduriyetlere Yol Açıyor
Bu uygulama nedeniyle, kişiler ailelerinden uzakta bir ilde
yaşamaya zorlanıyor.

Ülkemiz işgal altındayken bağımsızlık mücadelesinin
ateşinin Anadolu’da adım adım yakılmasına öncülük eden
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde toplanarak
kurtuluşa giden yolda manda ve himayenin kabul edilmeyeceği ve istiklalden başka bir amacın olamayacağı iradesinin ortaya koyulduğu Sivas Kongresi’nin 102. yıldönümünü kutluyoruz.

Uygulamanın, bakıma muhtaç aile bireyleri ve çocukların fakirleşmesine ve bakıma
ulaşamamasına neden olduğu
ifade edilen yazıda, bu durumun çocuk haklarının, eğitim
hakkının ve birçok hakkın da
ihlaline neden olduğu, aile reisi ile aile üyelerinin başka illerde kalmak zorunda kalmasının, birçok sosyoekonomik
mağduriyete neden olacağı

dile getirildi.
Göç İdaresi’ne gönderilen yazıda başka bir ile gitmeyi göze
alsalar bile bu kişilerin kimlikleri olmadığı için HES kodlarının olmadığı, aşı ve pcr testleri yaptıramadıkları, haliyle
başka bir ile gitmelerinin neredeyse imkansız olduğu ifade
edildi.
Uygulama Hukuka Aykırıdır
Uygulamanın hukuka da aykırı olduğu ifade edilen yazıda
“bilindiği gibi idare hukukunda iptal davalarının temel işlevi, iptal kararı verilmesi ile
birlikte hukuka aykırı olduğu
tespit edilen işlemin geriye
dönük olarak tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Yani kişi,
zaten İzmir’deyken koruma
kapsamından çıkarıldıysa, koruma kapsamından çıkartılma
sebebi olan işlem (bu olayda
sınır dışı işlemi) mahkeme
kararıyla iptal edilirse; kişinin
karardan önceki durumu ve
hakları tekrar sağlanmalıdır.
Ayrıca yazıda, kişilerin başka
illere yönlendirilmelerinin de
bir idari işlem olduğu, bu idari işlemin açıkça gereklilik ve
orantılılık ilkelerine uygun olmadığı söylendi.
Son olarak “uygulama bu
haliyle kesin olarak Anayasa madde 16 ve 23’e aykırılık
içermektedir. Bu nedenle bu
işleme karşı açılan idari yargı davalarında idarenin savunmasını bile almaya gerek
görmeden yürütmenin durdurulması (YD) kararları alındığı
bilinmektedir. Ancak avukat
tutacak parası olmayan ve
değişik nedenlerle baroların
adli yardım hizmetlerinden
yararlanamayan ve belirtilen
illere giden kişilerin çok ciddi
mağduriyetleri söz konusudur” denilerek, hak ihlallerine ve birçok sosyo-ekonomik
mağduriyete neden olan bu
uygulamanın acilen sona erdirilmesi talep edildi.
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İzmir Barosu, Avukatlık Pratiğine Yön Veriyor

mesini sağlayan tüm meslektaşlarımıza İzmir Barosu olarak
teşekkür ederiz.

İzmir Barosu taraşından aralıksız olarak sürdürülen ve bir
süredir pandemi koşulları sebebiyle online olarak gerçekleştirilen CMK eğitim çalışmalarının yenisi, bu kez yüz yüze
olarak 13-14-15 Ağustos 2021
tarihlerinde
gerçekleştirildi.
İzmir Barosu olarak çalışmaya
aktif bir şekilde katılarak hayal

ettiğimiz avukatlık pratiğinin
mümkün olduğuna olan inancımızı bir kat daha arttırarak
kanatlarını kanatlarımıza, rüzgarını rüzgarımıza katan tüm
meslektaşlarımıza
teşekkür
ederiz.

kaygı ile 20 yılı aşkın bir süredir gerçekleştirdiğimiz Meslek
İçi CMK Eğitim seminerlerinin
bir diğeri 84 meslektaşımızın
katılımı ile 10-11-12 Eylül 2021
tarihlerinde
gerçekleştirildi.
Küçük gruplar halinde ve interaktif yöntemlerin kullanıldığı
Hukuk devleti ile insan hake çalışmaya aktif katılımı ile çave özgürlükleri adına ortak bir lışmanın çok daha verimli geç-

Meslekte uygulama birliği ve
hukuk devletinden yana bir avukatlık kaygısı ile sürdürülen ve
tamamen gönüllü olarak sürdürülen Meslek İçi CMK Eğitim
seminerleri İzmir Barosu dışında da devam ediyor. 31 Temmuz
– 01 Ağustos 2021 tarihlerinde
Van’da 18-19 Eylül Mardin’de
gerçekleştirilen eğitim seminerleri yine küçük gruplar halinde ve interaktif olarak gerçekleştirildi. Aktif bir katılım ile
ısrar eden, teslim olmayan ve
kazanan bir avukatlık pratiğinin
var olabileceğine olan inancımızı kuvvetlendiren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Orman Yangınları:

Sebepleri-Sonuçları-Etkileri Başlıklı Panel Düzenlendi
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İzmir Barosu tarafından “Orman Yangınları:a Sebepleri-Sonuçları-Etkileri” başlıklı
bir panel düzenlendi. İzmir
Barosu Konferans Salonunda
16 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen panelin moderasyonunu İzmir Barosu Kent ve
Çevre Komisyonu Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Şefika Yıldırım Sert yaptı.

Panelin ilk oturumunda, Ege
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ecmel
Erlat “İklim Değişikliği ve
Orman Yangınları”, Orman
Mühendisleri Odası İzmir
Şube Başkanı Sabahattin Bilge “Orman Yangınları İle Mücadele ve Yangın Sonrasında
Yapılacak Çalışmalar “ ve

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr.
Ali Osman Karababa “Orman
Yangınlarının Sağlığa Etkileri” konulu sunumları yaptılar.
İkinci oturumda ise TMMOB
Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Dr. Tevfik
“Türk Orman Yangınlarının
Tarıma Etkisi” konulu sunumunu yaparken, İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu
Üyesi Av. Berna Babaoğlu
Ulutaş da orman yangınlarının hukuki sonuçlarını değerlendirdi. Çalışmanın sonunda
katılımcılara teşekkür belgelerini İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel sundu.
Başkan, orman yangınları ile
birlikte çok aciz kaldığımız
bir felaketi yaşadığımızı; orman yangınlarının iklim krizi
ile doğaya karşı düşmanlığı
bir kez daha görünür kıldığını

dile getirdi. Ayrıca “Ülkemiz,
bir yandan doğa talanına karşı çıkan, doğa talanı ile mücadele eden insanlarla doluyken, bir yandan da doğayı
talan etmek için her türlü imkanı kullanmaya çalışan bir
siyasi iktidarca yıllardır yönetiliyor. Çanakkale’den başlayıp Karadeniz’e kadar gidiyor.
Her yerde maden tesisleri
ya da benzeri uygulamalarla
doğayı bir biçimde katlediliyorlar. Farklı disiplinlerle
birlikte çalışmaya ihtiyaç vardı. Kent ve Çevre Komisyonumuz konunun tüm alanlarını konuşabilecek uzmanları
bir araya getiren bir çalışma
hazırladı. Ben tüm konuşmacılara teşekkür ediyorum.
Çevre için birlikte çalışmaya
devam edeceğiz.” dedi.

Temmuz-Ağustos-Eylül 2021
Ulusal ve Uluslararası Kurumlara

Ç A Ğ R I M I Z D I R
Afganistan’daki trajik gelişmelere
duyarsız kalamayız; ülkeden kaçan
kişiler için başta mülteci hukuku
olmak üzere genel insan hakları
hukukunun gerektirdiği önlemler
gecikmeksizin alınmalıdır.
Afganistan’da yabancı güçlerin
çekilmesi ile Taliban kuvvetlerinin
ülkede zaten var olan etkisi hızlı bir
şekilde ilerlemiş ve yakın zamanda
başkent Kabil’in de ele geçirilmesi
ile ülke çok büyük oranda resmen
Taliban kontrolü altına girmiştir.
Bunun üzerine uzun yıllardır süren Afganistan’dan kaçışlar yeni
bir evreye ulaşmıştır. Zira, başta
kadınlar, çocuklar, lgbti gruplar,
devrik Afganistan Hükümetinde
görev alan tüm asker ve çalışanlar, ülkedeki yabancı güçlere lojistik hizmet sunduğu düşünülen
kişiler ve bazı etnik ve dini gruplar
Taliban rejimi altındaki Afganistan’da yeni riskli insan profilleri
oluşturmuştur. İçinde İran-Türkiye rotasının da olduğu birçok rota
ve komşu sınır devletler üzerinden
ülkeden kaçışlar başlamıştır. Henüz kitlesel ve olağanüstü artışta değerlendirilmeyen kaçışların
önümüzdeki haftalarda ciddi bir
şekilde artacağı tahmin edilmektedir. Bu duruma bağlı olarak ülkemizde ve dünyada başta Afganistan’dan gelenler olmak üzere
mülteci, göçmen ve genel olarak
yabancı düşmanlığına dayalı nefret söyleminin arttığı ve bunun
–Ankara Altındağ’da henüz yakın
zamanda yaşandığı üzere- hızla
ciddi ve trajik nefret suçlarına dönüştüğü gözlemlenmektedir.
Sığınma hakkı tarihin her dönem
ve coğrafyasında genel kabul görmüş, “geleneksel hukuk” içinde
her ülke tarafından uygulanmış,
öğretide birinci kuşak haklardan

sayılan temel bir insan hakkıdır.
1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB) madde 14’te
“Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır”
şeklinde yazılı hukuk alanında ifade edilmiştir. Hemen sonrasında
oluşturulan ve ilk BM Sözleşmelerinden olan “Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme” 1951
yılında Cenevre’de kabul edilmiştir. Türkiye de bu sözleşmenin
hazırlayıcısı ve ilk imzacı ülkelerinden olup halen bu Sözleşmenin
Yürütme Komitesi (EXCOM) üyesidir. 1967 New York Protokolüne
de taraf olan Türkiye halen 1951
Sözleşmesini dünyada coğrafi sınırlama ile uygulayan üç ülkeden
birisidir. 1951 Sözleşmesi dünyada
sığınma arayan kişiler için uygulanan en temel uluslararası insan
hakları hukuku düzenlemesidir.
Sözleşmenin özellikle 33. maddesi
geleneksel hukukta “non-refoulement” olarak bilinen ve uluslararası korumanın temel taşını
oluşturan “geri göndermeme” ilkesini içermektedir. Sözleşmenin
31. maddesi sözleşme kapsamında koruma sağlanması gereken
sığınmacı ve mültecilerin ülkeye
düzenli veya düzensiz yollardan
girişlerini –adeta işin doğası gereği olmasından ötürü- koruma
altına almıştır. Geri göndermeme
ilkesinin aynı zamanda ülkeye girişi engelleme ve sınırlardan geri
göndermeyi (push back -geri itme)
eylemlerini yasakladığı bilinmektedir.
Bunun dışında Türkiye’nin de taraf olduğu BM İşkenceye ve Diğer
Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur
Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı
Sözleşmenin 3. maddesi açık bir
şekilde kişinin iade edileceği ül-

kede işkence ve kötü muameleye
uğrama riski varsa bunu taraf ülkeye yasaklamaktadır. Yine, Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi (AİHS) 2. ve
3. maddeleri kapsamında Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’nin oluşturduğu içtihat külliyatı sadece 1951 Sözleşmesinde
tanımlanan durumlarda değil, adi
suçlardan dolayı dahi ülkesini terk
eden kişilere duruma göre sığındığı ülkeden sınır dışı edilmeme
konusunda bir koruma sağlamaktadır. 1982 Anayasası madde
90/son “Usulüne göre yürürlüğe
konulmuş Milletlerarası Sözleşmeler kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık
iddiası ile Anayasa Mahkemesine
başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve
özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı
konuda farklı hükümler içermesi
nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma
hükümleri esas alınır” hükmünü
içermekle Türkiye’nin taraf olduğu
uluslararası sözleşmelerin hukuk
sistemimiz ve hiyerarşisi içindeki
yerini net olarak ifade etmektedir.
Temel ve birinci kuşak bir insan
hakkı alanını oluşturmasına rağmen Türkiye’de yakın zamana kadar sığınma hakkını koruyan ve bu
alana ilişkin prosedürü düzenleyen bir kanun düşünülmemiştir.
Ancak yakın sayılabilecek bir geçmişte, 04.04.2013 tarihinde kabul
edilerek 11.04.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) bu alana ilişkin temel
iç hukuk düzenlememiz olmuştur.
YUKK madde 65/4 sığınma amaçlı
ülkemize gelişlerde düzensiz yollarla dahi olsa ülkeye girişe yasal

koruma sağlamakta, YUKK madde
4 ve 55 ise bu kapsamdaki kişilerin
sınır dışı edilmelerini yasaklamaktadır. Dolayısı ile Afganistan’ın
güncel durumundan kaçan kişiler başta olmak üzere ülkemize
sığınma amacıyla gelen herkese
sığınma hukuku usul güvencelerine erişim imkanı sağlanması ve bu
hukukun halihazırda var olan idari
ve yargısal denetim mekanizmalarının adil ve etkin çalışmasının
ulusal ve tarafı olduğumuz uluslararası hukukun bir gereği olduğu
açık olarak görülmektedir.
Temel bir insan hakkının ve açıklanmaya çalışıldığı üzere ulusal ve
tarafı olduğumuz uluslararası hukukun açık bir gerekliliği olmasına
karşın ülkemize sığınan insanlara
yönelik son zamanlarda yükseltilen ayrımcılık ve nefret içeren söylemin –benzerleri başka coğrafyalarda ve tarihte de trajik bir şekilde
görüldüğü üzere- hızla ayrımcılık
ve nefret suçlarına dönüştüğü ve
toplumsal barışı tehdit ettiği görülmektedir. İzmir Barosu olarak
konuya ilişkin hukuki mevzuata
atıf yaptıktan sonra uluslararası
ve ulusal kurumlara ve kamuoyuna çağrılarımızı belirtmek isteriz:
Açıklamanın tamamı için aşağıdaki kare kodu okutabilirsiniz

Çocuk Adalet Sisteminde Avukatın Rolü Eğitimi 33. Kez Düzenlendi

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezince, Av. Cansu Bildirici Eğercioğlu, Av. Gamze Karaoğlu, Av. Can Kurtulan, Av. Övgü Temizkan, Av. Türkay Çam, Av. Ezgi Kılıç ve Av. Cem Kalsen’in kolaylaştırıcılığında düzenlenen “Çocuk Adalet Sisteminde Avukatın Rolü Eğitim” çalışması, 18 Eylül 2021 tarihinde Baromuz Merkez Binasında yapıldı. 33. kez düzenlenen eğitime 27 meslektaşımız katıldı. Çocuğun adalet sisteminde örselenmeden yer alması konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan bu çalışma
sonunda, katılımcılar hem Çocuk İzlem Merkezi’nde görev alabilecek hem de Çocuk Hakları Merkezi’nde nöbet tutabilecek...
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KEŞKE SADECE SAATLER DURSAYDI …
aşamasından inşasına, kullanımına kadar birçok ihmal, kasıt,
denetimsizlik, vurdumduymazlık sonucu yerle bir olan binaların mevzuata göre mesulleri
hakkında yürütülen soruşturKamu kurumları ve halkın bi- malar neticesinde açılan ceza
linçlenmesi ile olası felaket davalarının takibi için çalışma
senaryolarının gerçekleşmesi- grubu kuruyor.
nin önlenmesi adına herkese Biz avukatlar, yaşanan deprem
büyük bir görev düşmektedir. ve olası deprem riskleri sebeMerkezi İzmir olmadığı halde, biyle 4708 sayılı Yapı Denetim
geçirdiğimiz depremin yarat- Kanunu’na, 7269 sayılı Umumi
tığı faciaya tanık olduk. Oysa Hayata Müessir Afetler Dobilim insanlarına göre asıl bü- layısıyla Alınacak Tedbirlerle
yük tehdit, İzmir’in içinden ge- Yapılacak Yardımlara Dair Kaçen fay hattında. Başkaca can nunu’na, 6306 sayılı Afet Riski
ve mal kaybı yaşamamanın Altındaki Alanların Dönüştütek yolu, organize bir şekilde rülmesi Hakkında Kanunu’na
çözümler üreterek depreme ,1975 Deprem Yönetmeliği ‘ne,
hazırlıklı olmak. Sorunun bü- 1998 Deprem Yönetmeliği’ne,
yüklüğü, kamu eliyle çözümün 2018 Türkiye Bina Deprem
taraflarının bir araya getirilip, Yönetmeliği’ne, Türkiye Bina
hukuki ve finansal modeller Deprem Yönetmeliği Kapsaortaya konulmasını gerekli kıl- mında Yapılacak Binalarla İlgili Uygulama Esaslarına Dair
maktadır.
Depremlerin bu kadar çok can Tebliğ”ine uygun mu değil mi
kaybına yol açmasının sebebi diye dosyalarımızda tartışırken,
olarak kaçak yapılar, standart- unutmayalım bizler de deplara uygun olmayan binalar, remzedeyiz. Yaşadığımız kenuygun olmayan gevşek zemin- te dair irademizi açıkça ortaya
deki yapılaşmalar, kentin çar- koymalıyız.
olanağımız yok ama bu kabul,
yaşama hakkımızı korumaya
çalışmayacağımız anlamına mı
gelir? Felaketlerin zararlarının
artmasına neden olanları nasıl
durduracağız?

Av. Berna BABAOĞLU ULUTAŞ
İzmir Barosu Kent ve Çevre
Komisyonu Üyesi

Yanımızdakilere sıkıca sarıldığımız, kalbimizde yeri olanları
ise; ‘ nerede, ne yapıyor, sağ
mı, enkaz altında mı, kurtulmuş mudur’ diye endişe ile
merak ettiğimiz 16 saniyeyi hiç
unutmayacağım.
30 Ekim 2020 günü 14:51’de 6.9
ölçeğinde yaşadığımız depremden bahsediyorum.
117 kişinin öldüğü ve binden
fazla kişinin yaralandığı, Bayraklı ve Bornova’da çok sayıda
binanın yıkıldığı, diğer ilçelerde
de binaların hasarlı ve kullanılamaz hale gelmesine neden
olan; büyük çapta can ve mal
kaybına neden olan, meslektaşlarımızı da yitirdiğimiz, pek
çok avukatlık bürosunun zarar
gördüğü İzmir depreminden
bahsediyorum.
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Çevre davalarında görev alan
biz avukatlar hep, dava konusu
işleme dair ÇED raporunu depremsellik açısından da eleştirir, fay hatlarına yakınlığı, olası deprem halinde kurulması
planlanan işletmenin kirliliğe,
can ve mal kaybına neden olup
olmayacağını tartışır, yaşam
hakkını savunuruz. 17 Ağustos
1999’da Tüpraş’ta çıkan yangını hatırlatır, felaket üstüne
felaket yaşanmasını önlemeye
çalışırız. Hatırlayalım, 7.5 ölçeğinde Kocaeli/Gölcük depremi, resmi kayıtlara göre 17 bin
480 kişinin ölümüne, 20 binden
fazla insanın yaralanmasına,
30 bine yakın insanın evsiz kalmasına neden olmuştu. 1999
Gölcük depreminin çok geniş
bir coğrafyayı etkilemesi ile büyük sıkıntılar yaşanmıştı.
Elimizde olmadan muhatap olduğumuz doğal afetleri önleme

Baromuz bünyesinde kurulan
çalışma grubuna dahil olarak,
depremin zararlarını arttıran
sorumluların yargılanmalarında, depremde yakınlarını
İzmir Barosu, 30.10.2020 ta- kaybedenlerle bir arada olarihinde meydana gelen İzmir lım. Dayanışmamız ile kentidepremi sonrasında, proje mize ve birbirimize sahip çıkalım.
pık yapılaşması, uygun olmayan zeminlerin imara açılması
ve binaları daha ucuza mal etmek için malzemeden çalan
müteahhitler gösterilmektedir.

Suruç İçin Adalet
Mücadelemiz Sürecek
20 Temmuz 2015 tarihinde, barış
ve kardeşlik için yola çıkan yüzlerce genç, siyasi iktidar tarafından korunan, desteklenen IŞİD
çetelerinin saldırısına uğramış;
33 genç yaşamını yitirirken yüzlercesi yaralanmıştır.
Katliamın 6. yıl dönümünde başta siyasi sorumlular olmak üzere gerçek sorumlular hala yargı
önüne çıkarılmamıştır.
Adil ve etkin bir yargılama ile tüm
gerçek sorumlular açığa çıkarılıp
yargılanıncaya kadar Suruç için
adalet mücadelesinin bir parçası
olacağımızı tekrar ediyor, yaşamını yitirenleri saygı ve özlemle
anıyoruz.

İZMİR BAROSU ADINA
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Av. Özkan Yücel
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Yeni Adli Yıl Kokteyli
Baro Terasında Düzenlendi

İzmir Barosu, Yeni Adli Yılı,
Baro terasında düzenlediği
kokteylle karşıladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Adalet Komisyonu
Başkanı Oktay Tabur, Başsavcı
Vekili Mehmet Akif Dönertaş
ve çok sayıda meslektaşımızın
katıldığı kokteylde konuşan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan
Yücel, laik, demokratik bir hukuk devletinin inşası için mücadeleyi sürdürecekleri mesajını
verdi.
Av. Özkan Yücel konuşmasında
şunları dile getirdi:
“Biz adli yılı İslam devleti özlemiyle açanlardan değiliz. Biz
yargıyı dini teamüllere, dini anlayışlara değil, hukukun evrensel ilkelerine göre yaşayanlardanız. Bunu hayata geçirmek
için gece gündüz demeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Soruyorlar bazen bu gücü
nereden buluyorsunuz diye.

Onu soranlara bu akşam burada bulunan meslektaşlarımızı
göstermek yeter. Sizlerle beraber yürümek, sizlerle beraber
mücadele etmek, bizim için asıl
güç ve asıl motivasyon kaynağıdır. Türkiye’de herkes susarken
İzmir’den yine bir ses yükseldi
Yargıtay açılış törenlerine ilişkin. Anayasa’nın 2. maddesini
gönderdik kendilerine, ‘Unuttunuz belki laik demokratik bir
hukuk devleti olduğunu söyleyen bir ülkede Anayasası’nda
bunun yazdığı bir ülkede yargı
görevi yapıyorsunuz; bunu hatırlayın, bundan sonra elinizin
altında bulunsun.’ dedik. Hatırlatmaya devam edeceğiz. Bu
ilkelerden, Cumhuriyet değerlerinden, laiklikten, insan haklarından, demokrasiden, hukuk
devletinin evrensel ilkelerinden asla vazgeçmek niyetinde
değiliz. Bunları sonuna kadar
savunmak için ne gerekiyorsa
yapmak konusunda da kararlıyız.”

MESLEKTAŞLARIMIZA YÖNELİK KAMPANYALAR
İzmir Barosu olarak meslektaşlarımızın gündelik yaşamlarında hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bu
kapsamda aralarında sağlık
ve eğitim kurumlarının da
olduğu bir çok farklı firma ve
kurumla indirim protokolleri
imzalıyoruz.

su’nun yapmış olduğu indirim anlaşmalarının listesine
aşağıdaki karekodu okutarak
ulaşabilirsiniz.

Bu kapsamda İzmir BaroİZMİR BAROSU
MOBİL UYGULAMASINI
AŞAĞIDAKİ KAREKODU
OKUTARAK
İNDİREBİLİRSİNİZ
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Hukuk ve Sinema’nın Kesiştiği Yer SineBaro’da Bir Yaz Böyle Geçti…
Sacco ve Vanzetti’nin göçmen
işçi olarak verdikleri yaşam
mücadelesinde politik sebeplerle haksız yere suçlanmasını
ve yedi yıl süren haksız bir yargılamayı konu alan film, bizleri 1920’li yıllara götürürken,
sorunların günümüzdeki kadar benzer olduğunu da gözler
önüne seriyor.

Yaşamın her alanını düzenleyen
hukuk ile yaşamın her yönünü
beyazperdeye aktaran sinemanın yollarının sık sık kesiştiğini
bilirsiniz. Bu kesişmeden hareketle, hukuki sorunlarımızı bir
de beyaz perdenin sanatsal diliyle izleyip, meslektaşlarımızla
birlikte değerlendirmek için İzmir Barosu olarak Baromuzun
çatısında açık havada “yıldızların altında” başlattığımız sinema ile farkındalık eğitimleri
büyük ilgi gördü.
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hem de yönetmenliğini üstlenen Mohammad Rasoulof’un
kendi deneyimlerini de her hikayede gözlemlemek mümkün.

Av. Hüseyin Özgür, Av. Gamze Şimşek ve Av. Sabri Can
Onur’un yaptıkları sunumlardan sonra birlikte izlenen filmlerin ardından, sunumcular
ile meslektaşlarımız filmlerin
sanatsal ve hukuki boyutları
üzerine değerlendirme yaparak
sohbet ettiler.

Kısıtlanan özgürlüklerin mağdurları ve adil yargılanmanın
önemi üzerinden devam ettiğimiz bir diğer film “Şikago Yedilisi’nin Yargılanması” (The Trial
of Chicago 7) 08.07.2021, tarihinde bizlerle buluştu. Aaron
Sorkin’in yazıp yönettiği 2020
Amerikan yapımı film, başarılı bir gerçek hayat uyarlaması.
Savaşa ve ayrımcılığa hayır diyen film, seyircisine bizler gibi
‘’hak, hukuk, adalet!’’ diyerek
sesleniyor. Filmdeki yargılamanın bize çok tanıdık gelmesi
gibi, Şikago’da parkta Vietnam
Şavaşı karşıtı gösteri yapan insanlara polisin saldırısı da hiç
yabancı değil.

İlk olarak, Bir Temmuz gecesi
ölüm cezalarına, insan psikolojisini de içine alacak şekilde yakından bakan yakıcı bir başyapıt
ile pandemi öncesi kaldığımız
yerden devam ettik. 2020 İran
yapımı olan “Şeytan Yoktur”
(Sheytan vojud nadarad) adlı
filmde İran’daki ölüm cezaları
dört farklı hikayeye konu ediliyor. Filmin hem senaristliğini

Gerçek hayattan uyarlanan ve
insanlık tarihinin kara lekesini
konu alan başka bir yargılama
filmi ise “Sacco e Vanzetti”…
26 Ağustos gecesi, tam da 94.
yılında, Giuliano Montaldo’nun
yönettiği 1971 yapımı Sacco ve
Vanzetti gösterildi. Şiirler ve
şarkılar eşliğinde üzerine oldukça zevkli bir sohbet yapıldı.
Amerika’ya göç eden iki İtalyan

02.09.2021 tarihinde SineBaro’nun gündeminde yine gerçek
hayattan uyarlama olan, güçlü
bir kadının hayatını ve cinayetini
konu alan “Sıradan Bir Kadın”
(Nur eine Frau) filmi vardı. 2019
Alman yapımı filmin yönetmeni
Sherry Hormann. 2005 yılında
henüz 23 yaşında iken Berlin’de
namus cinayeti adı altında ailesi tarafından kurban edilmiş
gencecik bir kadın olan Hatun
Sürücü’nün hikayesini anlatıyordu. Film göçmen sorunlarını
ve köktendinci baskı, cinsiyet
ayrımcılığını oldukça gerçekçi
bir şekilde ele alıyordu… İstanbul Sözleşmesi’nin hukuka aykırı bir şekilde yok edildiği bir
ülkede, gördük ki, her kadın “
sıradan bir kadın” olabilecektir.
SineBaro’nun 9 Eylül tarihli buluşmasında politik sinemanın
ve işçi sınıfının usta yönetmeni
İngiliz Ken Loach’un kapitalist
sistemin çarkları arasında sıkışmış sıradan insanların öykülerini aktarmaya devam ettiği 2019 yapımı “Üzgünüz, Size
Ulaşamadık” (Sorry, We Missed
You) filmi karşımızdaydı. Kargo sektöründe istisna akdi ile
izinsiz, fazla mesai ücreti olmaksızın ve güvencesiz çalışan
Rick, yaşlı insanlara evlerine
giderek sınırlı zamanlı bakımını
yapan eşi Aby ve çiftin ergenlik
sorunları ile boğuşan çocukları
Seb ile Liza Jae’nin yaşamlarını izlerken arka fonda sistemin

emek ile çalışan insanlara getirdiği ve onlardan götürdüğü,
yönetmenin usta kamerasından
bizlere ulaşıyordu.
16 Eylül gecesi SineBaro’da
2016 Cezayir yapımı “Bu Yaşta
Halâ Saklanarak Sigara İçiyorum” (À mon âge je me cache
encore pour fumer) ile kadınların haykırışlarına, çığlıklarına ve belki de ağıtlarına bir kez
daha tanık olduk. Cezayir asıllı
Fransız kadın yönetmen Rayhana Obermeyer, Cezayir’de bir
Türk hamamında tamamı kadın
olan kahramanlar ile kadının
sömürülmesi, özgürlük, temel
haklar ile siyasallaşmış dinin;
bireyleri ve özellikle kadınları
nerelere
sürükleyebileceğini
anlatıyor.
Havaların soğuması sebebiyle
yıldızlar altında sinema keyfine ara vermeden önceki son
gösterimimiz 23.09.2021 tarihinde gerçekleşti Tunuslu kadın yönetmen Kaouther Ben
Hania imzalı 2020 Lübnan yapımı “Derisini Satan Adam”
(The Man Who Sold His Skin.)
ile Suriye’deki iç savaştan Lübnan’a kaçan ve Schengen vizesi
alarak Belçika’ya gitmek için
sırt derisine kazınan bir resim
yaptıran Sam Ali’nin öyküsünü
izledik. Çağımızın başat sorunu
mülteciliğe ve kapitalist dünyanın ikiyüzlülüğüne, etkileyici ve
düşündürücü bir yaklaşımda
bulunan filmin ardından yine
bizleri heyecanlı bir sohbet
bekliyordu.
SineBaro’da bir yaz daha geride
kaldı. Önümüzdeki yaz, yıldızların altında oturacağımız günlerde yeniden buluşmak üzere…

Temmuz-Ağustos-Eylül 2021
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YİTİRDİKLERİMİZ
AV. MUSA ÖZGİRGİNER

AV. METİN PARLAK

AV. BURHAN TOKGÖZ

AV. BURAK ÖZKAN

Sicil: 957
Doğum Tarihi: 01.01.1929
Vefat Tarihi:06.07.2021

Sicil: 940
Doğum Tarihi: 05.02.1939
Vefat Tarihi:06.07.2021

Sicil: 1168
Doğum Tarihi: 01.01.1940
Vefat Tarihi:06.07.2021

Sicil: 14625
Doğum Tarihi: 22.09.1993
Vefat Tarihi:27.07.2021

AV. HİLAL KÜEY

AV. MEHMET CAN

AV. NECMİ ÖZTÜRK

AV. BERRİN ALTIOK

Sicil: 2037
Doğum Tarihi: 04.08.1955
Vefat Tarihi:03.08.2021

Sicil: 1497
Doğum Tarihi: 14.03.1942
Vefat Tarihi:10.08.2021

Sicil: 997
Doğum Tarihi: 01.01.1937
Vefat Tarihi:10.08.2021

Sicil: 4683
Doğum Tarihi: 09.08.1963
Vefat Tarihi:17.08.2021

AV. MEHMET EGESOY (SIKICI)

AV. MUSTAFA SAFFET OKTAY

Sicil: 1265
Doğum Tarihi: 05.02.1942
Vefat Tarihi:24.08.2021

Sicil: 1042
Doğum Tarihi: 01.01.1944
Vefat Tarihi:28.09.2021

Saygı ve Minnetle Anıyoruz

İzmir Barosu’nun
1970 - 1974 Dönemi Başkanı

Av. M. İskender ÖZTURANLI’yı
ölüm yıldönümünde saygı
ve şükranla anıyoruz.

İzmir Barosu’nun
1974 - 1978 Dönemi Başkanı ve
1969 - 1972 Dönemi Türkiye Barolar
Birliği Kurucu Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

Av. Cengiz İLHAN’ı

ölüm yıldönümünde saygı ve
şükranla anıyoruz.

İzmir Barosu’nun
1983 - 1988 Dönemi Başkanı

Av. Güneş ATABAY’ı
ölüm yıldönümünde saygı
ve şükranla anıyoruz.

