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CUMHURİYETİMİZİN 98. YILINI 
COŞKUYLA KUTLADIK

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NDE YENİ DÖNEM:

“GÜLMEYİ BİLEN ÇOCUKLAR GELDİ”

“Önümüzde bir hedef var. Hukuku teferruat 
saymayan; avukattan, barolardan, hukuktan, 

insan haklarından, demokrasiden yana 
bir yönetim için yola çıkma vaktidir. 

Şimdi sıra Türkiye Barolar Birliği’ndeki 
anlayışı değiştirmekte.” demiştik.

SÖZÜMÜZÜ TUTTUK
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İzmir Barosu Bülteni

Değerli Dostlar, Değerli Mes-
lektaşlar;

Sayın Başkanı; başka bir ülke-
de mi yaşıyorum acaba, onun 
anlattıklarıyla ülkenin, meslek-
taşların yaşadıkları nasıl bu ka-
dar ayrı olabiliyor diye şaşkın-
lıkla ve hayretler içinde izledim.

Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki ik-
tidar yargıya talimatlar yağdırı-
yor, Anayasa Mahkemesi karar-
larını tanımıyor, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi kararlarını 
hiçe sayıyor. Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi’nin bir kararı 
üzerine, siyasi iktidarın başın-
daki kişi kalkıp “Merak etme-
yin bizim B planımız, C planı-
mız var.” diyebiliyor. Yargıtay, 
önündeki 1500-2000 dosyaya 
bakmaksızın, bir tahliyeyi en-
gelleyebilmek adına o b planını 
harekete geçirmek için aradan 
bir dosyayı çekip mahkûmiyet 
kararı verebiliyor.

Eylemlerde kadınlar dayak 
yer, öğrenciler sokaklar-
da sürüklenirken; televizyon 
ekranlarından “Ağzını açanı 
alın” denildiğinde, Birlik ne 
söylemişti, anımsayanınız var 
mı?

Hani barolar ve Barolar Birliği 
hukukun üstünlüğünü sağla-
mak, insan haklarını korumak-
la görevli idi; Birlik Başkanı bu 
konuda  ne söyledi  en son? 
Boğaziçi eylemlerine katılanlar 
sokaklarda sürüklendi; genç-
ler, sabaha karşı 4 buçukta ka-
pıları kırılarak götürüldüler. Bir 
ceza profesörü olmasıyla sık 
sık övünen Birlik Başkanımızın 

“Ne yapıyorsunuz; nerede 90.  
madde? Çağırdınız mı gençleri, 
nasıl kapılarını kırıp giriyorsu-
nuz?” diye sorduğunu duyanınız 
oldu mu? Ben duymadım. Ka-
dınlar yerlerde dayak yerken, 
televizyon ekranlarından “Ağ-
zının açanı alın.” denildiğinde 

barolarımızdan peş peşe pro-
testolar yükseldi. Sahi Birlik ne 
söylemişti en son? Böyle bir 
Birlik mi istiyoruz gerçekten?

Birlik Başkanı başından beri 
sürecin içinde olmasına rağ-
men; yandaş televizyonlara 
açıklama yaparak, baro baş-
kanlarını, avukatları, meslek-
taşlarını, dostum, arkadaşım, 
birlikte yürüyelim dediklerini 
kast ederek ”Vallahi neden 
yürüyorlar bilmiyorum” dedi.

Paralel baro süreci ile ilgili bu-
rada birtakım açıklamalar yap-
tı Birlik Başkanımız. Hayretle 
izledim. Bir kısmının içinde 
olmasam, hepsini gerçek sa-
nacağım. O kadar samimiyetle 
anlatıyor ki, şöyle oldu gelmedi-
ler diye, şimdi vaktimiz olsaydı 
da ben size görüştüğümüz Ada-
let Bakanı’na neden çoklu baro 
istemediğimize, çoklu baronun 
bu ülkenin başına nasıl bir bela 
açacağına ilişkin görüşlerimizi 
aktardığım 27 dakikalık konuş-
mamı dinletebilseydim. Kendisi 
de oradaydı üstelik. 20’nin üze-
rinde baro başkanımız ordaydı. 
Hani görüşmeye gitmemiştik? 
Defalarca görüşme talep ettik. 
Cumhurbaşkanından randevu 
almak, meclis görüşmelerine 
katılmak için; dilekçeler gön-
derdik meclis başkanlığına, 
bizler baro başkanları kendi-
mizi ifade etmek istiyoruz diye. 
Baktık ki bütün kapılar kapalı, 
kimse yanıt vermiyor, döndük 
Birliğimize bari onlara söyleye-

lim dedik. Türkiye Barolar Bir-
liği’nin söz söyleme yetkisi var, 
komisyonda konuşabilme hakkı 
var, aramızdan 3 baro başkanını 
seçin ya da bizim seçtiğimiz ar-
kadaşları oraya gönderin, çok-
lu baroya hayır desinler neden 
olmaması gerektiğini anlatsın-
lar. Baktık ki reddedildi, ken-
disine yazılı olarak başvurduk; 
bari Barolar Birliği’nde çalışan 
bir personelimiz değil, Birlik 
Başkanı olarak siz gidin, ma-
demki çoklu baroya karşısınız, 
gidin orda söyleyin. Gitti mi? 
Gitti mi sizce meslektaşlar? 
Hayır gitmedi. Gitmediği gibi, 
çıktı kamuoyu önüne baro baş-
kanlarına, avukatlara, meslek-
taşlarına, toplantıda dostum, 
arkadaşım dediği birlikte yürü-
yelim dediği insanlara, yandaş 
televizyonlar aracılığıyla. ”Val-
lahi neden yürüyorlar bilmiyo-
rum.” dedi.

Yarınki seçimi iki avukat ara-
sındaki seçim olarak mı gö-
rüyorsunuz? Ben tam tersini 
düşünüyorum. İki anlayış ara-
sındaki seçimdir yarınki seçim 
ve ben o sandığın başına git-
tiğimizde buradaki hukuktan, 
insan haklarından, çevreden, 
kadından yana bütün meslek-
taşlarımın vicdanlarıyla o san-
dıkta Birliği gerçekten “birlik” 
yapacak, bu değişime imkan 
tanıyacak sonucu yaratacağı-
na sonsuz inanıyorum.

Bu süreçte Türkiye’nin bütün 
avukatlarını Ankara’da topla-
mak aklınıza gelmedi mi? Ne-
redeydi o esnada Birlik? Pardon 
O, baro başkanlarını toplumun 
önüne atmakla meşguldü. Kimi 
gazeteler barolarımızın yaptığı 
açıklamalar sebebiyle o barola-
rı manşete taşıdı, hedef gösterdi. 
Ne beklersiniz Birliğinizden? 
Siz ne yapıyorsunuz, ifade öz-
gürlüğüdür, bunu yapamazsı-
nız demesi gerekmez mi? Bir-
lik böyle değil midir? Ne yaptı? 
Hiç.. Ama bazen demeçleriyle, 
beyanlarıyla baroları, avukatla-
rı ötekileştirmek suretiyle tam 
da o gazetelere verilecek siyasi 
malzemeyi Birlik kendisi hazır-

ladı, Şimdi gerçekten, gerçek-
ten böyle bir Birlik mi istiyoruz? 
Soruyorum size gerçekten 
böyle bir Birlik mi istiyoruz? 

Şimdi sayın Başkan, yarın biz-
den oy istiyor. Gerçekten aklı-
mızın bu kadar dar, hafızamı-
zın bu kadar zayıf olduğuna mı 
inanıyor? Yaşadıklarımızı bu 
kadar çabuk unutabileceğimi-
zi mi düşünüyor? Yarınki seçi-
mi iki avukat arasındaki seçim 
olarak mı görüyorsunuz? Ben 
tam tersini düşünüyorum. İki 
anlayış arasındaki seçimdir ya-
rınki seçim ve ben o sandığın 
başına gittiğimizde buradaki 
hukuktan, insan haklarından, 
çevreden, kadından yana bütün 
meslektaşlarımın vicdanlarıyla 
o sandıkta birliği gerçekten Bir-
lik yapacak, bu değişime imkan 
tanıyacak sonucu yaratacağına 
sonsuz inanıyorum. 

35 yurttaşımız karakol kap-
sında yüzükoyun yere yatırıldı, 
Birlik Başkanı’ndan ses yok! 
KHK’lılar sorgusuz sualsiz gö-
revlerinden atıldı, Birlik Baş-
kanı’ndan ses yok!

KHK’lılar için, KHK ile atılmış-
lar, “Kanun var, kanun böyle 
bir şeyi tanımıyor.” dedik, ısrar 
ettik ama gönderdiğimiz karar-
lar Birlik’ten geri döndü. Olmaz 
dediler. Sonra mecbur kaldı-
lar, kabul ettiler. Bu kez Ba-
kanlıktan geri dönen kararlar 
için Bakanlığın görüşünü kabul 
etmeye başladılar. “Neden ya-
pıyorsunuz bunu, hukuk böyle 
söylemiyor?” dedik; “Çok ve-
kalet ücreti ödüyoruz.” dediler. 
Bir hukuk örgütü vekâlet ücreti 
ödeme gerekçesiyle hukuksal 
bir karardan vazgeçebilir mi? 
Böyle bir Birlik mi istiyoruz 
gerçekten? 

“Depremde İzmir’e geldim.” 
dedi; geldi doğru söylüyor. Bir 
günlüğüne geldi ve konuştuk. 
“Sayın Başkan burada meslek-
taşlarımın evleri yıkıldı, büroları 
yıkıldı.” dedim. “Merak etmeyin, 
karşılayacağız” dedi. İlk etapta 
1400 kadar meslektaşımız için 
hasar tespiti yaptık, bildirdik. 
Beşer bin lira para gönderdi, 
hakkını yemeyeyim. Bize söz 
vermişti, SYDF kaynaklarından, 
ofisi yıkılan meslektaşlara 15 
bin lira ödenecek demişti. Ofisi 
yıkılanlara 7500 lira, evi yıkılan-
lara hiç! SYDF kaynaklarını ken-
di keyfine göre kullanan, kendi 
keyfince dağıtan bir Birlik mi 
istiyoruz gerçekten? Böyle bir 
Birlik mi istiyoruz gerçekten? 

Korku, insani bir duygudur sevgili dostlar. 
İnsanların, bireylerin korkmasını anlarım; 

ama bir insanın kendi korkusunu bir kurumun 
başına musallat etmesini anlamam.  O yüzden 
hepimize düşen şey, Barolar Birliği’nin başına 

musallat edilen korkuyu yarın itibariyle 
defetmekten ibarettir. 

TEK ADAM LABUTLARI BİRER BİRER DEVRİLİYOR
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35 yurttaşımız karakol kapısın-
da yüzükoyun yere yatırıldı, Bir-
lik Başkanı’ndan ses yok . KHK 
lılar sorgusuz sualsiz görevle-
rinden atıldı, Birlik Başkanı’n-
dan ses yok. Bazen ses verdiği 
de oldu gerçi. Anayasa Mah-
kemesi’nin geçenlerde verdiği 
karara imza atan aydınlar için 
verilen cezaları iptal ettiği, ihlal 
tespitinde bulunduğu dosya için 
Birlik Başkanımız ne demişti 
hatırlıyor musunuz?  “Mütare-
ke aydınları” demişti. Böyle bir 
Birlik mi istiyoruz gerçekten? 
Aynı Birlik Başkanı hukuku “te-
ferruat” saymıştı, aynı Birlik 
Başkanı savaşta sivil ölümle-
rini normalleştirmişti...  Şimdi 
bütün bunları dışarıdan birine 
anlatsam, bu kişi sizce hangi 
meslek örgütünün başındadır 
desem, hiç kimsenin baroların 
ya da birliğin başında olduğu-
nu söyleyeceğini sanmıyorum. 
Gerçekten böyle bir Birlik mi 
istiyoruz?

Türkiye’nin en büyük kurumu, 
Sedat Peker’in iddiaları üze-
rine savcılara harekete ge-
çin dedi mi? Süleyman Soylu 
mahkeme kararı da neymiş 
dediğinde, nasıl olur da vatan-
daşı suça yönlendirirsiniz di-
yebildi mi ?

Sedat Peker’in iddiaları hepi-
mizin malumu..  “Ben de işin 
içindeydim, ortağıydım ve bu 
ülkenin İçişleri Bakanı bu işle-
rin sorumlusudur, paydaşıdır. 
İktidar partisinden milletvekil-
leri, onların çocukları, uyuştu-
rucu ticaretinin, cinayetlerin, 
ırza geçmelerin failidir.” dedi. 
Türkiye’ nin en büyük hukuk 
kurumuyuz, bu durum karşı-
sında hiç mi bir şey söyleye-
meyeceğiz? Savcılara, harekete 
geçin demeyecek miyiz? Türki-
ye Barolar Birliği’nin en azın-
dan bu konu hakkında başvuru 
yapması gerekmez miydi sizce? 
Süleyman Soylu daha geçen-
lerde, “Yıkıverin binayı, ne olur, 
mahkeme kararı da neymiş?” 
dedi. Bir hukuk örgütünün ba-
şındaki kişi; mahkeme kararı-
nı tanımamak ne demek, nasıl 
böyle bir talimat verirsiniz, suça 
yönlendirirsiniz diyemedi. Ger-
çekten susacak mıyız bunların 
karşısında? Gerçekten böyle 
bir Birlik mi istiyoruz?

Sayın Başkan az önce, muha-
lefet partisinin bile iptal baş-
vurusu sırasında Ankara Ba-
rosu açıklamasını eleştirdiğini 
söyleyerek; avukat sözünden, 
avukat duruşundan söz etti. Hiç 
katılmıyorum; ama, diyelim ki 
Ankara Barosu biraz ileri gitti, 

Türkiye Barolar Birliği’nin 4-5 Aralık 2021 tarihinde yapı-
lan 36. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Av. R. Erinç Sağ-
kan Birlik Başkanlığı’na;  İzmir Barosu delegelerinden, ön-
ceki başkanımız Av Ercan Demir TBB yönetim kurulu, Av. 
Türkan Karakoç, disiplin kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. 
“Birliği yönetmek için değil, birlikte yönetmek için” şiarını be-
nimseyen TBB’nin yeni yönetimine yürekten başarılar dileriz.

İstanbul seçimleri iptal edildi, Birlik neredeydi? 
Bir siyasi parti lideri Anayasa Mahkemesi’ne 

parmak salladı, mahkemeyi kapatın dedi. 
İstanbul Sözleşmesi iptal edildi bir gece yarısı 

tek adamın sözüyle, Birlik neredeydi? 
Böyle bir Birlik mi istiyoruz gerçekten? 

Yargı reformu paketlerinde avukatların elinden 
alınmayan iş kaldı mı? Her yargı reformu paketi 
ya uzlaştırma ile ya arabuluculuk ile avukatların 

elindeki bir meslek tekelini, dava alanını aldı götürdü,  
biz arkasından bakmakla yetindik.  

Hani mücadele?

Sayın Başkan bu ötekileştir-
menin, nefret dilinin, ayrımcı-
lığın karşısında Birliğin söyle-
yeceği söz yok mudur? Böyle 
bir Birlik mi istiyoruz gerçek-
ten? 

Sahi İstanbul seçimleri ip-
tal edildi, Birlik neredeydi? 
Bir siyasi parti lideri Anayasa 
Mahkemesi’ne parmak sal-
ladı, “Mahkemeyi kapatın.” 
dedi. İstanbul Sözleşmesi iptal 
edildi bir gece yarısı tek ada-
mın sözüyle, Birlik neredeydi? 
Böyle bir Birlik mi istiyoruz 
gerçekten? 

Çok iş yaptık diye anlatıldı ya; 
yargı reformu paketlerine ba-
kıp ayakta alkışlıyoruz. Acaba 
o yargı reformu paketlerinde 
avukatların elinden alınmayan 
iş kaldı mı? Her yargı refor-
mu paketi ya uzlaştırma ile ya 
arabuluculuk ile avukatların 
elindeki bir meslek tekelini, 
dava alanını aldı götürdü,  biz 
arkasından bakmakla yetin-

dik.  Hani mücadele? Ticaret 
mahkemelerini büyükşehirler-
de merkeze taşıdılar, 2,5 saatlik 
yoldan meslektaşlarımız ihtiya-
ti hacizler için başvuruyor, du-
ruşmaya gitmek için uğraşıyor, 
hani diğerleri siyasi idi diyelim 
ki o kısım kabul değil, e peki 
burada? Neden yaptınız diye 
soran, sürecin içinde olan bile 
yok. Gerçekten böyle bir Birlik 
mi istiyorsunuz? 

BEN BÖYLE BİR BİRLİK 
İSTEMİYORUM!

Korku, insani bir duygudur sev-
gili dostlar. İnsanların, birey-
lerin korkmasını anlarım, ama 
bir insanın kendi korkusunu bir 
kurumun başına musallat et-
mesini anlamam.  O yüzden he-
pimize düşen şey, Barolar Bir-
liği’nin başına musallat edilen 
korkuyu yarın itibariyle defet-
mekten ibarettir. 

Hepinize saygılar sunuyorum.

YENİ YÖNETİME YÜREKTEN BAŞARILAR...

“Kara bir suyu 
geçiyoruz şimdilerde 

basarak yosunlu taşlara 
Sen bugünden yarına 
birazcık umut sakla” 

M. Altıok 
 

Adil, özgür, sağlıklı 
yarınlara inançla; tüm 

meslektaşlarımızın 
yeni yılını kutlarız.
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LGBTİ+ 101 EĞİTİMLERİ 

ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURU 
EĞİTİMLERİ

Anayasa Mahkemesi’ne “Bireysel Başvuru” konulu atöl-
ye çalışmaları yeniden yüz yüze olarak yapılmaya başladı.  
1 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen çalışma, çok sayıda 
meslektaşımızın başvurusu nedeniyle 15.10.2021, 5.11.2021 
ve 19.11.2021 tarihlerinde tekrarlandı.

13.10.202-04.11.2021-11.11.2021-18.11.2021 tarihlerinde İzmir 
Barosu tarafından düzenlenen LGBTİ+ 101 (Temel Kavramlara 
Giriş) İnteraktif Atölye, yüz yüze olarak yapıldı. Atölyede; LGBTİ+ 
temel kavramlar, mitler ve insan hakları konuşuldu. Meslektaş-
larımızın atölye çalışmasına ilgisi büyüktü.

ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE 
AVUKATIN ROLÜ EĞİTİMLERİ

İzmir Barosu Çocuk Hakları 
Merkezi tarafından, “Çocuk 
Adalet Sisteminde Avukatın 
Rolü” konulu eğitim çalış-
ması yapıldı.

16.10.2021 tarihinde düzen-
lenen ve açılış konuşması-
nı sorumlu yönetim kurulu 
üyesi Av. Deniz Yılmazer’in 
yaptığı çalışma, çocuğun 
adalet sisteminde örselen-

meden yer alması konu-
sunda farkındalık yaratmayı  
amaçlamayan bu çalışmaya 
katılan meslektaşlarımız, 
sertifikalarını aldılar.
 
Sertifika alan meslektaşla-
rımız hem Çocuk İzlem Mer-
kezi’nde görev alabilecek 
hem de Çocuk Hakları Mer-
kezi’nde nöbet tutabilecek...

İŞKENCENİN ÖNLENMESİ EĞİTİMLERİ

“İşkence” başvurularında adli 
yardım görevlendirmeleri kap-
samında görevlendirilecek 
meslektaşlarımızın alana özgü 
eğitimini ve farkındalığını ar-
tırmayı amaçlayan çalışma İz-

mir Barosu İşkenceyi Önleme 
Grubu ile Türkiye İnsan Hakları 
Vakfı işbirliği ile yapıldı. 

Yeni dönemde ilki 16-17 Ekim 
2021 tarihlerinde yapılan eği-
timde, merkez sorumlu yö-
netim kurulu üyesi Av. Ayşe 
Kaymak tarafından, İşkenceyi 
Önleme Grubu’nun tarihi anla-
tılarak, oluşturulacak adli yar-
dım listesi, çalışma ilkeleri ve 

yönerge  hakkında bilgilendir-
mede bulunulmuştur. 

“İşkencenin Önlenmesi ve So-
ruşturulması”, “İstanbul Pro-
tokolü ve İç Hukuk Mekaniz-
malarının Karşılaştırması” ve 
“Mağdurla Görüşme” konula-
rının katılımcı meslektaşları-
mızla birlikte tartışıldığı eğitim 
çalışması; 13-14 Kasım ve 27-
28 Kasım tarihlerinde tekrar 
edildi.

Daha fazla meslektaşın ilgi ve 
çalışmasına ihtiyaç duyulan 
konuyla ilgili eğitim çalışmala-
rı sürecektir.
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ATÖLYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İKLİM İÇİN HUKUK 

4-5 Aralık 2021 tarihlerinde 
yapılan “İklim İçin Hukuk Atöl-
yesi”ne, meslektaşlarımız yo-
ğun ilgi gösterdi. 
 
Atölye çalışması kapsamında 
Av. Özlem Altıparmak, doğa 
hakkı, çevre hukuku ve ulus-
lararası gelişmeler; Av. Arif Ali 
Cangı, Bergama mücadelesi 
deneyimi, hukuki süreci ve İz-
mir Çevre Hareketi Avukatları 
deneyimi; Av. Cem Altıpar-
mak, çevresel demokrasi, pro-
je dosyası okuryazarlığı, idari 
ve yargısal başvuru süreçleri; 
Ekosfer Derneği yönetim ku-
rulu üyesi Özgür Gürbüz, iklim 

ve enerji; Doğa Derneği Biyo-
çeşitlilik Koordinatörü Şafak 
Arslan ise çevre koruma söz-
leşmelerinin sahadaki kullanı-
mı konularında katılımcılarla 
bilgi ve deneyimlerini paylaş-
tılar.

İklim ve doğa konusunun sa-
dece bir çevre hukuku mese-
lesi olmadığı, farklı disiplinleri 
ilgilendiren, herkesin hakları-
nı etkileyen ve her geçen gün 
önemi artan bir mesele oldu-
ğu, bu konuda çalışmaların 
sürdürülmesinin faydalı olaca-
ğı dile getirildi.
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MESLEK İÇİ CMK EĞİTİM SEMİNERLERİ

6284 SAYILI YASA EĞİTİMLERİ

Meslekte uygulama birliği yarat-
mak gayesiyle hukuk devleti ile 
insan hak ve özgürlükleri adına 
ortak bir kaygı ile 20 yılı aşkın bir 
süredir gerçekleştirilen “Mes-
lek İçi CMK Eğitim Seminerleri” 
2021 yılı Ekim, Kasım ve Aralık 
aylarında; 02/03 Ekim tarihin-
de Batman Barosu ev sahipli-
ğinde Batman’da, 16/17 Ekim 
tarihlerinde Muş Barosu ev sa-
hipliğinde Muş’ta, 13/14 Kasım 
tarihlerinde Artvin Barosu ev 
sahipliğinde Artvin’de, 26/27/28 
Kasım tarihlerinde Şırnak Ba-
rosu ev sahipliğinde Şırnak’ta 
ve 8/9/10 Ekim, 22/23/24 Ekim, 
19/20/21 Kasım, 17/18/19 Aralık 

“6284 sayılı Yasa ve Kadına 
Yönelik Şiddet Olgusunun 
Hukuksal, Sosyal ve Psiko-
lojik Boyutu” konulu eğitim 
çalışmaları, 8 Ekim - 5 Ka-
sım - 24 Aralık 2021 tarih-
lerinde, İzmir Barosu Kadın 
Hakları Danışma ve Hukuk 
Araştırmaları Merkezi tara-
fından yüz yüze yapıldı.  

 Şiddet ve şiddet türleri, 
toplumsal cinsiyet eşitliği, 
uluslararası sözleşmeler, 
iletişim ve 6284 sayılı Ailenin 

Korunması ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine Dair 
Yasa ile uygulama sorunla-
rı ve çözüm yollarının tartı-
şıldığı eğitimde sunumlar, 
eğiticilerin eğitimi çalışma-
sına katılan Kadın Hakları 
Merkezi üyesi meslektaşla-
rımız tarafından gerçekleş-
tirildi. Eğitimin sonunda tüm 
sunumlara eksiksiz katılan 
meslektaşlarımız, sertifika 
alarak Kadın Hakları Merke-
zi nöbet listesine dahil oldu-
lar.  

ve 24/25/26 Aralık tarihlerinde 
İzmir Barosu’nda gerçekleştiril-
di.

Batman ve Muş Barolarında 
2, Artvin ve İzmir Barosu’nda 4 
ayrı salonda küçük gruplar ha-
linde yürütülen seminerlerde, 
interaktif yöntemler kullanılarak 
pratiğe dayalı bir çalışma ger-
çekleştirildi. 

Teslim olmayan, biat etmeyen, 
vazgeçmeyen bir avukatlık pra-
tiğinin var olabileceğine olan 
inancımızı kuvvetlendiren tüm 
meslektaşlarımıza teşekkür 
ederiz.  

İCRA İFLAS KANUNU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER İLK 
KEZ İZMİR BAROSU’NDA DEĞERLENDİRİLDİ 

Açılışta bir konuşma yapan 
İzmir Barosu Başkanı Av. Öz-
kan Yücel; çalışmanın, yapılan 
değişiklikleri anlamada, onları 
yorumlamada ve kullanmada 
çok önemli işlevlere sahip ola-
cağını ifade etti. 

Yüz yüze yapılan ilk oturumda, 
oturum başkanlığını Prof. Dr. 
Oğuz Atalay yaptı. Atalay, aynı 
zamanda “Satışla İlgili Genel 
Değişiklikler-Elektronik Satış” 
başlıklı tebliğini sundu. Deva-
mında, Prof. Dr. Mine Akkan 
“Rızaen Satış Konusunda Yeni 
Hüküm (Borçlunun Kendi Ha-
cizli Malını Satması)”,  Prof. Dr. 

Muhammet Özekes ise “İlam-
lı İcrada Değişiklikler (İcra-
nın Geri Bırakılması ve Çocuk 
Teslimi)” başlıklı tebliğlerini 
sundular.

Çalışmanın ikinci oturumu ise 
çevrim içi olarak yapıldı. Otu-
rum başkanlığını Prof. Dr. Ha-
kan Pekcanıtez’in yaptığı ikin-
ci oturumda, Prof. Dr. Murat 
Atalı  “İcra Teşkilatı ve Hacizle 
İlgili Değişiklikler” Prof. Dr. 
Güray Erdönmez ise “İhalenin 
Feshi Konusunda Değişiklik-
ler” başlıklı tebliğlerini sun-
dular.
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Meslektaşlarımız ve ilçe tüketici hakem heyetlerinde görev 
yapanlara yönelik düzenlenen “Tüketici Hukuku’nun Başlı-
ca Sorunları” konulu konferansa katılan Av. Sadık Kızıldo-
ğan “Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev ve Yetkileri Başvuru 
Usulleri”,  Av. Sefer Keskin “Ayıplı Mal ve Hizmetlerden So-
rumluluk” ve Av. Kahraman Çınar ise “Tüketici Kredi ve Kre-
di Kartları” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler. Konferansın 
moderatörlüğünü ise Av. Salih Emrah Ertan yaptı.

İ l ç e  E ğ i t i m l e r i :
ÖDEMİŞ VE TORBALI’DAYDIK
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İzmir Barosu Bülteni

ONLARDAN GERİYE BÜYÜK BİR ADALET MÜCADELESİ KALDI

Bundan tam altı yıl önce, ülkemi-
zi yaşanmaz hale getiren çatışma 
ortamının sona erdirilmesi ve 
barışın tesis edilmesi için DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB tarafın-
dan,  “Emek, Barış ve Demokrasi 
Mitingi’ için tüm ülke Ankara’ya 
davet edilmişti. Türkiye’nin dört 
bir yanından yola çıkıp Ankara 
Garı önünde buluşan on binlerce 
insan için 10.10.2015 günü, saat 
10.04’ten sonra hiçbir şey aynı 
olmadı. 

Ülke tarihinin en büyük kitle kat-
liamı olarak adlandırılan, akabin-
de 3 gün yas ilan 10 Ekim Ankara 
Katliamı; geride kalanların emek 
ve çabası ile 6. yılında da unutul-
muyor, unutulamıyor.

Geride kalanlar; yani alanda olup 
da önündeki arkadaşı kendisine 
siper olduğu için tesadüfen ha-
yatta kalanlar ya da 1-2 dakika 
farkla alana ulaşamayıp önünde 
patlayan bombalara uzaktan ba-
kanlar ya da alana birlikte geldiği 
çocuğunu, eşini, arkadaşını kay-
bedip de bedenen zarar görenler 
ile ruhen paramparça olanlar ya 
da evinde televizyonunda “son 
dakika” haberi olarak görenler ya 
da haberi alır almaz alana koşup 
gitmedik hastane, görülmedik 
morg bırakmayanlar, canından 
can koparılanlar…

Sanıyorum ki ben en çok en son 
tanımladığım gruba dahilim. Ca-
nından can koparılan ailelerin 
içinde, o gün haberi alır almaz 
gitmedik hastane, görülmedik 
morg bırakmayanlardan biri ola-
rak. 

Eşim Avukat Uygar COŞGUN, 
KESK’e bağlı bir sendikanın ve-
kili olarak o gün oraya büyük bir 
coşku ile gidip alana ulaştıktan 
yaklaşık 45 dakika sonra ikinci 
canlı bombanın hedefindeki en 
yakın 20 kişiden biri olarak olay 
yerinde yaşamını yitirdi. Henüz 32 
yaşında, heyecanlı ve hevesli bir 

avukat olarak koşa koşa gitmişti 
Ankara Garı önüne; can pazarı-
na, ölüm kalım savaşına. Bense o 
gün, alana sadece 1 km uzaklık-
taki ofisimizde yetiştirmem gere-
ken dilekçeleri yazmayı seçmek 
zorunda kalmıştım, kendi yaşam 
savaşımızda. 

Yaşadığımız yüzyılın ne kadar 
kötü olduğunu düşünen, toplum-
sal olaylara fazlasıyla duyarlı ve 
yaşam hakkını savunan insan-
lardık. Nerede barış mitingi olsa, 
oraya giderdik zaten. 2015 yılında 
içine düştüğümüz bu sistemde; 
hemen öncesinde haziranda Di-
yarbakır’da, temmuzda Suruç’ta 
bombalar patlamışken, ekimde 
Ankara’nın göbeğinde de bom-
baların içinde kalacağımızı, öte-
den beri kurbanlar vermemize 
rağmen yine ve yeniden en kolay 
bizim kanımızın oluk oluk akıtıla-
cağını düşünmemiştik, çünkü bu 
kadarı çok ama çok fazlaydı. 

Tam da sözün bittiği, umudun tü-
kendiği ve öfkenin hepimizi tes-
lim aldığı bir noktada; katliamının 
90. gününde, 10 Ekim’den geriye 
kalanlar tarafından 10 Ekim Ba-
rış Ve Dayanışma Derneği kurul-
du. Dernek olarak, başta gerçek 
adalet talebimiz olmak üzere, 
Ortadoğu ülkelerine mahsus kat-
liamları unutma ve yok sayma 
pratiğini de kırmayı hedefledik. 
Ancak, ilk kurulan derneğimiz 
hakkında usuli gerekçelerle açı-
lan davada, hukuki tüm süreçleri 
denememize karşın derneğin ka-
patılmasının önüne geçemedik. 
Kapatılma kararı ile denk düşen 
tarihlerde, bu kez 10 Ekim Barış 
Derneği kuruldu. Dernek ile tüzel 
kişiliğe kavuşan 10 Ekim Ada-
let Mücadelesi ile katliamı yok 
sayışa yönelik direniş, her şeye 
rağmen yıllardır devam etmekte 
ve her geçen gün bir adım daha 
adalete yakınlaşılmakta. 

En çok da önceki katliam yar-
gılamalarından ders çıkarmış, 
matem tutmak yerine adalet mü-
cadelesine sahip çıkmayı seçen 
insanlar olarak; yargı sürecinde 

özellikle 10 Ekim 2015’te cenaze 
gitmiş 49 ilden gelerek kendimi-
zi davanın teminatları olarak gö-
rüyor olmamız, her duruşmada 
mahkeme salonlarını hınca hınç 
doldurup gerektiğinde mahke-
me heyetine “Adalet istiyoruz!” 
diyebilme cesareti göstermemiz, 
defalarca terörize ve krimina-
lize edilmemize rağmen maddi 
gerçeğin peşine düşmüş oldu-
ğumuzdan gerçek adalete dair 
umudumuzu koruyoruz. 

Ankara katliamı kapsamın-
da, aşılan kamu davası Kasım 
2016’da başlayıp Ağustos 2018’de 
sonuçlandırılırken dosyada tu-
tuklu sanıklardan 9 kişi hakkında 
101 kez ağırlaştırılmış müebbet 
cezası verilirken ana dosyadan 
tefrik edilen firari sanıkların yar-
gılandığı dosyaya insanlığa karşı 
suç isnadı kapsamında tutuklu 
sanıklardan biri de dahil ola-
rak, Türkiye’de ilk defa insanlığa 
karşı suç kavramı, yargıya konu 
edilmiş oldu. Bu yönüyle 10 Ekim 
Katliamı, Türkiye siyasi tarihi ve 
yargı tarihi bakımından da kamu-
oyunu ilklerle buluşturan bir ko-
numdadır. Halihazırda ceza dos-
yası kapsamında 16’sı firari, biri 
tutuklu 17 sanık yönünden yargı-
lama Ankara 4. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde devam edilmektedir. 

Nitekim, 5 yıldır katıldığımız her 
duruşmada, katliamda ihmali 
olan kamu görevlilerinin ve so-
rumlulukları bulunan siyasetçi-
lerin de yargılanması gerektiğini 
dile getirdik. Ne yazık ki, geçen 
bu süreçte mahkeme heyetinin 
değiştiğine, katılan ve mağdur 
olan bizlerin deyim yerinde ise 
sanık olarak addedildiğine, “ada-
let” isteyen babaların mahkeme 
salonlarından çıkarılmak isten-
diğine tanıklık ettik. Mahkeme 
salonlarında denk gelmediğimiz 
adalet, kamuoyu vicdanında da 
tecelli etmedi. 

Ceza dosyası kapsamında dos-
yaya katılanlar olarak bizlerin 
talepleri ile damla damla ka-
zandırılan deliller ile artık hepi-
miz biliyoruz ki; bugün 6. yılında, 
devasa acılara karşılık gelen bu 
katliam önlenebilirdi. İki seçim 
arasında, 2015 yılının karanlık 
bir dönemine tekabül eden IŞİD 
saldırıları ile dönemin siyasilerin 
de söylemlerinde de anladığımız 
üzere; 10 Ekim Ankara Katliamı 
kesinlikle siyasi bir cinayet ola-
rak apaçık ortada duruyor.  

6 yıl oldu; evlerimize sığınmadan, 
eşya gölgelerinde saklanmadan, 
korkmadan ve metanetle geçen 
onca zaman… Geride kalanlar 
olarak, sevdiklerimizi geri getire-
meyeceğimize ikna olmuşsak da 

adalet mücadelesinin bir parçası 
olmanın iyi hissi içimizde, devam 
ediyoruz. Çünkü, zulmü durdura-
mazsak da buna karşı durmanın 
tarihi sorumluluğu üstümüzde. 

Sadece sevdiklerimizi anmak, 
unutturmamak gayesinde de-
ğiliz; aynı zamanda umutlu bir 
gelecek hayalini de taşısın diye 
çocuklarımız, katliamların üze-
rini kapatmaya çalışanlara, za-
limlere cezasızlık öngörenlere ve 
bizi tümden yok etmeye çalışan 
bu sisteme karşı da dayanışma 
ile hep birlikteyiz. Ne mutlu ki, 
yaşadığımız bu yüzyılda payımı-
za devasa acılar düşmüşse de, 
korkmanın utancı olmadan ada-
letsiz geçen her gün daha daya-
nışmanın gücüyle sağaltıyoruz 
acılarımızı. Haklı olmanın güçlü-
lüğü ile…

Avukat Uygar COŞGUN Kimdir?

O; öğretmen bir anne babanın ilk 
göz ağrısı, ilk torun ve ailesinin 
“örnek bir insan” olması muradı 
ile emek emek büyüttüğü, dün-
yadaki 32 yıllık varlığını iyilik ve 
güzellikle dolduran biriydi. 

O, Ankara Barosu’nda 20398 sicil 
numarasında kayıtlı bir avukattı, 
“ben ölümüne avukatım” diyecek 
kadar severdi mesleğini. Ceketi 
üzerinde yanmıştı o gün, kimli-
ği bulunamamıştı. Tesadüf kana 
bulanmış avukat kartvizitleri yan-
mamıştı, bir tek onlarla teşhisin-
de kolaylık sağlanmıştı. 

O, Fenerbahçeliydi, oğlu olaca-
ğını öğrendiğinde yeni bir Fener-
bahçeli daha olacak diye duygu-
lanmıştı. 

O, iyi bir babaydı. Çocuğunu kuca-
ğına aldığında, 30 yaşında; “Şimdi 
büyüdüğümü hissediyorum.” de-
mişti. O, bu sözden sonra sadece 
2 yıl büyümüş hissedebildi. 

O, bir dünyalıydı; din, inanç, mez-
hep, memleket ayrımı yapmaz, 
herkesi her şeyi büyük bir aşkla 
severdi. Doğduğu şehrin tam da 
göbeğinde, çocukluluğunun gü-
zel anılarındaki meydanda, de-
desinin yaşadığı TCDD Lojman-
larının hemen önünde, Ankara 
Garı’nda aklının ucuna dahi gel-
memişti katledilmek. 104 insanın 
katledildiği bu katliamda nere-
deyse herkes Ankara’nın misafiri 
iken, O sanki evinin önünde öldü-
rülmüştü. 

O’ndan geriye, “efsane olacak” 
dediği mitinge koşar adımlarla 
giderken bıraktığı bir iz, geride 
kalan herkese de büyük bir ada-
let mücadelesi kaldı.

Av. Mehtap SAKİNCİ
Ankara Barosu Üyesi
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CEZA MUHAKEMESİNDE MAĞDUR 
HAKLARI VE KIRILGAN MAĞDUR 
BAĞLAMINDA SON GELİŞMELER

Baromuz tarafından başlatılan 
Hukuk Söyleşileri etkinliğinin ilki,  
06.10.2021 tarihinde İzmir Baro-
su merkez binasında gerçekleşti. 
“Ceza Muhakemesinde Mağdur 
Hakları ve Kırılgan Mağdur Bağla-
mında Son Gelişmeler”in anlatıldı-
ğı sunumun açılışını, İzmir Barosu 
Başkanı Av. Özkan Yücel yaptı. 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi’nden Doç. Dr. Fahri Gökçen 
Taner tarafından gerçekleştirilen 
“Ceza Muhakemesinde Mağdur 
Hakları ve Kırılgan Mağdur Bağ-
lamında Son Gelişmeler” konulu 
etkinliğin ilk oturumunda, CMK 
md.236 ayrıntılı şekilde değer-
lendirildi. Bu madde kapsamın-
da, cinsel taciz mağdurunun ne 
şekilde dinlenilmesinin uygun 
olacağı ve tanıkların eşit şartlar 
altında dinlenilmesi gerektiği ko-
nularına detaylı olarak değinildi. 
Al – Khawaja ve Tahery / Birleşik 
Krallık (BD), 15.12.2011 tarihli ka-
rar referans alınarak, dengeleyici 
tedbirler bağlamında tanıklık üze-
rinde duruldu. Adli görüşme oda-
larının işlevinden ve öneminden 
bahsedilerek İzmir Adliyesi’nde 
bulunan adli görüşme odalarının 

yetersizliğinden söz edildi. Yine 
mağdurların dinlenilmesi kapsa-
mında, örnek AİHM ve Yargıtay 
kararlarıyla beraber, Adli Destek 
ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği 
ve Suç Mağdurlarının Değerlendi-
rilmesine dair Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi’nin ilgili kısımları 
değerlendirildi.

Etkinliğin ikinci oturumu, kamu 
davasına katılma hakkı temasıyla 
başladı. Baroların ve birtakım tü-
zel kişilerin davaya katılma talep-
leri hakkında bilgilendirici yorum-
ların ardından,” etkili soruşturma 
yükümlülüğü nedir “  sorusu üze-
rinde duruldu. Etkili soruşturma 
yükümlülüğünün sonuç değil araç 
yükümlülüğü olduğu ve mutlaka 
bir cezalandırmayı gerektirmedi-
ğine değinildi;  bu yükümlülüğü 
denetlemek için var olan kanun 
yollarından bahsedildi. AİHM’in 
tanığın dinlenmesine gerek olup 
olmadığına dair karar verirken 
uyguladığı  “üçlü test” üzerinde 
duruldu. Son olarak, dinleyicilerin 
soruları cevaplanarak oturum ka-
patıldı.

TİCARİ DAVA VE TACİR

İzmir Barosu tarafından düzenlenen Hukuk Söyleşileri  başlıklı konfe-
rans dizisinin 22.10.2021 tarihindeki konuğu, Emekli BAM Hukuk Dai-
resi Başkanı Suzan Bayraktaroğlu Evgin oldu.

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel’in açılışını yaptığı konferansta  
Bayraktaroğlu, ticari dava ve tacir kavramlarını anlatarak,  hangi dava-
ların zorunlu arabuluculuğa tabi olduğu yönünde değerlendirmelerde 
bulundu.

CEZA YARGILAMASINDA 
OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI 

İzmir Barosu tarafından dü-
zenlenen Hukuk Söyleşi-
lerine 01.11.2021 tarihinde 
konuk olan Prof. Dr. Mus-
tafa Ruhan Erdem, “Ceza 
Muhakemesinde Olağanüs-
tü Kanun Yolları” konulu bir 
sunum gerçekleştirdi.

İzmir Barosu Konferans Sa-
lonu’nda düzenlenen çalış-
ma,  Cumhuriyet Bayramı 
kutlamasıyla açıldı. Açılışın 
ardından, İzmir Barosu Baş-
kanı Av. Özkan Yücel, “Bu 
ülkenin en önemli değerle-
ri, bu ülkenin varlık sebebi, 
Cumhuriyet, laiklik ve de-
mokrasidir. Bunu korumak 
da en başta biz avukatların 
görevidir.  Bütün ülkenin 
sustuğu, bütün ülkenin ses-
siz kaldığı yerlerde avukatlar 
öne çıkıp bir şeyler söylüyor. 

Bu değerleri savunmak bi-
zim boynumuzun borcu.” 
dedi.       

Kapanışta Prof. Dr. Musta-
fa Ruhan Erdem’e teşekkür 
belgesi sunan İzmir Barosu 
Genel Sekreteri Av. Yakup 
Gül ise, uygulamada avukat-
ların yol açan olması gerek-
tiğini ifade ederek “Hukuk 
yaratmak dediğimiz şey, ha-
kimlerden savcılardan bek-
lediğimiz bir şey olmasa ge-
rek. Bu yollar mevcut. Biz, 
avukatların bu yolları işlete-
bilmek bilgi, beceri ve cesa-
retini göstermesi gerektiğini 
ifade ediyoruz. Bu çalışma-
yı, bu emeği, bu sabrı gös-
termemiz gerekir ki, biz de 
hukuk yaratalım ve hukuk 
aslında olması gerektiği 
yerlere gelmiş olsun.” dedi. 

MİRASIN REDDİ KURUMU 
VE İCRA HUKUKU UYGULAMALARI

İzmir Barosu tarafından dü-
zenlenen Hukuk Söyleşileri se-
risi, 2 Kasım 2021 tarihinde ya-
pılan oturumu canlı yayınlandı.

İzmir Barosu üyesi Av. Fatih 
Karamercan’ın “Mirasın Reddi 
Kurumu ve İcra Hukuku Uy-
gulamaları”nı anlattığı yayının 
moderatörlüğünü İzmir Ba-
rosu yönetim kurulu üyesi Av. 
Ayşe Kaymak yaptı.

Mirasın reddi ile ilgili, gerek 

mahkemelerin genel uygula-
malarında gerekse İcra Huku-
ku’nda; tereddütlerin, yanlış 
uygulamaların olduğunu ifade 
eden Av. Fatih Karamercan, 
“Bu nedenlerle doktrindeki 
görüşleri ve Yargıtay kararla-
rını ele alarak mirasın reddi 
kurumunun İcra Hukuku’nda 
uygulaması ile ilgili bir pano-
roma çizmeye çalıştım.” dedi.
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TÜRK GIDA HUKUKUNA  GENEL BİR BAKIŞ 

İzmir Barosu Hukuk Söyleşilerinin 3 Kasım’da yapılan oturumunda “Türk 
Gıda Hukuku’na Genel Bir Bakış” konulu tebliğ sunuldu. Prof. Dr. Halide 
Gökçe Türkoğlu ile Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Kerem Bilgin’in sunduğu teb-
liğ öncesi açılış konuşması yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, 
Gıda Hukuku’nun çok sık karşılaşılmayan, çok fazla kullanılmayan ama 
bilindiği ve kullanıldığında çok işe yarayacak bir alan olduğunu ifade etti.

AİHM ŞORLİ v. TÜRKİYE KARARI IŞIĞINDA 
CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU

İzmir Barosu Hukuk Söyleşilerinin 
çevrimiçi yapılan altıncı oturumun-
da “AİHM Şorli v. Türkiye Kararı Işı-
ğında Cumhurbaşkanına Hakaret 
Suçu” değerlendirildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi’nin 19 Ekim 2021 tarihinde 
açıkladığı “Başvurucunun sosyal 
medya üzerinden yaptığı payla-
şımları nedeniyle tutuklanmasının, 
ceza almasının ve hakkında hük-
mün açıklanmasının geri bırakıl-
ması kararının verilmesinin Sözleş-
me’nin 10. maddesinde düzenlenen 
ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu 
ve ihlalin giderilmesinin ancak TCK 

TÜRK REKABET HUKUKUNDA 
GÜNCEL GELİŞMELER 

ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ İLE
 AGO’LARIN İŞLEYİŞ VE FAALİYETLERİ

İzmir Demokrasi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Murat Şa-
hin’in sunumu ile “Rekabet Hukuku’nda Güncel Gelişme-
ler” konulu konferans yapıldı.

Sunumda Rekabet Hukuku alanına ilişkin genel bilgiler ve 
güncel gelişmelerden bahsedildi. Ayrıca Rekabet Huku-
ku’nda yasaklı davranışlar, 4054 sayılı Rekabetin Korun-
ması Hakkında Kanun’da yapılan 2020 yenilemeleri, yakın 
tarihli Kurul kararları, Rekabet Kurulu’nun tedbir ve yerin-
de inceleme yetkileri ile kararların yargısal denetimini de 
anlatan Dr. Murat Şahin, uygulamadan örnekler de verdi. 

18 Kasım 2021 tarihinde, Karşıyaka Adli Destek ve Mağdur 
Hizmetleri Müdürü Engin Kula, ”Adli Destek ve Mağdur Hiz-
metleri ile AGO’ların İşleyiş ve Faaliyetleri” konulu tebliğini 
sundu.

Kula, Türkiye’de mağdur haklarına ilişkin  yasa maddeleri 
ile Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri’nin ça-
lışmalarının değerlendirdiği sunumda, 72 il ve 91 adliyede 
bulunan 95 adli görüşme odasında 27.490 görüşme yapıldı-
ğını ifade etti. Kula devamla, tekrarlanan mağduriyetlerin 
yaşanmaması, daha sağlıklı ifade ve beyan verme işlemle-
rinin yapılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasının kolay-
laşması için özel ortamların gerekli olduğunu vurguladı.

İNFAZ HUKUKU’NUN GÜNCEL SORUNLARI 

İzmir Barosu Hukuk Söyleşilerinin 11 Kasım’da yapılan oturumunda 
“İnfaz Hukuku’nun Güncel Sorunları” konulu tebliğ sunuldu.

Prof. Dr. Timur Demirbaş’ın sunduğu tebliğde; ceza infaz kurumlarının 
tarihçesi, Türkiye’deki ceza infaz kurumlarının doluluğu ile mahpusla-
rın uygulamada yaşadığı sorunlar ifade edildi.

299. madde metninin değiştirilme-
si ile mümkün olduğu” şeklindeki 
kararı üzerine yapılan canlı yayı-
na, kararın çevirmenlerinden olan 
İstanbul Barosu üyesi Av. Benan 
Molu katıldı. Molu sunumunda ön-
celikle Mahkeme’nin devlet baş-
kanlarına hakaretle ilgili yerleşik 
içtihadını, daha sonra kararı ve son 
olarak da kararın uygulanmasını 
denetleyecek olan Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi’nden ve bundan 
sonra neler yapılması gerektiğin-
den bahsetti. Programın moderas-
yonu, İzmir Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Ayşe Kaymak tarafından 
yapıldı.
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Konferans, 
panel kayıtları ve 
canlı yayınlar için 

Youtube kanalımıza 
abone olun.



9

Ekim-Kasım-Aralık  2021

PANDEMİ SÜRECİNDE İŞÇİNİN 
KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI

İzmir Barosu Hukuk Söyleşileri serisinin on birincisi yapıldı. İzmir De-
mokrasi Üniversitesi’nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Ayça İzmirlioğlu’nun 
konuşmacı olarak katıldığı panelde pandemi sürecinde işçinin kişisel ve-
rilerinin korunması konusu değerlendirildi.

AVUKATLARIN VERGİLENDİRİLMESİNDE YASAL 
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE SPOR HUKUKU 

DEMOKRATİK ANAYASA YAPIMI VE ANAYASAL 
DEĞİŞİM İLKELER, EVRELER VE ARAÇLAR ÜZERİNE 

BİR TARTIŞMA

FUTBOLCU ALACAKLARINA İLİŞKİN YARGILAMA SÜRECİ VE 
PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİ 

İzmir Barosu tarafından düzenlenen Hukuk Söyleşileri serisinde 24 Kasım 
2021 tarihinde “Avukatların Vergilendirilmesinde Yasal Yükümlülükler” ko-
nulu oturum gerçekleştirildi. 

Moderatörlüğünü İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Sinan Balcılar’ın 
yaptığı konferansa, konuşmacı olarak emekli vergi müfettişi, vergi danışmanı 
ve SMMM Serap Ensarioğlu katıldı. 

İzmir Barosu’nca düzenlenen Hukuk Söyleşileri serisinin 13. oturumunda, İs-
tanbul Barosu üyesi Av. Aysu Melis Bağlan’ın sunumuyla “Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği ve Spor Hukuku” konusu işlendi.

Çok sayıda meslektaşımızın ilgi gösterdiği konferans, interaktif metotla ve 
oldukça dinamik bir biçimde yürütüldü. 

Kadın ve erkeğin toplumsal rolleri, kadının spor ve Spor Hukuku’ndaki yeri 
uygulamadan ve yaşanan olaylardan örneklerle anlatıldı.

Bu sunumda, anayasa yapımı ve anayasal değişim süreçlerinin demokratik 
niteliğini inşa eden ilkeler, bu ilkelerin somutlaştığı evreler ve bu evrelerde 
kullanılacak hukukî araçlar üzerinde durulmuştur.

Bu bağlamda özellikle; Anayasa yapıcı organların temsilî niteliği, vatandaş 
katılımının hukukî araçları, referandumun demokratik niteliği hususlarının 
cevapları aranmış ve demokratik anayasa yapımı ve anayasal değişim konu-
larında dikkat çekici örnekler olarak görülen İspanya, Hollanda, İzlanda, Ar-
navutluk, Brezilya ve Güney Afrika gibi çeşitli ülke deneyimleri ile derinleştiri-
lecek ve bir yandan da, Almanya (1949 Anayasası), Japonya (1946 Anayasası), 
Irak (2005 Anayasası) Bosna-Hersek (1995 Dayton Barış Anlaşması ve Eki) 
gibi teoriyi zorlayıcı örnekler de, test ölçütleri olarak ortaya konulmuştur.

İzmir Barosu tarafından düzenlenen canlı yayında, futbolcu alacaklarına iliş-
kin yargılama süreci ve profesyonel futbolcu sözleşmeleri değerlendirildi.

Modertörlüğünü İzmir Barosu Üyesi meslektaşımız Av. Berk Özşenoğulla-
rı’nın yaptığı yayına İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk 
Aydın ile Bursa Barosu Üyesi Av. Yakub Kızılkaya konuşmacı olarak katıldılar.
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STAJYER MESLEKTAŞLARIMIZ BİR ARADA

Mesleğe yeni başlayan stajyer 
avukatlarımızın tanışması, staj 
sürecine ilişkin sorularının yanıt-
lanması ve görüşlerinin alınması 
amacıyla 11.10.2021 tarihinde Ba-
romuzda bir etkinlik düzenlendi. 
Etkinliğin ilk aşamasında İzmir 
Barosu Başkanı Av. Özkan Yü-
cel, stajyer avukatlarla buluşa-
rak süreç hakkında kendilerini 
bilgilendirdi. Meslektaşlarımıza 
“Sizin düşünceleriniz, önümüze 
koyduğunuz öneriler aydınlatıcı 
oluyor, bizi geliştiriyor. Buradaki 
konuşmalardan stajyer meslek-
taşlarımız nasıl bir İzmir Barosu 

istiyorlar, biz bunun ne kadarını 
gerçekleştirebiliriz, onu da göre-
biliyoruz.” diyen Av. Özkan Yücel, 
stajyer avukat meslektaşlarımızın 
dersler, tez sunumları, giriş kese-
nekleri ve benzeri konularda gö-
rüş ve değerlendirmelerini aldı. 
Toplantı sonrasında ise İzmir Ba-
rosu terasında stajyer avukat 
meslektaşlarımız için kokteyl dü-
zenlenerek hukuk ve genel kültür 
sorularından oluşan bilgi yarış-
ması gerçekleştirildi. Stajyer avu-
katlar için verimli geçen etkinliğin 
devamının gelmesi istendi.  
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CUMHURİYETİMİZİN 98. YILI KUTLU OLSUN

CUMHURİYET BİZİMDİR

CUMHURİYETE VERİLMİŞ 
SÖZÜMÜZ VAR 

Cumhuriyetimizin 98. yılı do-
layısıyla düzenlenen tören-
lere bu yıl da coşku hakimdi. 
Çok sayıda meslektaşımızın 
“Sözümüz Var: Cumhuriye-
ti Koruyacağız” yazılı pankart 
ardında cübbeleriyle katıldığı 
Cumhuriyet Korteji’nde İzmir 
Barosu her zaman olduğu gibi 

yurttaşlarımızdan yoğun bir 
ilgi gördü. 
Kortejde bir açıklama yapan 
İzmir Barosu Başkanı Av. Öz-
kan Yücel, bugünkü Türki-
ye’nin koşullarının da Osmanlı 
Devleti’ni teslimiyetin ve iş-
galin kucağına atan, Kurtuluş 
Savaşı’nın başlamasına sebep 
olan koşullarla neredeyse aynı 
olduğunu ifade etti. 

Devamla “Cumhuriyetin te-
mel değerleri büyük bir saldırı 
ve büyük bir kuşatma altında. 
Buna karşı mücadele etmek 
hepimizin, bu ülkenin aydın-
lık yurttaşlarının borcu. İzmir 
Barosu olarak bu borcun far-
kındayız ve bir sözümüz var: 
Cumhuriyeti koruyacağız.” 
dedi.

İzmir Barosu, geleneksel hale ge-
tirdiği “Cumhuriyet Kokteyli”ni Baro 
Bahçe’de yaptı. Çok sayıda mes-
lektaşımızın katıldığı kokteylde bir 
konuşma yapan İzmir Barosu Baş-
kanı Av. Özkan Yücel, “Yurttaşlara, 
meslektaşlarımıza, Cumhuriyet’e, 
Mustafa Kemal Atatürk’e verilmiş 
bir sözümüz var: Cumhuriyet değer-
lerinden ve laiklikten asla ve asla, 
hiçbir koşulda, hiçbir zorun etkisi 
altında vazgeçmeyeceğiz.” dedi. Yü-
cel’in konuşması, ana başlıklar ha-
linde şöyleydi:

“Bugün ülkeyi yönetenler hangi öy-
küyü anlatırlarsa anlatsınlar; biz is-
tibdatın, bağnazlığın, kayırmacılığın, 
bilim karşıtlığının, kadın düşmanlı-
ğının kol gezdiği uzun asırlar sonun-
da, tüm bu olumsuz birikimin ortaya 
çıkardığı kadrolar eliyle memleke-
tin emperyalist paylaşıma açıldığı-
nı, düşman işgaline uğradığını hiç 
unutmadık.

Yüzyılların getirdiği bu olumsuz tab-
loya karşı çıkan ve işbirlikçi saray 
rejimine rağmen bağımsızlık sava-

şımızı başarı ile sonuçlandıranlar, 
bu ülkenin aydınlık zihinli insanla-
rıydı.

Bugün de o günlerin benzerini yaşı-
yoruz. Maruz kaldığımız demokrasi 
krizi, saray tahakkümünce yöneti-
len; hukuku, insan haklarını, çağdaş 
değerleri, uluslararası toplumun 
eşit ve çağdaş bir üyesi olmayı red-
deden anlayışın ürünüdür.

Bizler, İzmir Barosu üyesi avukatlar 
olarak, bu mücadelemizi her geçen 
gün artırarak sürdürmeye kararlı-
yız. İzmir Barosu flamaları ile Cum-
huriyet Meydanı’ndayken, “Umu-
dumuzsunuz, vazgeçmeyin.” diyen 
yurttaşlara, çocuklarımıza, meslek-
taşlarımıza, Cumhuriyete verilmiş 
bir sözümüz var, Mustafa Kemal 
Atatürk’e verilmiş bir sözümüz var; 
Cumhuriyet değerlerinden ve laik-
likten hiçbir koşulda, hiçbir zorun 
etkisi altında vazgeçmeyeceğiz!  Bu 
değerleri savunmaya,  yaşatmaya, 
bu değerlere sahip çıkmaya sonuna 
kadar devam edeceğiz!”
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TİRE’DE TOPRAKLARI İÇİN DİRENEN 
KÖYLÜLERLEYDİK

İzmir’in Tire İlçesi’nde, Büyük-
kale ve Küçükkale köyleri yakı-
nındaki Kartal Dağı’nda işletil-
mek istenen mermer ocağıyla 
ilgili ÇED toplantısı, köylüler ve 
çevre örgütlerince gösterilen 
tepki üzerine yapılamadı.

Köy meydanında toplanan köy-
lüler ve çevre örgütleri, “Ha-
vama, suyuma, toprağıma do-
kunma!” ve “Direne direne 
kazanacağız!” sloganları attı.

28.11.2021 tarihinde gerçekleş-
tirilen eyleme katılan İzmir Ba-
rosu Başkanı Av. Özkan Yücel, 
rant için çevrenin talan edildiği 
günler yaşandığını ifade ede-
rek, “Üç beş şirketin çıkarları 
uğruna doğamız, ağaçlarımız, 
ormanlarımız, yaşam alanla-
rımız talan ediliyor.” dedi. Hiç 

alınmamış raporların alınmış 
gibi gösterilerek, yalan yanlış 
belgeler düzenlenerek, mer-
mer ocağı için izin alınmaya 
çalışıldığını ifade eden Av. Öz-
kan Yücel, “Buradaki insanlar; 
doğasına, toprağına, havasına, 
suyuna sahip çıkanlar  bizim 
gerçek değerlilerimizdir. Şuna 
her zaman inandık; doğa, ran-
ta kurban edilemez. Bu talanın 
karşısında her zaman yurttaş-
ları bulacaksınız, bunun karşın-
da her zaman İzmir Barosu’nu 
bulacaksınız, bunun karşısında 
her zaman mücadeleyi bulacak-
sınız. Mücadelenin her alanın-
da, her anında, sizinle beraber 
olmaya İzmir Barosu olarak 
söz veriyoruz. Ne gerekiyorsa 
birlikte yapmaya, açılacak da-
valarda size destek olmaya söz 
veriyoruz.” dedi.

İZMİR BAROSU’NDAN ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA:

BAŞKALARINI ÖZGÜRLEŞTİREBİLMEK İÇİN 
ÖNCE KENDİNİZİ ÖZGÜRLEŞTİRMELİSİNİZ!

KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ, 
EŞİTSİZLİKLE MÜCADELE GÜNÜDÜR

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
tarafından 11 Ekim günü, 2012 yılın-
dan beri Dünya Kız Çocukları Günü 
olarak belirlenmiştir. Kız çocukları 
gününün amacı, dünyadaki tüm kız 
çocuklarının cinsiyetlerinden dolayı 
uğradıkları olumsuz şartlara dikkat 
çekilmesi ve bu şartlara karşı hare-
kete geçilmesinin teşvik edilmesi-
dir. 

Kız çocuklarının en sık yaşadığı hak 
ihlallerinden birinin zorla evlendiril-
mek olduğunu söyleyebiliriz. Zorla 
evlendirilmek, kız çocuğunun elin-
den sağlık, eğitim, oyun oynama ve 
diğer haklarını aldığı gibi; onu fi-
ziksel, psikolojik ve cinsel istisma-
ra maruz bırakır. Yaşanılan bu hak 
kayıplarını ileride ekonomik istis-
mar takip eder. Ya çalışma hakkın-
dan yoksun bırakılıp bağımlı kılınır 
ya da kazandığı paraya el konulur. 
Maalesef kız çocuklarının gelecek-
lerini belirleme hakkının ellerinden 
alınması, günümüzde kadına karşı 
şiddetin en büyük sebeplerinden biri 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  
Kız çocuk evliliklerinin toplam ev-
lenmeler içindeki oranı %2,7 iken, 
aynı yaş grubunda olan oğlan çocuk-
larının resmi evlenmelerinin toplam 
resmi evlenmeler içindeki oranı ise 
%0,1’dir. Ayrıca TÜİK’te yayınlanan 
evlenme istatistiklerine göre, 2020 
yılında 16-17 yaş grubundaki kız 
çocuklarının yaklaşık %88’i kendile-
rinden 4 ilâ 33 yaş büyük erkekler-

le evlendirilmiştir. Bu istatistikler 
sadece resmi olan evliliklerle ilgili 
bilgi vermekte olup nüfus idaresine 
bildirilmeyen çocuk yaşta evlilikler 
TÜİK kayıtlarına geçmemektedir. 
Bu da çocuk yaşta evlilik rakamları-
nın aslında çok daha yüksek olduğu-
nu göstermektedir. 
2016 yılında tüm dünyada tespit 
edilen insan ticareti mağdurlarının 
% 70’ini çoğunlukla cinsel sömürü 
bağlamında olmak üzere kadınlar 
ve kız çocukları oluşturmaktadır. 
Başka bir gerçek de 15-19 yaş guru-
bundaki her 20 kızdan 1’inin cinsel 
sömürünün en ağır biçimlerinden 
olan tecavüz olayını yaşamış olma-
sıdır. Yapılan çocuk yaşta evliliklerin 
de tecavüz kapsamında değerlendi-
rilmesi halinde bu sayının daha da 
fazla olacağı tartışmasızdır...
Devletlerin görevi, kız çocuklarının 
korunması, desteklenmesi, güçlen-
dirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitsiz-
liği nedeniyle maruz bırakıldıkları 
ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi, 
kendilerini etkileyecek kararlara 
katılımlarının sağlanması, hakla-
rından etkin biçimde yararlanmaları 
için gereken tedbirleri alınması ve 
kanunların esnetilmeden uygulan-
masıdır.

Açıklamanın tamamına
https://bit.ly/3DsPUPl 

bağlantısından ulaşabilirsiniz..
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İZMİR BAROSU OLARAK 
ÇİLEM DOĞAN’IN YANINDAYIZ

KAYBETTİKLERİMİZİ DE 
SORUMLULARI DA UNUTMAYACAĞIZ

Bir yılı geride bıraktığımız İz-
mir Depremi’nde acılarımız 
hala taze. İzmir Barosu olarak 
kaybettiğimiz meslektaşları-
mızı, ailelerini ve yurttaşları-
mızı anmak üzere depremin 
yıl dönümünde Baro Bahçe’de 
bir araya geldik. Anmada İz-
mir Barosu Başkanı Av. Özkan 
Yücel, “Bir depremin arkasına 
saklanıp kar hırsını, denetim-
sizliği ve çarpık kentleşmeyi 
yok saymaya çalışıyorlar” dedi. 
Açılan ceza davaları olduğunu 
bununla birlikte gerçek so-
rumluların tam olarak yargı 
karşısına çıktığını söyleme-
nin mümkün olmadığını ifade 
eden Yücel, “Bu elbette sem-
bolik bir anma. Çocuklarımızı 
kaybettik, eşlerimizi kaybet-
tik, kardeşlerimizi kaybettik, 
meslektaşlarımızı kaybettik. 
İstiyoruz ki bu son olsun. Ye-
niden böyle acılar yaşanma-
sın. Bütün sorumluları yargı 
karşısına çıkarmak için müca-
dele etmeye devam edeceğiz. 

Ne zaman ki sorumlulardan 
hesap sormak mümkün olur 
işte, o zaman içimiz biraz ol-
sun soğuyacak.” dedi.
Baro Bahçe’de yapılan an-
madan sonra, İzmir Büyük-
şehir Belediyesi tarafından 
depremde yaşamlarını yitiren 
yurttaşlarımız anısına yapılan 
anıta karanfiller bırakıldı.
Akşam saatlerinde ise İzmir 
Emek ve Demokrasi Güçleri 
30 Ekim Deprem Anıtı önün-
de bir araya geldiler ve anıta 
mumlar bıraktılar. Rant po-
litikalarına karşı mücadele 
mesajı verilen anmada bir 
konuşma yapan İzmir Barosu 
Başkanı Özkan Yücel, “İnsani 
koşullarda insanca yaşanabi-
lir konutlar istiyoruz.  Bunun 
için mücadele ediyoruz, etme-
ye devam edeceğiz. Depremde 
yitirdiğimiz canların sorumlu-
ları yargı önünde hesabını ve-
rene dek mücadelemiz süre-
cek.” diye konuştu.

İZMİR BAROSU 
AVUKAT HAKLARININ 

KORUYUCUSUDUR
“Avukatlar, arabuluculuk sürecinin herhangi bir 

aşamasının dışında bırakılamaz.” 
(Danıştay 10. Dairesi 2018/3449 E, 2021/1714 K.)

Açıklamanın tamamına 
https://bit.ly/3bCM2PW bağlantısından ulaşabilirsiniz..

Hayatta kalmak için devletin 
tüm kurumlarının kapısını de-
falarca aşındırmış, her seferin-
de eli boş dönmüştü. Sonunda 
kendi canını korumak için meş-
ru savunmada bulunan Çilem 
Doğan, yargılama sonucunda 
15 yıl hapis cezası ile cezalan-
dırıldı.

Gece dışarı çıkmayı erkeklik 
onurunu tahrik, takım elbise-
yi indirim sebebi sayan “erkek 
yargı” korunma için defalarca 
başvurmasına rağmen korun-
mayan bir kadını, kendi canını 
korumaya çalıştığı için mah-
kum etti.

Bu karar, “Erkek adaletten 

bir şey beklemedik, beklemi-
yoruz. Biz kadınlar ‘Kirpiği-
miz yere düşmesin’ diye omuz 
omuza mücadeleye devam 
edeceğiz.” diyen Çilem Doğan’ı 
haklı çıkardı. 

Biz biliyoruz ki Çilem erkek dü-
zende hayatta kalmak için çok 
çabaladı. Çilem Doğan’a veri-
len bu ceza öldürülmemek için 
mücadele eden tüm kadınlara 
verilmiştir. 

İzmir Barosu olarak Çilem Do-
ğan’ın yanındayız ve tek bir ka-
dının kirpiği yere düşmeyene 
dek mücadele etmeye devam 
edeceğiz.
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KAMU GÖREVLİLERİ  
“HAYVANLARA KÖTÜ MUAMELE” DEN 

YARGI ÖNÜNDE

İzmir Barosu, Elazığ Belediyesi 
Geçici Bakımevi’nde hayvanlara 
kötü muamele edildiği iddiasıyla 
veteriner hekimler ve çalışanlar 
hakkında görevi kötüye kullanma 
suçu nedeniyle açılan davaya ka-
tılma talebinde bulundu. 
21.10.2021 tarihli ilk celseye baro-
muz avukatlarından, Hayvan Hak-
ları Komisyonu üyesi Av. Tuğçe 
Berber katıldı. 

Kamuya ait bir barınağın görevlile-
rinin yargılandığı ilk dosya olması 
açısından Türkiye’de emsal bir ka-
rar yaratacak olan bu dava, sosyal 
medyada #ElazığDavası olarak 
ses getirmiştir.
 Tüm dernek ve baroların müda-
hale talepleri hukuka aykırı bir 
biçimde reddedilmiş olsa da İzmir 
Barosu olarak davanın takipçisi 
olunacağı açıklaması yapıldı.

KUTLANACAK BİR ŞEY YOK

HAYVANSEVER MESLEKTAŞLAR PİKNİKTE  

1822 yılında İngiltere’de topla-
nan hayvan hakları savunucu-
ları, ilerleyen zamanda nesli 
tükenme tehlikesi altında olan, 
iyi koşullarda bulunmayan hay-
vanlara dikkat çekmek ama-
cıyla her senenin 4 Ekim’ini 
“Hayvanları Koruma Günü” ilan 
etmişlerdir. Anlaşılıyor ki bizim 
can dostumuz olan, kimilerinin 
ekonomik geçimini sağlayan ve 
çevre dengesi için çok önem 
arz eden hayvanlarımızın ko-
runması, aradan yaklaşık 200 
yıl geçse bile halen yeterince 
çözülememiş büyük bir prob-
lemdir. 
 
Ülkemizde yaşayan hayvanları-
mız için 2021 yılında adı “Hay-
vanları Koruma Kanunu” olan 
düzenlemede, hayvanat bah-
çeleri, yunus parkları, yurt dı-
şından gelen hayvanlı sirkler, 
avcılık, üretim çiftlikleri, kürk 
ticareti, -geleneksel- adı altın-
da hayvan dövüşleri, deneyler; 
yasaklanmadı. Yaşam hakkını 
yasada düzenlemeyi geçelim, 
hayvan tanımı dahi yasada yer 
almadı. Hayvanlar mal kap-
samından çıkarılıyor denildi; 
ancak kataloglardan seçilerek 
hayvanlarınsatılmalarına izin 
verildi. Sahipli-sahipsiz ayrı-
mı kaldırılıyor denildi, sahipsiz 

hayvana yapılan eziyet halinde 
savcılıklara doğrudan şikayet 
engeli getirildi. Hayvan hakkı 
ihlallerinde adli cezalar geti-
receğiz denildi, alt sınırı faille-
rin hapse girmeyeceği şekilde 
düzenlendi. Kısaca;  getirilen 
düzenleme, beklentinin çok al-
tında kaldı. 

İzmir Barosu olarak umuyoruz 
ki, hayvanların doğuştan var 
olan haklarının yasalarla ko-
runmadığı, yasalarla korunuyor 
olsa dahi var olan düzenleme-
nin hayvanlarımız için yaşama 
ve hürriyet hakkı hususundaki 
düzenlemelerle dünyaya örnek 
olduğu bir ülke olalım. Ancak 
mevcut şartlarımızla, baştan 
aşağı çelişkilerle dolu bir ya-
sal mevzuatın hüküm sürdü-
ğü ülkemizde “4 Ekim Dünya 
Hayvanları Koruma Günü”nün 
göstermelik bir şekilde kut-
lanmasını kabul etmiyoruz. 
Bizim için bugün, hayvanların 
nasıl korunmadığını anlatma 
ve koruyamadığımız binlerce 
canı anma günüdür. İzmir Ba-
rosu olarak, koruyamadığımız 
canları matemle anıyor, tüm 
engellere rağmen hak ihlalleri 
karşısında mücadelemize yıl-
madan devam edeceğimizi bil-
diriyoruz.  

İzmir Barosu Hayvan Hakları 
Komisyonumuzun organiza-
törlüğünde, 03.10.2021 tari-
hinde Aşık Veysel Rekreasyon 
Alanı’nda Dünya Hayvanları 
Koruma Günü’ne özgü piknik 
düzenlendi.

HAYVAN HAKLARI YEREL EYLEM 
PLANI PROGRAMINA KATILDIK

26.10.2021 tarihinde Adil Kentler 
Derneği tarafından düzenlenen 
ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 
ile Çiğli Belediyesi’nin ortaklığıyla 
hazırlanan “Hayvan Hakları Yerel 
Eylem Planı” programına katılan 
İzmir Barosu Hayvan Hakları Ko-
misyonu üyesi meslektaşlarımız, 
hayvan haklarını, hayvan hakları-
nın ulusal ve uluslararası mevzu-
attaki mevcut durumunu anlattı-
lar.

Yönetim kurulu üyelerimiz Av. 
Şefika Yıldırım Sert ve Av. Deniz 
Yılmazer ile komisyon üyesi mes-
lektaşlarımız Av. Melike Özdemir 

Ballı ve Av. Tuğçe Berber, ulusla-
rarası alanda hayvan hakları, hak 
ve refah kavramları, ulusal mev-
zuatın güncel durumu, hak ihlal-
lerine karşı başvuru yolları, yerel 
yönetimlerin sorumlulukları ve 
uygulamadaki sorunlara değinen 
sunumlar yaptılar. Ayrıca oturum 
sonrası yapılan atölye çalışmala-
rına kolaylaştırıcı olarak destek 
verdiler.

Belediyeler, STK temsilcileri ve 
gönüllülerin katıldığı toplantı Al-
sancak Tarihi Hava Gazı Fabrika-
sı’nda yapıldı.

İZMİR BAROSU 
MOBİL UYGULAMASINI 
AŞAĞIDAKİ KAREKODU 

OKUTARAK 
İNDİREBİLİRSİNİZ
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İzmir Barosu Bülteni

 ARABULUCULUK SINAVI SONRASINDA 
YARATILAN MAĞDURİYET 

VE HUKUKSUZLUK GİDERİLMELİDİR

CMK ÖDEMELERİNİN BİR AN ÖNCE 
YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ

24 Kasım 2019 tarihinde Adalet 
Bakanlığı tarafından yapılan Ara-
buluculuk Sınavındaki üç sorunun 
iptaline yönelik Ankara 9. İdare 
Mahkemesi kararına istinaden, 
yeniden değerlendirme yapılmış-
tır. Yapılan değerlendirme sonucu 
08.11.2021 tarihinde Arabuluculuk 
Daire Başkanlığının internet si-
tesinde ilan edilerek, Arabulucu-
luk Kanunu Yönetmeliği’nin 46/5 
maddesi uyarınca sınav sonuçları 
değerlendirilmiş, yeni bir başarı 
listesi oluşturulmuştur.

Oluşturulan listeye göre 92.78 
puan alan adaylar başarılı sayıl-
mış, sınavda ilk  ilan edilen başarılı 
kişilerin haklarının saklı tutulduğu 
belirtilmiştir. Ancak bu ilandan ev-
vel 07.10.2021 tarihinde, Mahkeme 
kararının uygulanmasına yönelik 
Arabuluculuk Daire Başkanlığı 
tarafından 88 puan ve üzeri puan 
alarak başarısız sayılan adaylara 
mesaj gönderilerek, Arabulucu 
Portal üzerinden sicil başvurusu 
yapmaları bu kapsamda giriş ai-
datı ve yıllık aidat yatırmaları talep 
edilmiş ve tahsilatlar yapılmıştır. 
Ancak daha sonra yapılan duyu-
ruda mesaj gönderilen adayların 
büyük kısmının başarısız olduğu 
açıklanmıştır.

İlk sınav sonuçlarına göre 91 doğ-
ru sayısı ile arabulucu olma hakkı 
kazanan bazı meslektaşlarımı-
zın yeni değerlendirme ile doğru 
sayısı 88’e (90,72 puan) düşmüş 
bulunmaktadır. Bu arabulucular 
kazanılmış hakları korunduğu için 
sicilde arabulucu olmaya devam 
ederken, yeni değerlendirme so-
nucunda onlarla aynı doğru sayısı 
olan yani 88 ve üzeri doğru yapan-
lar başarısız kabul edilmiştir. Bu 
durum eşitler arasında eşitsizliğe 
yol açmıştır. Arabuluculuk Kanu-
nu Yönetmeliği 45. maddesinde 
“Başarılı sayılan en düşük puanlı 
adayla aynı puanı alan adaylar da 
başarılı sayılır.” denmekte olup bu 

Uçak inmeyen havaalanları, araba 
geçmeyen köprüler ve otoyollar için 
garanti ücretler ödenerek kamu kay-
nakları kamu yararına aykırı şekilde 
kullanılmaya devam ederken CMK 
görevlendirmeleri kapsamında görev 
alan meslektaşlarımıza hak ettikleri 
ücretler için aylardır ödenek gönde-
rilmemektedir.

Baromuzca, görevli avukatlar tara-
fından Baro’ya verilen raporlar, bir 
hafta içerisinde incelenerek ödeme 
için Cumhuriyet Savcılıkları’na tes-
lim edilmektedir. Ancak Bakanlıkça 
sadece ayda bir defa ödenek gönde-
rilmesi ve gönderilen bu ödeneğin 
teslim edilen raporların tamamının 
ücretini kapsamaması, eksik olması 
sebebiyle görevli avukatlar ücretleri-
ni aylarca geriden almaktadırlar.

2021 yılı temmuz ve ağustos ayla-
rında raporlamalarını yapan mes-
lektaşlarımız, hak ettikleri ücretlere 
ilişkin 27.09.2021 ve 27.10.2021 ta-
rihlerinde Baromuza iletilen makbuz 
listelerine göre makbuzlarını kes-
miş; ödemelerinin yapılabilmesi için 
bunları Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
göndermişlerdir.

2021 yılı eylül ve ekim aylarında CMK 
görevlerine ilişkin raporlarını düzen-
leyip ücretini almayı bekleyen mes-
lektaşlarımız için ise henüz makbuz 
listeleri dahi gönderilmemiştir.

Görüleceği üzere, Bakanlığınızın 

hükme göre ikinci değerlendirme 
sonrası, sicilde arabulucu olarak 
kayıtlı 88 doğru yapan ve 90,72 olan 
en düşük puana sahip kişi ile aynı 
veya üzerinde bir puana sahip tüm 
adaylar ile  Arabuluculuk Daire 
Başkanlığınca mesaj gönderilerek 
harç ve aidat yatırması istenmiş 85 
puan ve üzeri alan tüm adayların 
başarılı sayılması gerekmektedir.

Ankara 9. İdare Mahkemesinin 
kararının uygulanmasına dair 
Arabuluculuk Daire Başkanlığı 
tarafından tatmin edici açıklama 
yapılmamış, süreç şeffaf ve denet-
lenebilir şekilde yürütülmemiştir.  
Sınava giren meslektaşlarımızdan 
açıklanan sonuçlara ilişkin çok sa-
yıda şikayet gelmiş olup ciddi bir 
hak kaybı olduğu, yapılan ikinci de-
ğerlendirmenin Anayasa’daki eşit-
lik ilkesine ve yönetmeliğe aykırı 
olduğu, eşitler arasında eşitsizliğe 
yol açtığı açıktır.  İlgili kurumlarca 
detaylı bir inceleme yapılarak sı-
nav sonuçlarının tekrar değerlen-
dirilmesini, kamuoyunun ayrıntılı 
şekilde bilgilendirilmesini ve varsa 
hatanın giderilmesi sağlanmalı, 
mağduriyetlerin önüne geçilmeli-
dir.

Yargıya intikal edecek ihtilafların 
azaltılmasını hedefleyen arabulu-
culuk müessesesi, mağduriyete 
sebep olan uygulama ile binlerce 
dava ile karşı karşıya kalacaktır. 
2 yıldır yaşanan mağduriyetlerin 
yeni davaların açılmasından önce 
uzlaşma ile çözümlenmesi, sağ-
duyunun gereğidir.  Arabuluculuk 
Daire Başkanlığı tarafından süre-
cin ve yapılan idari işlemlerin hak-
kaniyete uygun, şeffaf ve denet-
lenebilir olması sağlanarak, çifte 
standarttan derhal dönülmeli ve 
mağduriyetlerin giderilmesine yö-
nelik işlemlerin yapılması gerek-
mekte olup, aşağıda imzası olan 
barolar olarak sürecin takipçisi 
olacağımızı tüm kamuoyuna say-
gılarımızla bildiririz.

ödemeler konusunda gecikmeli olan 
rutini bile geçtiğimiz aylarda tama-
men bozulmuş ve görev yapan mes-
lektaşlarımızın ödemelerindeki ge-
cikme had safhaya ulaşmıştır.

Meslektaşlarımız tarafından gönde-
rilen ödeme listeleri uyarınca mak-
buz kesilip kesilen makbuzlar Baş-
savcılığa teslim edilmiş olduğundan; 
yasal sürelerinde bu makbuzlara 
ilişkin KDV’ler de ödenmiştir. Ancak 
ödenek yokluğundan bahisle kestiril-
miş makbuzlara ödeme yapılmaması 
nedeniyle meslektaşlarımız alama-
dıkları ücretlere ilişkin vergileri öde-
mek zorunda kalmışlardır.

Uçak inmeyen havaalanlarının, ara-
ba geçmeyen köprüler ile otoyolla-
rın yüklenicilerine garanti ücretler 
verilip kamu kaynaklarının kamu 
yararına aykırı şekilde kullanılması 
sürerken görevlerini yapan meslek-
taşlarımıza hak ettikleri ücretlerin 
ödenmesine kaynak ayrılmaması ka-
bul edilemez.

Açıklanan nedenlerle rapor verilme-
si ile ödeme yapılması arasındaki 
zaman makasının ortadan kaldırıla-
rak; ücretlerin, makbuzun kesilme-
sinin hemen ardından ödenmesi-
nin sağlanması ve Başsavcılıklara 
gönderilen tüm raporları kapsayan 
ücret tutarında ödeneğin –makbuz 
tutarlarına bakılmaksızın- ivedilikle 
Başsavcılıklara gönderilmesini talep 
ederiz.

Adana Barosu Başkanlığı - Adıyaman Barosu Başkanlığı - Afyonkarahisar Barosu Baş-
kanlığı - Ağrı Barosu Başkanlığı - Aksaray Barosu Başkanlığı - Ankara Barosu Başkanlığı 
- Antalya Barosu Başkanlığı - Ardahan Barosu Başkanlığı - Artvin Baro Başkanlığı - Aydın 

Barosu Başkanlığı - Balıkesir Barosu Başkanlığı - Bartın Barosu Başkanlığı - Batman 
Barosu Başkanlığı - Bayburt Barosu Başkanlığı - Bilecik Barosu Başkanlığı - Bingöl 

Barosu Başkanlığı - Bitlis Barosu Başkanlığı - Bolu Barosu Başkanlığı - Burdur Barosu 
Başkanlığı - Bursa Barosu Başkanlığı - Çanakkale Barosu Başkanlığı -Çankırı Barosu 
Başkanlığı - Çorum Barosu Başkanlığı - Denizli Barosu Başkanlığı -Diyarbakır Baro-
su Başkanlığı - Düzce Barosu Başkanlığı - Edirne Barosu Başkanlığı - Elazığ Barosu 

Başkanlığı - Erzurum Barosu Başkanlığı - Erzincan Barosu Başkanlığı - Eskişehir Barosu 
Başkanlığı - Gaziantep Barosu Başkanlığı - Giresun Barosu Başkanlığı - Gümüşhane 

Barosu Başkanlığı - Hakkari Barosu Başkanlığı - Hatay Barosu Başkanlığı - Iğdır Barosu 
Başkanlığı - Isparta Barosu Başkanlığı - İstanbul Barosu Başkanlığı - İzmir Barosu 

Başkanlığı - Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı - Karabük Barosu Başkanlığı - Kars 
Barosu Başkanlığı - Kastamonu Barosu Başkanlığı - Kayseri Barosu Başkanlığı - Kırıkka-
le Barosu Başkanlığı - Kırklareli Barosu Başkanlığı - Kırşehir Barosu Başkanlığı - Kocaeli 

Barosu Başkanlığı - Konya Barosu Başkanlığı - Kütahya Barosu Başkanlığı - Malatya 
Barosu Başkanlığı - Manisa Barosu Başkanlığı - Mardin Barosu Başkanlığı - Mersin Ba-
rosu Başkanlığı - Muğla Barosu Başkanlığı - Muş Barosu Başkanlığı - Nevşehir Barosu 

Başkanlığı - Niğde Barosu Başkanlığı - Ordu Barosu Başkanlığı - Osmaniye Barosu Baş-
kanlığı - Sakarya Barosu Başkanlığı - Samsun Barosu Başkanlığı - Siirt Barosu Başkan-
lığı - Sivas Barosu Başkanlığı - Şanlıurfa Barosu Başkanlığı - Şırnak Barosu Başkanlığı 
- Tekirdağ Barosu Başkanlığı - Tokat Barosu Başkanlığı - Trabzon Barosu Başkanlığı 

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

ÇEŞME BİZİMDİR! 
TALAN PROJESİNE KARŞIYIZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ya-
tırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
tarafından İzmir’in Çeşme Yarı-
madası’nda hayata geçirilmesi 
planlanan Çeşme Turizm Projesi 
ile ilgili açılan davaya ilişkin bi-
lirkişi keşfi  27.10.2021 tarihinde 
yapıldı.

Keşif öncesi Çeşme Adliyesi önün-
de bir araya gelen ve aralarında 
İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, 
TMMOB İzmir İKK’nın da bulundu-
ğu birçok meslek odası, sivil top-
lum örgütü ve siyasi parti temsil-
cileri; adliyeden keşfin yapılacağı 
Alaçatı Azmak Bölgesi’ne gitti.

Alaçatı sulak alanında yapılan ke-
şifte İzmir Barosu Kent ve Çevre 

Komisyonu Üyesi Av. Ömer Erlat 
yapılmak istenen projenin hukuka 
ve kamu yararına aykırı olduğunu 
anlatarak “Çeşme Turizm Planı 
olarak sunulan proje, bilimsel da-
yanaktan yoksun, kamu ve doğa 
yararına aykırıdır. Kamu kullanı-
mına açık ve devlete ait olan kıyı-
ların, hatta tapuda kaydı olmayan 
deniz alanlarının turizm amaçlı 
bölge ilan edilmesi ve hatta özel 
kullanıma tahsis edilmesi; başta 
Anayasa olmak üzere mevzua-
ta aykırı olduğu gibi bu kamusal 
alanların, gerçekte sahibi ve hak 
alacaklısı, İzmir halkı tarafından 
kullanılamaması sonucunu da do-
ğuracaktır.” diye konuştu.
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•Adana Barosu Başkanlığı • Adıyaman Barosu Başkanlığı • Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı 
• Ağrı Barosu Başkanlığı • Aksaray Barosu Başkanlığı • Ankara Barosu Başkanlığı • Antalya 

Barosu Başkanlığı • Ardahan Barosu Başkanlığı • Artvin Barosu Başkanlığı • Aydın Baro-
su Başkanlığı • Balıkesir Barosu Başkanlığı • Batman Barosu Başkanlığı • Bayburt Barosu 
Başkanlığı • Bingöl Barosu Başkanlığı • Bitlis Barosu Başkanlığı • Bolu Barosu Başkanlığı 
• Burdur Barosu Başkanlığı • Bursa Barosu Başkanlığı • Çanakkale Barosu Başkanlığı • 

Çankırı Barosu Başkanlığı • Çorum Barosu Başkanlığı • Denizli Barosu Başkanlığı • Diyarbakır 
Barosu Başkanlığı • Düzce Barosu Başkanlığı • Edirne Barosu Başkanlığı • Eskişehir Barosu 
Başkanlığı • Gaziantep Barosu Başkanlığı • Giresun Barosu Başkanlığı • Gümüşhane Barosu 

Başkanlığı • Hakkari Barosu Başkanlığı • Hatay Barosu Başkanlığı • Isparta Barosu Başkanlığı 
• İstanbul Barosu Başkanlığı • İzmir Barosu Başkanlığı • Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı 

• Kars Barosu Başkanlığı • Kastamonu Barosu Başkanlığı • Kırıkkale Barosu Başkanlığı • 
Kırklareli Barosu Başkanlığı • Kocaeli Barosu Başkanlığı • Konya Barosu Başkanlığı • Mardin 

Barosu Başkanlığı • Mersin Barosu Başkanlığı • Muğla Barosu Başkanlığı • Muş Barosu 
Başkanlığı • Ordu Barosu Başkanlığı • Sakarya Barosu Başkanlığı • Samsun Barosu Başkan-
lığı • Siirt Barosu Başkanlığı • Sinop Barosu Başkanlığı • Sivas Barosu Başkanlığı • Şanlıurfa 
Barosu Başkanlığı • Şırnak Barosu Başkanlığı • Tekirdağ Barosu Başkanlığı • Tokat Barosu 

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

YERYÜZÜ, TÜM CANLILARA YUVA OLSUN İZMİR BAROSU KARİKATÜR TOPLULUĞU 
ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Muğla Milas’ta düzenlenen 
zeytin festivalinin sponsorlu-
ğunu üstlenen termik sant-
ral ve kömür madeni işleten 
YK Enerji firmasını “Ya Ölmez 
Ağaç Zeytin, Ya Katil Kömür” 
yazılı döviz eşliğinde protesto 
ettiği için “Halkı kin ve düş-
manlığa tahrik, aşağılama” 
suçlamasıyla haksız ve hu-
kuksuz bir şekilde gözaltına 
alınan Çevre Mühendisi Deniz 
Gümüşel, ertesi gün ifadesi 
alınarak serbest bırakılmıştır.

“İnsanlar insanca yaşasın, yer-
yüzü bütün canlılara ve sağlık-
la yuva olabilsin” diye mücade-
le eden bir yurttaşın, Anayasal 
hakkı gereği şiddete başvur-
madan protesto hakkını kul-
landığı için gözaltına alınması, 
adli işlem yapılması yönünde 
karar alan kamu yöneticileri 
ve kolluk güçleri, bilerek ya 
da bilmeyerek kimi şirketlerin 
çıkarlarına hizmet ettiklerinin, 
doğa ve insan yaşamında tela-
fisi güç zararlar yarattıklarının 

farkına varmalıdırlar. Aslolan 
protesto hakkını kullananlara 
değil, haksız soruşturmalar 
açanlar hakkında soruşturma 
açılmasıdır. Türkiye’nin Paris 
İklim Anlaşması’nı imzaladı-
ğı, COP 26 zirvesi sonrasında 
Türkiye’nin de içinde olduğu 
ülkeler tarafından kömürden 
çıkış stratejisinin; Ormanların 
küresel düzeyde korunması-
na karar verildiği, bu konuda 
adımların atıldığı şu günler-
de, zeytinliklerini ve orman-
larını tehdit eden kömür po-
litikalarını eleştiren tutumun 
gözaltı ile sonuçlandırılması, 
gelmekte olan tehlikeyi gözler 
önüne sermiştir.

Çevre Mühendisi Deniz Gü-
müşel’in serbest bırakılmış 
olması, hukuksuzluğun gide-
rildiği anlamı taşımamaktadır. 
Çevreci yurttaşımız hakkın-
da dava açılması durumunda 
aşağıda imzası bulunan baro-
lar olarak yanında olacağımızı, 
kamuoyuna duyururuz.

Eleştirel bakış içermesi dolayısıyla 
ortaya çıktığından bu yana muhalif 
bir konumda yer alan karikatürün, 
genç-aktif bir baro olduğu bilinen 
İzmir Barosu bünyesinde bir çalış-
ma alanı olması gerektiği düşünce-
si ile oluşturduğumuz İzmir Barosu 
Karikatür Topluluğu çalışmalarımız 
2020’nin şubat ayında başladı. An-
cak Covid-19 kısıtlamaları sebebiyle 
çalışmalarına çok kısa süre sonra 
mart ayında ara verdi. Bu son derece 
sınırlı zamanda yaptığımız çalışma-
larda temel teknik karikatür bilgile-
rinin verilmesinin yanı sıra karikatü-
rün tarihsel gelişimine ilişkin bir dizi 
sunumumuz da oldu. Bunun yanında 
bir kısmını katılımcılarımızın belirle-
diği, ülkemizden ve dünyadan çeşitli 
çizerlerin çizgi ve mizah anlayışlarını 

yansıtan sunumlar izledik, farklı çiz-
gi anlayışlarında karikatürcü konuk-
larımız oldu. Henüz yolun başında ve 
yapacak çok şeyimiz varken verdi-
ğimiz ara sona erdi. Kasım 2021’de, 
kaldığımız yerden devam etmek üze-
re çalışmalarımıza yeniden başladık. 
Karikatürle ilgilenen tüm meslektaş-
larımızı bekliyoruz.

Av. Cem KOÇ
İzmir Barosu Üyesi

Av. Cem KOÇ

Av. Tuğçe GÖKTEPE

Av. Müçteba KILIÇ

Av. Gülce GÜL

Melek YAĞMUR
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İzmir Barosu Bülteni

BİR “BAROCU” GEÇTİ BU DİYARDAN: AV. HİLAL KÜEY

Pek çok ülkenin Amerikan em-
peryalizmine karşı kurtuluş sa-
vaşı verdiği, ırkçılığa ve Vietnam 
Savaşı’na karşı protestoların bü-
yüdüğü, feminizmin yükseldiği, 
çevreci hareketin filizlendiği, bi-
yolojik ve nükleer silahlara karşı 
eylemlerin birbiri ardına geldiği 
1968 yılında Fransa’da öğrenci-
lerin kapitalizme, tüketim çılgın-
lığına, Amerikan emperyalizmi-
ne, karşı başlattıkları geleneksel 
kurumlar, değerler ve düzene 
protesto ve işgal eylemleri, Fran-
sa’dan sonra tüm dünyaya yayıldı. 

Çok geçmeden Türkiye gençli-
ğini de kucaklayacak olan Mayıs 
68, yalnızca politik olarak değil, 
kültürel, sanatsal, ruhsal açıdan, 
yaşam tarzı olarak bir kuşağı bi-
çimlendirecek ve o kuşağa adını 
verecekti.

O günlerde Paris duvarlarından 
eksik olmayan sözlere bakınca o 
dönem gençliğinin ruh hali daha 
iyi anlaşılır: “Yasaklamak ya-
saktır!”, “Gerçekçi ol, olanaksızı 
iste!”, “Tüm iktidar hayal gücü-
ne!”

“68 dönemi”nin etkilerinin devam 
ettiği yıllarda öğrenci olan pek 
çok genç gibi Av. Hilal Küey’in 
kişiliği, dünya görüşü, hayata an-
lam verişi de bu düşüncelerin et-
kisi altında şekillendi.

İnsanların eşitliği, kardeşçe ya-
şaması, dayanışması üzerine çok 
renkli, çok sesli, çok dilli düşleri, 
hayalleri, ütopyaları vardı…  İçin-
de acının, gözyaşının, yanık ağıt-
ların olmadığı bir dünya idi tasav-
vur ettiği.

Çok okuyan ama bilgiçlik tas-
lamayan, öğrendiklerini ukala-
ca satmaya kalkmayan, bilgisini 
paylaşmaktan haz alan bir kitap 

oburuydu. Okuduğu kitaplardaki 
dünyayı daha iyiye dönüştürücü 
fikirleri benimseyen, benimsediği 
bu fikirleri hayata geçirmek için 
mücadele eden bir aydındı.

Kendisi ile barışık, çevresi ile ba-
rışıktı; yüzünde hep bir gülüm-
seme vardı; hoşnutsuzluğunu, 
kırgınlığını, kızgınlığını bile gü-
lümsemenin farklı şekilleri, farklı 
tonlarıyla ifade ederdi.

Yumuşak bakışları, çocuksu ne-
şesi, gülünce daha da sevecen-
leşen yüzündeki mutlulukla sta-
yerlerin, genç avukatların “Hilal 
Abla”sı olmayı başardı.

Tanıyanların Av. Hilal Küey hak-
kındaki ortak kanaatleri davra-
nışlarındaki zerafettir. İlk defa 
bürosuna, evine gittiği bir dos-
tuna mutlaka bir çiçek veya ki-
tap alır; zor günlerinde mutlaka 
dostlarının yanında olurdu. 

Yönetim kurulu toplantısında kı-
rıcı bir noktaya varmakta olan 
tartışmayı o sırada pencereden 
görülmekte olan Ay’ın güzelliğin-
den dem vurarak tatlıya bağlaya-
cak kadar uzlaştırıcıydı.

Her halde içinde bulunulan duru-
mun ‘en imtiyazsızların gözleri’, 
yani ‘en büyük haksızlığa maruz 
kalanlar’ tarafından nasıl görün-
düğüne bakarak karar veren, ik-
tidara karşı ezilenin, horlananın, 
yok sayılanın, kısacası sessiz yı-
ğınların sesi olan bir kişiydi.

Hayatın kirletemediği, gizli he-
sapları olmayan bir insandı. Yap-
tıklarını, başardıklarını, mesleki 
ve barodaki konumunu hiçbir 
zaman övünç konusu yapmamış, 
mütevazi, gösterişten uzak,  şana 
şöhrete prim vermeyen, dayanış-
ma duygusuna sahip bir insandı. 

İklim krizinin damgasını vurduğu 
dünyamızda artık büyük ölçüde 
sona geldiğimiz bir noktada ol-

duğumuz söyleniyor, küresel sal-
gınlar, göçler, başka canlılara yer 
bırakmayacak boyutlarda artan 
nüfus, çevre sorunları, yoksul-
luk, savaşlar ve dahası… Toplum 
bir “Gösteri Toplumu”na, birçok 
yazar ve düşünürün yarattıkları 
distopik dünya tasarımları ger-
çeğe dönüştü. Huxley’nin Cesur 
Yeni Dünya’sı, Zamyatin’in Biz’i, 
Orwell’in 1984’ü, Bradbury’nin 
Fahrenheit 451’i... Bilim bile in-
sanlık için bir korku nesnesi ha-
line gelmedi mi? Her yerden gö-
zetleniyoruz. Kitapların kıymeti 
giderek azalıyor. Evlerimizde içi 
boş programların döndüğü dev 
ekranlı televizyonlar. Yıllar önce-
sinden olabileceklerin en kötüsü 
olarak hayal edilmiş dünya tasa-
rımlarında yazılanlar bir bir haya-
tımıza girip normalleştiler. 

Tüm bu karanlık tabloya rağmen 
“Umut İlkesi”ni yeşertecek kadar 
iyimser bir umuda sahipti. İnsa-
nın her türlü kötü koşula rağmen 
ütopik bir varlığa doğru ilerledi-
ğine, umudun da, bir bakıma bu 
ilerleyişi sürdürülebilir kılacağı-
na inanırdı. 

Gerçek bir “barocu”ydu. Türkiye 
Barolar Birliği ve baroların gö-
revlerini etkin ve kalıcı bir şekilde 
sürdürülebilmesi için Adalet Ba-
kanlığı’nın vesayet ve denetimin-
den kurtarılması, bunun yanın-
da diğer kurum, kuruluş, siyasi 
parti, dernek vs. den de bağımsız 
olunması gerektiğine inanıyo, bir 
“barocu” olarak bu bağımsızlığı 
savunuyordu. Ülke sorunları ile 
savunmanın, avukatlık mesleği-
nin, hukukun sorunlarının birbi-
rinden ayrı olmadığını düşündü. 
“Baroculuk”, barocuların bir ay-
dın olarak topluma olan borç-
larını, zamanlarını, enerjilerini, 
bilgilerini en iyi bildikleri alan 
olan hukuk alanında değerlen-
direrek ödemeye çalıştıkları bir 
faaliyet olarak kabul edildiğinden 
bir “barocu” olarak, gerek baro 
genel sekreteri olduğu dönemde 
ve gerekse bu görevi sona er-
dikten sonra da bu faaliyetlerini 
sürdürmüş, zamanının önemli bir 
kısmını bu faaliyetlere ayırmıştır. 
Bu faaliyetleri, sosyal, ekonomik 
veya siyasal bir beklentiyle yap-
mamış, bu görevleri bir basamak 
olarak kullanmamıştır.
 
İzmir Barosu’nun 1998 yılında 
yapılan genel kurulunda yönetim 
kurulu üyeliğine seçildi ve baro 
genel sekreteri olarak görevlen-
dirildi.

17 Ağustos 1999 yılında Marmara 
Bölgesi’nde meydana gelen yıkıcı 
depremde zarar gören yurttaşla-
rımıza, sorumluların ve zararın 

tespiti ve diğer hukuki konularda 
yardımda bulunmak üzere İzmir 
Barosu’nca oluşturulan gönüllü 
avukatlar ekibinde görev aldı.

İzmir Barosu’nca düzenlenen 
Yargı Reformu Sempozyumu’nu 
hazırlayan yürütme kurulunda 
yer aldı. Dört gün süren sempoz-
yum sonucunda sunulan tebliğ-
ler ve oturum tartışmaları İzmir 
Barosu’nca Yargı Reformu Sem-
pozyumu-2000 başlığıyla kitap 
olarak yayımlandı. Sempozyum 
ülkemizdeki yargı sorunlarını pek 
çok yönüyle tartışmış ve çözüm 
önerileri sunmuştur.

“En büyük hayalim” dediği Staj 
Eğitim Merkezi’nin kurulmasında 
öncülük yaptı ve eğitmen olarak 
dersler verdi. 

Av. Hilal Küey, gerek yönetim ku-
rulu üyeliğinden önceki, gerekse 
sonraki dönemlerde baro faa-
liyetlerine yoğun olarak katıldı. 
Baronun Kültür Sanat Komisyo-
nu, Avukatlık Kanunu Komisyonu, 
Savaşa Karşı Hukuk Komisyonu, 
İş Hukuku Komisyonu gibi komis-
yonlarında ve Staj Eğitim Merke-
zi’nde görev aldı. 

Av. Hilal Küey, değişik dönemler-
de delege olarak seçildi ve İzmir 
Barosu’nu Türkiye Barolar Birli-
ği’nde temsil etti. 2004 yılında ya-
pılan genel kurulda baro başkan-
lığına aday oldu ancak o günün 
koşullarında seçilemedi.

ABD 2003 yılında, sonradan yalan 
olduğu ortaya çıkacak olan kim-
yasal silah ürettiği gerekçesi ile 
Irak’ı işgal etti. Savaş karşıtları, 
Vietnam Savaşı’na yönelik olarak 
oluşturulmuş Russell Mahkeme-
si’nden ilham alarak Irak Savaşı 
ve işgaline ilişkin gerçekleri orta-
ya koymak, ABD nin uluslararası 
hukuka aykırı bu eylemini ve iş-
lenen savaş suçlarını yargılamak, 
Irak halkının çektiği acıların, ölen 
yüz binlerce insanın, yakılıp yıkı-

Av.Cemal N. ERDEM
İzmir Barosu Üyesi
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lan kentlerin kayda geçmesi için 
Irak Dünya Mahkemesi’ni oluş-
turdu. Hilal Küey, Irak Dünya 
Mahkemesi’nin baş mimarların-
dandı, uluslararası iddianameyi 
hazırlayan üç hukukçudan biriydi. 
Mahkeme’ye verdiği katkılar onun 
yılmaz bir barış yanlısı olduğunu 
ortaya koyuyordu. Mahkeme’nin 
hukuksal bağlayıcılığı olmasa da 
kararı ABD’yi ve ABD Başkanı 
Bush’u vicdanlarda mahkum et-
miştir.

Allianoi, Bergama’nın kuzey-
doğusunda 2000 yıllık, antik bir 
Roma sağlık yurdu olup yapılan 
kazı çalışmaları sonucu ancak 
yüzde yirmisi gün yüzüne çıkarı-
labilmiş bu kültür mirasıdır. Av. 
Hilal Küey, Allianoi Antik Ken-
ti’nin Yortanlı Sulama Barajı al-
tında kalmasını öngören projeye 
karşı kurulan Allianoi Girişim 
Grubu’nda yer aldı. Gerek İzmir 
Barosu temsilcisi gerekse kişisel 
olarak hukuk desteğiyle önem-
li katkılarda bulundu. Allianoi 
Davası yıllarca sürerken, bara-
jın yapılması ve kültür mirasının 
sular altında kalması engellene-
medi ancak alanda çalışan arke-
oloji ekibi ve sivil toplumun ortak 
mücadelesinin önemli bir örneği 
olarak toplumsal belleğe yerleşti.

Manisa’nın Selendi ilçesinde 2010 
yılında lince uğrayan Romanların 
davasını üstlendi. DurDe! Girişimi 
ile Sosyal Değişim Derneği’nin 
Türkiye’de nefret suçları oluşu-
munu besleyen nedenleri sorgu-
lamak ve nefret suçları ile söyle-
mine dair deneyimlerin aktarımı 
amacıyla, 15 Nisan 2011 tarihin-
de düzenlediği konferansa katıldı 
ve Selendi’de yaşanan linç olayını 
bir nefret suçu olarak irdeledi.

Dünya barışına katkılarının yanı 
sıra, Hilal Küey yerel ve çevresel 
mücadelelere de kelimenin tam 
anlamıyla kendini adadı. 5366 sa-
yılı Kentsel Yenileme Yasası’nın 
ilk ve acımasız uygulaması olan 
Sulukule Kentsel Yenileme Proje-
si’nde Sulukule Roman Kültürü-
nü Geliştirme ve Dayanışma Der-

neği’nin  avukatlığını üstlenerek, 
projenin iptali için mücadele etti. 
Sulukule Yenileme Projesi‘nin 
tam iki kez iptalini sağladı. Dilek-
çe üzerine dilekçe vererek, dava 
üstüne dava açarak verdiği hukuk 
savaşı, günümüze kadar uzan-
dı ve Hilal yılmadan yorulmadan 
her adımda var oldu. Proje mah-
kemece iptal edilmesine karşın, 
başlangıçta yürütmeyi durdur-
ma kararı verilmemesi nedeniyle 
mahalle yıkıldı ve mahalleye yeni 
evler yapıldı. Küey, yaşamının son 
anlarına kadar Sulukule Davala-
rıyla ilgilendi. Son dönemde da-
vayı AİHM’e taşıdı ve Kültür Ba-
kanlığı’nı da yıkımın sorumlusu 
olarak dava etti.

Hilal Küey Sulukule’de bir hak 
sorunu olarak gördüğü kültür 
mirasının korunmasının yanı sıra, 
barınma hakkı ve Roman hakları 
konularında da çalıştı. Proje çer-
çevesinde Fatih Belediyesi ile an-
laşma yapmayan üç kişinin avu-
katlıklarını yaptı.

Kentlerin bir ritmi, bir hafızası 
olduğunu, bu hafızanın korunma-
sı gerektiğine inanan bir “Kent 
Hakkı”savunucusuydu.

Hilal Küey, kent ve çevre sorun-
larına ilişkin deneyimlerini aktar-
mak, diğer avukatların deneyim-
lerini öğrenmek ve bu konularda 
ortaya çıkmış problemlere ortak 
çözümler bulmak amacıyla baro-
larca ortaklaşa düzenlenen çevre 
çalıştaylarına  katıldı.

Barış, kardeşlik, hayat, ezilenler 
üzerine, kısaca toplumla ilgili pek 
çok konuda sözü olan, yeri geldi-
ğinde bunları haykırmaktan, ha-
yata geçirmekten geri durmayan 
bir insandı. Sağlık sorunlarının 
arttığı bir dönemde bile bundan 
kaçınmadı.

Sevgili eşi Av.Latif Küey’in deyi-
şiyle “saygı dolu sevgiler” Hilal… 
Her zaman dünyamızı ışıklandı-
ran sevecen gülüşünü unutma-
yacağız… 

HİLAL KÜEY İÇİN

28 Temmuz 2021 günü bu dün-
yadan göçen sevgili arkadaşımız 
Hilal Küey’in tanıma fırsatı bul-
duğum, çok yönlü, zengin, renkli 
kişiliğiyle ilgili birkaç not düş-
mek istiyorum. 

Hilal Küey yalnız bilgili, tuttuğu-
nu koparan, savaşçı bir avukat 
değil, aynı zamanda birikimli bir 
entelektüeldi. Bilim, felsefe, si-
yaset ve edebiyat başta olmak 
üzere çok ve çeşitli konularda 
sürekli okuyan bir kitap kurdu 
ama aynı zamanda kendine özgü 
bir dili, üslubu olan özgün bir ya-
zardı. Çoğumuzca bilindiği üzere 
öyküleri ve sevgili eşi Latif Kü-
ey’in fotoğrafları için yazdığı alt 
metinler vardı. 

Daha az bilinen, ne yazık ki yarım 
kalan bir kitap çalışması vardı. 
Anneannesi, annesi ve kendisi 
üzerinden üç kuşağın üç kadınını 
anlattığı roman-deneme türü bu 
çalışma metnini bulup gün yüzü-
ne çıkarmanın dostları, meslek-
taşları olarak hepimize düşen bir 
görev olduğunu düşünüyorum.

Hilal Küey, yalnız yazarken değil, 
yaşarken de üslubu olan insan-
lardandı. Haklı olduğuna inandığı 
bir davayı ya da benimsediği bir 
düşünceyi kararlılık ve diren-
genlikle savunurken, muhata-
bı insanların kişiliğine saygısını 
eksiltmeyen pek az insan var-
dır. Hilal Küey, onlardan biriydi. 
İçerikte kararlı, hatta belki sert, 
biçemde sevecen ve yumuşak-
tı. Olumsuz siyasal gelişmeler 
karşısındaki tutumu, amansız 
hastalıkla mücadele ederkenki 
hali Shakespeare’in ünlü sözünü 
doğrular gibiydi: “İnsanın iyisi, 
talihin kötüsünde belli olur!”

Hilal Küey, bir sınır insanıydı. 

İçinde yaşadığımız teknoloji ve 
para güdümlü, kaotik, baskıcı, 

hepimizde gelecek korku ve kay-
gısı körükleyen gelişmeler kar-
şısında, ne yazık ki, distopyalar, 
gelecekle ilgili kötücül  senaryo-
lar, ütopyalara, iyicil tasarımlara 
ağır basıyor. 

Öte yandan her kötücül gelişme, 
karşıtını da yaratıyor. Geleceğin 
filizleri bugünkü toplumun için-
den doğuyor, doğacaktır.

Uygarlığımızın en önemli yarıl-
malarından biri, kadınla erkek 
arasındaki toplumsal cinsiyete 
dair olanıdır. Bu yarılmaya ka-
dınlar,  tüm dünyada, tüm top-
lumsal ilişkilerde, izlediğimiz 
filmlerden, günlük yaşamdaki 
binlerce olaya kadar her alanda 
öne çıkarak, -sözcüğü bilerek 
kullanıyorum- bir tür “kadın rö-
nesansı”yla yanıt veriyorlar. 

Bu büyük uyanışın öncüleri ise 
kendi cinsiyetlerinin duvarlarını 
aşarak ötekini anlamaya, fark-
lı olanı kavramaya yönelen sınır 
insanlarıdır. Hilal Küey, onlar-
dandı. 

Tarih gibi, insan da kaybolmaz. 
Ben Hilal Küey’in, düşünceleri, 
üslubu, tarzı ve sınırdaki kişili-
ğiyle aramızda, içimizde yaşa-
maya devam edeceğine, hep bi-
zimle olacağına inanıyorum.

Av. Haluk YURTSEVER
İzmir Barosu Üyesi

BUGÜN DÜNYANIN DOĞUM GÜNÜ. LATİF’İN DE.  
Rumi demiş ki “ Cihan bir dağdır. Yapıp ettiklerimiz ise bir ses. 
Dağa ne kadar kuvvetli seslenirseniz, yankısı da size o nispette 

olur.” 
İyi ki doğdun Latif Kuey. İyi ki hayatı beraber paylaştık. (Hilal)
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İzmir Barosu Bülteni

RÖPORTAJ: İZMİR BAROSU TİYATRO TOPLULUĞU 

Tiyatro ve topluluk ile tanışma-
nız nasıl oldu? Bir önceki rö-
portajınızda tiyatro yapmanın 
özgürlük hissiyle örtüştüğünü 
söylemiştiniz; peki tiyatro yap-
mak size ne hissettiriyor, tiyat-
royu meslekle birlikte yürütme-
nin zorlukları var mı?

Aslında bizler daha önceden ge-
nel olarak üniversite tiyatro top-
luluklarında bulunmuş, tiyatroya 
gönül vermiş insanlarız. Meslek 
örgütümüzün de böyle bir toplu-
luğu olduğunu duyunca toplan-
tılarına gelerek, ilanlardan vs. 
konuyu öğrenerek sürece dahil 
olduk. Gruptaki birçok arkadaşı-
mız da bu şekilde katılım sağladı. 
(SEZEN)

Avukatlık mesleğinin sancılı ta-
raflarından biraz olsun sıyrılıp 
sevdiğim bir şey ile ilgilenmek 
bana iyi geliyor. Ben de bu anla-
yışla topluluğun olduğunu öğren-
diğim zaman sürece dahil oldum. 
(EKİN) 

Temelde eşitlik olan ve herhangi 
bir üstünlük anlayışıyla işleme-
yen, birbirimize bildiklerimizi öğ-
reterek amatör ruh ile kendimizi 
geliştirdiğimiz, kendi hayat ka-
lıplarımız ya da toplumun kurdu-
ğu tüm kalıplardan sıyrılmamızı 
sağlayan, bu şekliyle belki de tüm 
sanat dallarından ayrılan bir top-
luluk olduğu için kendimizi özgür 
hissettiğimiz bir kaçış alanı oldu 
burası. 

Avukatlık mesleği ile birlikte 
provalarımızı organize etmek ve 
zamanı yönetmek, bazen bizleri 
zorlayabiliyor. Çünkü bir tiyatro 
oyunu ortaya çıkarmak oldukça 
meşakkatli ve zaman alan bir iş. 
Mesleğimiz gereği de oldukça yo-
ğun çalışan insanlar olarak, belki 
de tüm sosyal hayatımızdan ödün 
vererek, vaktimizi oyunlarımıza 
çalışarak ve prova alarak geçiri-
yoruz. Ama oyunlarımız sonrası 
seyirciden aldığımız geri bildirim, 
tıpkı mesleğimizde emek verip 

olumlu sonuç aldığımız dosyalar-
da olduğu gibi manevi bir tatmin 
sağlıyor (TELAT)

Topluluğun yürütme kurulu 
üyeleri olarak bu sene yaptığınız 
ve yapmayı düşündüğünüz çalış-
malarınızı anlatır mısınız? “Ev-
lilikte Ufak Tefek Cinayetler” 
oyunu sergilenmiş. Peki ondan 
sonraki dönemde neler oldu? 
Sahneleyeceğiniz oyunları nasıl 
seçiyorsunuz ?İlk oynayacağınız 
oyun ve tarihi belli mi?

Pandemi sonrası iki oyun çıkar-
mayı planlıyoruz ve bunun için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bu oyunlardan biri “Titanik Or-
kestrası” diğeri de “Suçlular Çağı 
Suçsuzlar Çağı”. Her sene olduğu 
gibi her iki oyunumuzu da 2022 
yılı Nisan ayında, avukatlar hafta-
sında sergilemeyi planlıyoruz.

Pandemiden önce en son “Fizik-
çiler” oyununu oynamıştık. Oyun-
larımıza grupça karar veriyoruz; 
herkes araştırıyor, beğendiği ve 
bulduğu oyunları getiriyor ve bir 
oyun havuzu oluşturuyoruz. Daha 
sonra bu oyunlardan, oyuncu sa-
yısı ve benzeri gibi teknik kısımları 
da değerlendirip çoğunluğun içi-
ne en çok sinen oyunu seçiyoruz. 
Herkes dilediği oyunu getirmekte 
serbest olup tüm toplulukça bu 
oyunlar okunduktan sonra ço-
ğunluk kararı ile oynanacak oyun 
belirleniyor. Bu konuda ve tüm 
süreçlerde baro yönetimimizin 
verdiği desteği hissediyoruz.

Yürütme Kurulu olarak görevimiz 
oyun seçimi, baro yönetimi ile ile-
tişim, bütçe, festival planlaması 
vb kısımları kapsıyor. Oyunun se-
çiminden sonra sahneye uyarlan-
ması, yine topluluğumuz tarafın-
dan seçilen reji grubunda. 

Toplulukta ve oyunlarda; dekor, 
kostüm, ışık, ses ve makyaj gibi 
teknik kısımları bizler topluluk 
içinde hallediyoruz. Örneğin; top-
luluktaki birçok arkadaşımız ilgi 

alanlarına göre topluluk dışında 
da eğitimler aldılar. İzmir Baro-
su  yönetimi  ve topluluğumuzun 
belirlediği bütçe kapsamında,  bir 
çok şeyi gönüllülük esası ile ger-
çekleştiriyoruz. Baro yönetimi 
aracılığıyla, Devlet Tiyatrosu’n-
dan kostüm temin etme ve tiyatro 
sahnesinde prova alma konula-
rında destek alabiliyoruz.
 (EKİN)

Yakın dönemde Ferhan Şensoy’u 
kaybettik, kendisi de birçok ti-
yatro sanatçısına örnek olmuş 
ve onlara tiyatroyu sevdirmiş 
bir isim. Bu konuda neler söyle-
mek istersiniz? Kendinize örnek 
aldığınız tiyatro sanatçıları var 
mı, varsa kimler ve neden? 

Ferhan Şensoy, Türk tiyatro-
su için çok önemli biri. Özellikle 
orta oyun geleneğinin sürmesi 
anlamında. Daha önce üniversite 
topluluğunda onun bir oyununu 
oynamıştım, her şeyi çok güzel 
gözlemleyen bir hiciv ustası oldu-
ğunu düşündüğüm için fazlasıyla 
örnek alıyorum. (SEZEN) 

Tüm oyunlarını okuduğumuz 
yazarlar oluyor; araştırdığımız 
yazarlardan çok beğendiğimiz 
birkaçı var diyebiliriz. Direkt bir 
tiyatro sanatçısı, yazarı, oyunu 
belirtmek yerine her birinin biz-
lere kattığı birçok şey olduğunu 
söyleyebiliriz. Neredeyse seçtiği-
miz bütün oyunlara kendimizden 
bir şeyler katmaya çalışıyoruz. 
Aslında, bir imza atmak istiyoruz. 
Oynadığımız tüm oyunların rejisi-
ni bizler yapıyoruz ve metin deği-
şikliği, reji uygulamaları ile top-
luluğumuza adapte ediyoruz. Bu 
da bu süreçlerin bizler için daha 
eğlenceli ve geliştirici olmasını 
sağlıyor.

Örneğin Jean GENET en çok ter-
cih ettiğimiz, sürekli oyunlarını 
oynamak istediğimiz yazarlardan 
biridir. Bunun sebebi ise yeraltı 
edebiyatının en önemli yazarla-
rından biri olması, olağan dünya 
bakışına aykırı olması, hayata, 
varoluşa, yaşama dair alışılagel-
miş insanlarla taban tabana zıt 
fikirleri olması ve dünyayı adeta 

yeraltından gözlemlemiş olması 
gibi hususlardır.  29 Şubat 2012 
tarihinde yazarın Sıkı Gözetim 
adlı oyununu oynamıştık ve bu 
oyun topluluğun ilk oyunudur. 
Topluluk olarak istediğimiz, yal-
nızca oyunun konusu olan ceza-
evinde bir eşcinsel ilişkiyi seyirci-
ye aktarmak değil; yazarın bakış 
açısını ve bizi öğretilenden çok 
daha farklı ve dünyanın görmedi-
ğimiz bir şehrine götürüyor oldu-
ğunu anlatmaktı. Yazar, aslında 
bu yönüyle aslında ilgimizi çeki-
yor demek yanlış olmaz. 

Neticede biz bir tiyatro toplulu-
ğuyuz. Aynı zamanda avukatız ve 
hepimizin dünya görüşleri var. 
Ancak, grup olarak bir ideolojimiz 
yok. Oyunlarımızı seçerken, aca-
ba seyirciye göre mi davranmalı 
diye düşündüğümüz anlar olsa 
da sonunda kendimizi özgür his-
sedeceğimiz, istediğimizi yansı-
tabileceğimiz, içselleştirebilece-
ğimiz, dönüştürebileceğimiz bir 
oyun seçmemiz gerektiği bakış 
açısında buluşuyoruz.Çoğunlukla 
düşündürücü ve duraksatıcı, aynı 
zamanda da mesajı olan oyunlar 
oynamak istiyoruz. Mesela varo-
luşçuluk temalı bir oyun oyna-
dığımızda bir kişiyi bile bu konu 
üzerine düşündürebilirsek, işte o 
zaman sanatla bir kazanım sağ-
lanmasına aracı olmuş hissedi-
yoruz.

Pandemi döneminde tiyatrola-
rın ve tiyatro sanatçılarının ya-
şadıkları zorluklar oldu mu? 

Özel tiyatroların mali açıdan çok 
zorlandığını biliyoruz ancak bu 
bilgimiz çoğunlukla duyuma ve 
biraz gözleme dayalı. Çünkü pro-
fesyonel olarak bu işi yapmadığı-
mız için alanda birebir yaşadığı-
mız bir durum olmadı. Maddi bir 
kazanç da sağlamadığımızdan 
bu yönlü bir zararımız olmasa da 
bizler de çok sevdiğimiz hobimiz-
den uzun süre uzak kalmış olduk. 

“İzmir ve tiyatro” denildiği za-
man aklınıza ne geliyor? 

İzmir’de 900’ün üzerinde amatör 
tiyatro var. Pandemi döneminde 
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de maalesef birçoğu kapanmak 
zorunda kaldı.  Bizce İzmir, her 
sanatsal etkinliğin başını çeken 
şehir olmalıdır. Bu durumun sür-
mesi ve gelişmesi için önce bu-
rada yaşayan herkesin elini taşın 
altına koyması gerekir.  İzmir’in 
tiyatro festivalleri açısından daha 
aktif ve öncü olması gerektiği 
kanaatindeyiz. İzmir Şehir Tiyat-
roları’nın kurulması  umut verici 
olsa da geç verilmiş bir karar ol-
duğunu düşünüyoruz. 

Mesleğinizi icra ederken çok 
fazla ve çeşitli insanla iletişim 
kurmak durumunda kalıyor ol-
manın tiyatro yaparken faydası-
nı görüyor musunuz? Duruşma 
salonu ile tiyatro sahnesini öz-
deşleştiriyor musunuz?

Bizler, avukatlar olarak diğer bir-
çok meslek grubuna göre farklı 
farklı insanlarla iletişimde olan 
meslek grubuyuz.   Farklı hayat 
görüşü, siyasi görüş ya da farklı 
sosyal gruplarda olan insanlarla 
çalışıyoruz. Bu anlamda mes-
lek hayatımızın tiyatro sahnesine 
gözlem yapabilme açısından çok 
büyük katkısı olduğunu düşünü-
yoruz. William Shakespeare’in 
dediği gibi “Dünya bir sahnedir 
ve her birimiz yaşadığımız haya-
tın başrol oyuncusuyuz”. Bizle-
rin sahnesi de meslek hayatımı-
zın geçtiği duruşma salonlarıdır.  
Mesleki olarak duruşma salonla-
rı bizim kendimizi ifade ettiğimiz, 
görüşümüzü dile getirdiğimiz yer 
olması sebebiyle hitabet, özgü-

ven, insanları etkileme gibi bir-
çok konuda tiyatronun katkısını 
hissediyoruz.

Seyirci kitlenizi değerlendir-
mek isterseniz, mesleğinizin 
avukatlık olmasından yola çıka-
rak, meslektaşların çoğunlukta 
olduğunu söyleyebilir misiniz? 
Nasıl bir kitle ile karşılaşıyorsu-
nuz? Seyircilerinizden beklenti-
leriniz neler?

İzleyicilerimizin büyük çoğunlu-
ğunu avukatlar oluşturmaktadır. 
Bununla birlikte, sosyal medya 
hesaplarından topluluğumuzu ya 
da daha önce oynadığımız oyun-
ları izleyen, takip eden kişiler 
de oyunlarımıza destek verenler 
arasında.

Oyunlarımız ücretsiz. Bilet satışı 
olmuyor. İsteyen herkes gelip iz-
leyebilir. İzmir Barosu tarafından 
oyunlarımızın duyurusu internet 
sitesinde, sosyal medya hesapla-
rında yapılıyor. Aynı zamanda biz-
ler de topluluğun sosyal medya 
hesaplarından duyurusunu yapı-
yoruz. Seyircimizden beklentimiz 
ise her sene daha da büyük bir 
ilgiyle bizleri ve oyunlarımız takip 
etmeleridir. 

Topluluk üyeleri hobi olarak 
mı tiyatroyla ilgileniyor yoksa 
aranızda profesyonel olarak da 
bu işi yapanlarınız var mı? Yani 
topluluğa daha önce tiyatro ile 
ilgilenmemiş kişiler de rahat-
lıkla katılabilir mi?  Katıldıkla-

rında herhangi bir zorlukla kar-
şılaşırlar/karşılaşıyorlar mı? 
Grup içerisinde topluluk üyeleri 
herhangi bir eğitim alıyor mu?

Bizim topluluğumuzda daha önce 
tiyatro ile ilgilenip ilgilenmemiş 
olmak gibi bir kıstas yok. Daha 
önce tiyatroyla hiç temas etme-
miş bir kişi de rahatlıkla toplu-
luğumuza dahil olup sahneye 
çıkabilir yahut topluluk içerisin-
deki başka işlerde görev alabilir. 
(EKİN)

Bizler, bildiğimiz her şeyi birbi-
rimize aktararak çalışmaya özen 
gösteriyoruz. Şu an toplulukta 
aramızda bulunan çoğu kişi, yıl-
larca amatör tiyatro toplulukla-
rında yer aldılar. Örneğin ben yak-
laşık 13-14 yıldır amatör olarak 
tiyatroyla ilgileniyorum. Kendimiz 
ek eğitimler almaya çalışarak her 
gün gelişmeye  uğraşıyoruz. Ekin, 
ses ve ışık eğitimi alırken ben de 
özel bir akademide oyunculuk 
eğitimi aldım. Telat, seslendir-
me ve benzeri birçok eğitim aldı. 
Önemli olan bu işe gönül vermiş 
kişilerin topluluk bilinci ile bir 
arada olması ve bu doğrultuda 
birlikte emek verilmesi. (SEZEN)

Peki işin arka planı nasıl işliyor? 
Ses, ışık, dekor ya da bütçe vs. 
konularında kimler görev alı-
yor, nasıl hareket ediliyor?

Her şeyle grup üyeleri olarak 
herkes ilgileniyor. Daha önce de 
söylediğimiz gibi, tamamen gö-
nüllülük esası ile tüm süreci ko-
lektif olarak yürütüyoruz. Bütçe 
ve benzeri kısımlar da zaten bi-
zim yürütme olarak sahne harici 
devam eden işlerimiz. 

Dışarıdan kapalı bir grup ola-
rak göründüğünüz yönünde bir 
algı var. Belki de tiyatronun özel 
yetenek gerektiren bir iş olma-
sıyla da ilgili olabilir; peki ben 
geldim diyelim, gruba doğrudan 
katılabiliyor ve oyunlarda yer 
alabiliyor muyum?

Tabi ki kapalı bir grup değiliz. Evet 
böyle bir algı var ve bu algı tiyat-
ro sanatının dinamiğinden geliyor 
ama aslında öyle değil. İsteyen 
herkes bizimle birlikte toplulukta 
yer alabilir. Her yıl provalara baş-
lamadan önce baro ve topluluk 
olarak tanışma toplantısı duyuru-
ları yapıyoruz ve çok sayıda mes-
lektaşımız bu duyurularla toplu-
luğumuza dahil oluyor.

Oyunlarımızı seçme, okuma ça-
lışmaları, ses ve benzeri ayarla-
maları yapma aşamalarında yer 
alacakları belirlerken en uygun 
kişiyi seçme amacı güttüğümüz-
den, herkesin mutlaka sahnede 
rol alacağı konusunda bir ga-
ranti olmuyor. Fakat bu durum 

her sene değiştiği, her yıl kendi 
özelinde farklı bir dinamik oluş-
turduğu için biraz sabır, emek ve 
çalışma sonunda, gelen arkadaş-
larımız mutlaka çalışmanın bir 
yerinde görev alıyor. Her işte ol-
duğu gibi bu işte de emek ve gö-
nüllük esasını benimsemek çok 
önemli. Her geçen gün çoğalıyor 
olmamız da hem çok sevindiri-
ci hem de kapalı grup olmadığı-
mızın bir göstergesi. Şu an hali-
hazırda 19 kişiyiz ve her oyunda 
rol alamayan üyelerimiz, bizimle 
birlikte gereken her yerde gruba 
destek olmak adına toplulukta 
yer alıyor. Hep bahsettiğimiz gö-
nüllülük esası da tam olarak bu. 
Neticede amatör ruhla toplu bir 
performans gösteriyor, bir yıl bo-
yunca çaba sarf ediyoruz. Tabi ki 
bunun için de okuma çalışmala-
rında özellikle deneyerek oyunun, 
topluluğun gereklerine göre şe-
killeniyoruz. Bu bir takım oyunu, 
herkes birbirinden sorumlu dola-
yısıyla bu güdüyle hareket edebi-
len kişiler üyemiz oluyor. 

Farklı baroların tiyatro toplu-
lukları ile etkileşimde misiniz? 
Ortak  projeler var mı? Tiyatro 
festivallerine katıldınız mı? 

Her sene barolar arası tiyatro 
festivali oluyor. Bursa, Antalya, 
Ankara, Adana’da oldu. Hatta 
bizler Antalya, Ankara ve Bursa 
Barolarının düzenlediği festival-
lere katıldık. Topluluk olarak fes-
tivalde kendi oyunumuzu oyna-
dık. Festival, her gün bir baronun 
oyununun sergilenmesi şeklinde 
ilerliyor. 2018 yılında İzmir’de ya-
pıldı festival. Bu festivalde 5 gru-
bun katılımıyla, yaklaşık 7 oyun 
oynandı. Festival 6 yıldır devam 
ediyor ve her sene yapılmaya ça-
lışılıyor. Önümüzdeki festivalin 
bir aksilik olmaz ise Eskişehir’de 
yapılması planlanıyor.  

Okuyucularımıza başkaca söyle-
mek istediğiniz şeyler var mı?

Her daim tiyatroyu sevin ve bizi 
izlemeye devam edin.
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BİR FİLM ÜZERİNE NOTLAR
ANOTHER ROUND / KÖRKÜTÜK 

Yönetmenliğini Thomas Vinten-
ber’in yaptığı filmin senaryosu da 
Vintenberg ile Tobias Lindholm’a 
ait. Türkçe’ye Körkütük olarak çev-
rilmiş ve  sinemalarda bu isim altın-
da gösterilmiş  nordik (kuzeyli) bir 
film. Filmin aldığı ödülleri alt alta 
yazsak sanırım yarım sayfaya zor 
sığdırırız. Bu yüzden yalnızca birkaç 
ödülden söz etmek yerinde olacak-
tır. Film, 2021 - Yabancı Dilde En İyi 
Film Oscarı’nı kazanmanın yanın-
da, En İyi Film Dalında Avrupa Film  
Ödülü, 2021 Cesar En İyi Yabancı 
Film Ödülü’nü kazanmıştır, filmin 
yönetmeni En İyi Yönetmen dalında 
ve başrol oyuncusu da En İyi Erkek 
Oyuncu Dalında Avrupa Film Ödül-
leri’nin sahibi olmuştur.

Yapımın ana karakteri Martin (Mads 
Mikkelsen), orta yaş bunalımında, 
eşiyle ve  çocukları ile iletişimi uzun 
zaman önce kopmuş  bir lise öğret-
menidir. Bu açmazları tarih öğret-
menliği olan mesleğine de yansımış 
olup gerek mental gerekse müfre-
dat alanında okuluna ve  öğrencile-
re  yabancılaşmış  durumdadır.

Okuldaki diğer öğretmenlerden 
Tommy, Peter ve Nikolaj isimli 
meslektaşları da sosyal ve psikolo-
jik olarak Martin’e benzer durumda 
kişilerdir. Yani özel ve mesleki ya-
şamlarında mutsuz, umutsuz ve de-
yim yerinde ise enerjileri tükenmiş 
haldedirler.

Martin ve arkadaşları Nikolaj’nın 
40. yaş günü sebebiyle akşam ye-
meğinde bir araya gelirler. Martin 
araç kullanacağı için alkol almayı 
reddedince konu üzerindeki soh-
bet derinleşir. Psikoloji öğretmeni 
olan Nikolaj’ın, Norveçli bir bilim 
insanının, insanların kanlarında 
%0,5 promil ile doğdukları varsa-
yımdan bahsetmesi ile tartışma 
iyice hararetlenir. Grup dağılıp ev-
lere dönüldüğünde ise Martin, ye-
mekte konuştukları savı denemeye 
karar verir. Kanındaki alkol oranını 
%0,5’te tutacak şekilde bir gününü 
geçirir. Ters giden şeylere iyi geldi-
ğini hissedince olayı diğerlerine an-
latır. Ekip, durumu bir deney haline 
getirir.

Teorilerine göre %0,5 alkole ulaşıp 
bu şekilde hayatlarını sürdürdük-
lerinde, monotonluktan kurtulup 
daha başarılı, daha cesur, daha gi-
rişken insanlar olabilecek ve daha 
iyi kararlar verebileceklerdir.

Deneye devam ettikleri zaman di-
liminde, ekibin mutsuz, mesleki, 
aile ve sosyal yaşantıları dibe vur-
muş üyelerinin “yenilenmelerine” 
tanık oluruz. Bu hususta filmde 
mercek altındaki asıl karakter olan 
Martin’deki değişiklikler çok daha 
belirgin ve çarpıcıdır. Öğrencileri 
ile ilişkilerinin düzelmesi bir yana 
eşiyle olan sorunlarının müsebbi-
binin kendisi olduğunu fark ederek 

ailesini tekrar kenetlemek için ha-
rekete geçer. Yani kendine gelmeye 
başlar.

Bir süre sonra bu deney, “Neden 
%0,5 ile yetiniyoruz? Bunu aşarsak 
daha iyi olabiliriz” düşüncesinden, 
“İçebildiğimiz kadar içelim”  nokta-
sına sıçrar. Akademik başlayan bu 
deney, doz arttıkça ve etkileri  bi-
reylerde farklı tezahür etmeye baş-
layınca olaylar başka bir hal almaya 
başlıyor. Tıpkı büyük bir çöküntü 
içine girip bundan kurtulamayarak 
ölüme uzanan Tommy gibi.

Alkol, İnsanları alkole iten sebep 
ve sorunlar kanlı canlı olarak hala 
varlığını sürdürürken mevcut so-
runlarımızı çözebilir mi? Yoksa sa-
dece bir illüzyon mu yaratmaktadır 
sadece?

Ya da alkol, içine dalmaktan korku-
lan sorunlar yumağına çivileme bir 
atlayış cesareti mi vermektedir?

Konunun ilerleyişi hakkında verece-
ğim bilgiyi burada kesip izlememiş 
olanların hevesini kırmak istemi-
yorum. Şunu belirtmek isterim ki, 
film alkol kullanımını teşvik edici 
ya da özendirici bir yapıt olarak al-
gılanmasın. Mutsuz ve belki de bitiş 
çizgisinde olduğunu hisseden in-
sanların çözüm bulma çabalarında, 
alkolü cesaret veren yol arkadaşı 
olarak  görmelerinin hikayesi anla-
tılıyor biraz.

Biraz da insan doğasındaki doyum-
suzluğun altı çiziliyor bence. Hep 
daha iyiye, daha yükseğe, daha 
çok tatmine yönelik olan, %0,5’leri 
yeterli bulmama sonucunda şira-
zesinden çıkan hayatların hikayesi 
gibi.

Alkol, bireyi dış ve kendi iç dünya-
sına karşı özgürleştiriyor diyenleri 
yok sayabilir miyiz peki? Martin’in 
unutulmaz finalinden sonra.

Filmin müzikleri de ayrıca söz edil-
meye değer. Schubert’den, Tcha-
ikovsky ve Nordik bestecilerin ya-
pımları filme renk katmış. Özellikle 
de muhteşem finalin muhteşem 
melankolik parçası olan “What a 
Life”...

İzleyin derim.

Av. Tacettin ÜSTÜNDAĞ
İzmir Barosu Üyesi

İZMİR BAROSU PERGAMON’DA 

İzmir Barosu Kültür Sanat Ko-
misyonu topluluklarından biri 
olan Gezi Kulübü’nün organizas-
yonuyla 21 Kasım 2021 tarihinde 
avukat ve stajyer avukatlara yö-
nelik olarak Bergama gezisi dü-
zenlendi. Dört otobüsle çıktığımız 
gezide, ulaşım ve kahvaltı ücret-
sizdi. Ayrıca her otobüste bir de 
rehber vardı. 

Gezinin ilk durağı, bilinen en eski 
antik şehirlerden olan Perga-
mon kentinin yukarı bölümü olan, 
kralların ve dönemin devlet oto-
ritesinde seçkinlerin bulunduğu, 
teleferikle çıktığımız Akropolis’ti. 
Akropolis turunun son bölümü 
dünyanın en dik antik tiyatrosu 
olan Pergamon Antik Tiyatrosu’y-
du. Burada Akropolis için yıllarca 
araştırma yapan Alman Arkeolog 
Carl Humann’ın mezarının bulun-
duğu yer ve Zeus Tapınağı hak-
kında bilgi verildi.

Akropolis’ten sonra antik Mısır 
tanrılarına tapınak olması ama-
cıyla kurulan ve tarihin devamın-
da erken Hristiyanlık döneminin 
7 büyük kilisesinden biri olan ve 
Antik Mısır tanrılarından Serapis, 
İsis, Harpokrates’in baş kısımla-
rının bulunduğu Kızılavlu’ya ge-
çildi. Avlunun isminin, yapımında 
kullanılan kızıl tuğladan dolayı Kı-
zılavlu olarak anıldığı söylenmek-
tedir. Kızılavlu ziyaretinden son-

raki serbest zamanda ise şehrin 
içindeki tarihi dokuyu da görme 
imkanı bulundu.

Serbest zamandan sonraki durak 
ise dünyanın ilk sağlık merkezle-
rinden olan ve sağlık tanrısı Ask-
lepios adına kutsanmış; Asklepi-
on’du. 

Güneşli ve güzel bir havada gezi-
len açık alanda, tıp ambleminin, 
orkestra ve hijyen sözcüklerinin 
kökenleri ve hikayelerine deği-
nilerek, antik Yunan tanrısı mit-
lerinden bahsedildi. M. Kemal 
Atatürk’ün de Bergama ziyareti 
esnasında fotoğraf çektirdiği Ask-
lepion Antik Tiyatrosu’nda da İz-
mir Barosu mensupları olarak biz 
de fotoğraf çekildik.

Bergama gezisinin son durağı, 
Bergama Müzesi’ydi. Bergama 
araştırma çalışmalarında Akro-
polis ve Kızılavlu’dan çıkarılan 
tarihi eserlerin yanında, müzede 
etnografya bölümünün de bulun-
ması, Bergama tarihinin öğrenil-
mesinde yardımcı oldu. 

Çeşitli ve renkli gezinin sonunda, 
akşam saatlerinde İzmir’e doğru 
yola çıktık. Hem meslektaşların 
tanışması hem de Bergama tarihi 
ve kültürünün öğrenilmesine ve-
sile olan İzmir Barosu’na mem-
nuniyetlerimizi dile getirerek bir 
kez daha teşekkürlerimizi iletiyo-
ruz...

Stj. Av. İpek ÖZMEN
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PANDEMİDE ÇOCUKLAR ADALETE 
ERİŞEMİYOR

PANDEMİDE ÇOCUK HAKLARI 
PANELİ YAPILDI

ÇOCUKLARLA RESİM - HEYKEL ATÖLYESİ

İzmir Barosu Çocuk Hakları 
Merkezi tarafından Dünya Ço-
cuk Hakları Günü dolayısıyla İz-
mir Barosu Çocuk Hakları Mer-
kezi’nde bir basın açıklaması 
düzenlendi.

İzmir Barosu Çocuk Hakları 
Merkezi sorumlu yönetim ku-
rulu üyesi Av. Deniz Yılmazer 
ile Çocuk Hakları Merkezi üyesi 
avukatların katıldığı açıklamayı 
Av. Bahar Batıkan okudu.

Çocuğa Karşı İşlenen Suçlarda 
Artış Oldu

Yapılan açıklamada İzmir Baro-
su’nca koordine edilen zorunlu 
müdafilik görevlendirmelerinde 
toplanan veriler ışığında, pan-
demi döneminde çocuğa karşı 
işlenen cinsel suçlarda dört kat 
artış yaşandığının gözlendiği 
ifade edilerek “Pandemi süreci 
sadece çocukların eğitim hak-
kını değil; aynı zamanda katı-
lım hakkını, oyun hakkını, psi-
ko-sosyal gelişimini olumsuz 
etkilemekte, ev içinde yaşanan 
şiddet ve suça maruz kalma ih-

timalini arttırmakta, çocukların 
adalete erişimi noktasında bü-
yük sıkıntılara yol açmaktadır.” 
denildi.

Çocukları risklerden koruma-
ya, haklarının ihlal edilmesini 
engellemeye, korunma hakla-
rı çiğnenmiş olanları destek-
lemeye yönelik çalışmaların; 
sosyal hizmetler, güvenlik, yar-
gı, eğitim, sağlık ve diğer alan-
lardaki yetkili merciler tarafın-
dan çocuk odaklı, hak temelli, 
disiplinlerarası ve bütüncül bir 
yaklaşımla ve kurumlar ara-
sında koordinasyon sağlanarak 
yapılması gerektiği ifade edildi. 
Açıklamada devamla, “Özellikle 
pandemi sürecinde mekaniz-
maların güçlendirilmesi için 
daha gayretli çaba gösterilme-
lidir.” denildi.

Açıklamanın tamamına 
https://bit.ly/3E6smAn 

bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Çocuk Hakları Haftası dolayısıyla 22 
Kasım 2021 tarihinde İzmir Barosu 
Konferans Salonu’nda “Pandemi-
de Çocuk Hakları” konulu bir panel 
düzenlendi.
 
İki oturum halinde düzenlenen pa-
nelin ilk oturumunun moderatör-
lüğünü Av. Gamze Karaoğlu yapar-
ken, İzmir Barosu Çocuk Hakları 
Merkezi üyeleri Av. Bedriye Kurtu-
luş Türk ve   Av. Zerrin Şenyıl Kale 

oturuma konuşmacı olarak katıldı-
lar.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi öğretim üye-
si  Prof. Dr. Gözde Akoğlu ve Eği-
tim Sen İzmir 2. Nolu Şube Başkanı 
Veysel Beyazadam’ın konuşmacı 
olarak katıldığı ikinci oturumun 
moderatörlüğünü ise Av. Övgü Te-
mizkan yaptı.
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ERKEK ADALET DEĞİL, 
GERÇEK ADALET İSTİYORUZ 

BAŞKAN YARDIMCIMIZ 
“KADIN DAYANIŞMASI YAŞATIR” 

PANELİNDE KADINLARLA BULUŞTU

İzmir Barosu üyesi kadın avukat-
lar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şid-
dete Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü dolayısıyla bir basın açıkla-
ması yaptılar. 

İzmir Barosu önünde toplanan 
ve ellerinde “Erkek Adalet Değil 
Gerçek Adalet”, “İstanbul Sözleş-
mesi Yaşatır”, “Yargıda Cinsiyet-
çi Kararlara Son”, “Şiddete Karşı 
Yanınızdayız”, “6284 Yaşatır” yazılı 
dövizler taşıyan İzmir Barosu üye-
si kadın avukatlar, Kıbrıs Şehitleri 
caddesi boyunca yaptıkları yürü-
yüş sırasında yurttaşlara bilgilen-
dirici broşürler de dağıttılar.
 
Yürüyüşün sonunda İzmir Barosu 
Başkan Yardımcısı ve Kadın Hakla-
rı Merkezi’nden Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Perihan Çağrı-
şım Kayadelen tarafından okunan 
açıklamada, kadın cinayetlerinin 
politik olduğu vurgulanarak “İs-
tanbul Sözleşmesi’nden çekilme 
kararından vazgeçilmeli, ceza 
kanunlarında kadınlara yönelik 
suçlara ilişkin ayrı bir suç ve ceza 
politikası tanımlanmalıdır” denil-
di. Türkiye nüfusuna göre ülke-
de en az 399 sığınmaevine ihtiyaç 

varken, hala 145 sığınmaevi bu-
lunduğu vurgulanan açıklamada, 
sadece şiddete maruz kalanların 
başvuru yapabileceği 7/24 hizmet 
sunan bir telefon hattı olmadığı 
ifade edilerek “Başvuru mekaniz-
maları ve önleyici tedbirlerdeki 
eksiklikler, davalarda verilen ‘er-
keklik indirimi’ diyebileceğimiz 
usuli indirimler, cezaları cezasız-
lığa vardıran infaz sistemi, şiddeti 
katmerlendirerek artırmaktadır. 
Tüm bunlar göstermektedir ki ‘ka-
dınlara yönelik işlenen suçlarda’ 
ayrı bir gerekçelendirme ve ceza 
değerlendirmesinin yapılması ge-
reklidir. Toplumsal cinsiyet eşit-
sizliğinin sonuçlarını görmezden 
gelmek ve ayrımcılık, adaletsizliğe 
neden olmaktadır.” denildi. 

Ülkemizde 2020 yılında 410 kadın, 
2021 yılında ise şu ana kadar top-
lam 350 kadının öldürüldüğüne 
değinilen açıklamada “Türkiye’de 
her 10 kadından 4’ü erkek arka-
daşı, sevgilisi, nişanlısı ya da eşi 
tarafından en az bir kez fiziksel 
ve/veya cinsel şiddete maruz kal-
makta, gebe her 10 kadından 1’i  
fiziksel şiddete uğramaktadır. Her 
3 kadından biri en az bir kez ısrarlı 
takip davranışına maruz kalmakta, 
20-24 yaş grubundaki kadınların 
%15’i 18 yaşından önce, yani ço-
cuk yaşta iken evlendirilmektedir. 
Fiziksel ya da cinsel şiddete maruz 
kalan kadınlardan kurumsal baş-
vuruda bulunma cesaretini gös-
terebilenlerin oranı ise %11’dir.” 
ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamanın tamamına 
https://bit.ly/3rfnhlT 

bağlantısından ulaşabilirsiniz..

Söyleşi ve Film Gösterimi 
“İÇİMDEKİ YOLCULUK”

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 
etkinlikleri kapsamında Didem Madak’ın yaşam öyküsünü anlatan 
İçimdeki Yolculuk filminin gösterimi gerçekleştirildi. Gösterimin ar-
dından filmin yönetmeni Kibar Dağlayan Yiğit’le bir söyleşi yapıldı.

İzmir Barosu Başkan Yardım-
cısı ve Kadın Hakları Mer-
kezi’nden sorumlu yönetim 
kurulu üyesi Av. Perihan Çağ-
rışım Kayadelen, 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Gü-
nü’nde siyasetçi-yazar Zey-
nep Altıok ile birlikte Bayraklı 

Belediyesi tarafından düzen-
lenen  “Kadın Dayanışması 
Yaşatır” isimli panelde kadın-
larla buluştu. Kayadelen pa-
nelde, kadınların Medeni Ka-
nun’dan kaynaklanan hakları 
ve şiddete karşı başvuru yol-
ları hakkında bilgilendirmede 
bulundu.
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TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ ŞİDDETİN 
ÖNLENMESİ BİLDİRİSİ KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI

DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞMEYEN 
ŞİDDET VE YENİ ÖNLEMLER, 

CANLI YAYINDA DEĞERLENDİRİLDİ

İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden 
sorumlu yönetim kurulu üyelerinden Av. Şefika 
Yıldırım Sert ve Merkez üyesi meslektaşlarımız, 

Buca Pabuç Pazarı’nda kadınlara, haklarını 
anlatan broşürler dağıttılar.Aralarında Bornova Belediyesi, 

İzmir Barosu, İzmir Kent Kon-
seyi, İzmir Gazeteciler Cemiye-
ti‘nin de yer aldığı 179 kurum ve 
kuruluş tarafından hazırlanan 
“Toplumsal Cinsiyet Temelli 
Şiddetin Önlenmesi” Bildiri-
si’nin tanıtım toplantısı, Borno-
va Belediyesi Kültür Merkezi’n-
de yapıldı. 

Bornova Belediye Başkanı Dr. 
Mustafa İduğ’un okuduğu bil-
dirinin üst metninde şu ifadeler 
yer aldı:

“Tüm insanların eşitliği, güven-
liği, özgürlüğü, bütünlüğü ve 
onuruna ilişkin hak ve ilkelerin 
cinsiyet ayrımı gözetmeksizin 
evrensel olarak uygulanma-
sının acilen gerekli olduğunu 
kabul eder, özellikle kadına yö-
nelik şiddet sorununun niteliği-
ne, ciddiyetine ve büyüklüğüne 
dikkat çekmede tüm kurumlar 
olarak oynadığımız rolü göz 
önünde bulundurarak, en acil 
ve etkili adımlarla “Toplum-

sal Cinsiyet Temelli Şiddetin 
Önlenmesi” Bildirisi’ne ilişkin, 
aşağıdaki taahhütleri ciddiyet-
le ilan ederiz. Bu konuda far-
kındalığın yaratılması ve adım 
atılması için her türlü çabanın 
gösterilmesini amaçlarız.” 

İzmir Barosu Başkanı Avukat 
Özkan Yücel aşağıdaki sözleri 
ile duygularını dile getirdi: “Şu 
kadar süre içinde, şu kadar 
kadın, şu şekilde öldürüldü.” 
demeyeceğim. Artık isimleri 
ve rakamları vermek istemiyo-
rum. Çünkü alışmaktan korku-
yorum. Maalesef acıyı istatis-
tiğe döktük. Oysa değerli olan 
mücadele etmek. Bu yüzden 
herkesin taşın altına elini koy-
ması, şiddetin bitmesi adına ne 
yapabiliyorsa yapması gere-
kiyor. Erkek ya da kadın değil, 
insan üzerinden, adalet üzerin-
den, eşitlik üzerinden güzel bir 
gelecek inşaa edebiliriz. Bu gün 
de bunun için buradayız. Des-
tek veren herkese çok teşekkür 
ediyorum.” 

İzmir Barosu tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla “Değişen Dünyada Değiş-
meyen Şiddet ve Yeni Önlemler” konulu canlı yayın gerçekleştiril-
di. Moderatörlüğünü İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Şefika 
Yıldırım Sert’in gerçekleştirdiği yayına İstanbul Barosu Üyesi Av. 
Perihan Meşeli,  İzmir Barosu Üyesi Av. Funda Ekin ve İzmir Barosu 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Elçin Kılınçer Ot katıldı.    

Flört şiddeti, dijital şiddet, ısrarlı takip ve elektronik kelepçenin ko-
nuşulduğu panelin sonunda izleyicilerden gelen sorular yanıtlandı. 

GÜNCEL DUYURULARDAN 
HABERDAR OLMAK İÇİN 

SOSYAL MEDYA 
HESAPLARIMIZI TAKİP 
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İzmir Barosu Bülteni
KRİZ, PANDEMİ VE OHAL KOŞULLARINDA 

İNSAN HAKLARINDA ISRARLIYIZ

TOPLUMSAL DAVALAR VE CEZASIZLIK

KENT HAKKINI YENİDEN DÜŞÜNMEK 

HAKİKAT HAKKI BAĞLAMINDA CEZASIZLIK 

İnsan Hakları Evrensel Beyanna-
mesi’nin 73. yılında 10 Ekim Anıtı 
önünde bir araya gelen İzmir Ba-
rosu, İzmir Tabip Odası, Çağdaş 
Hukukçular Derneği İzmir Şubesi, 
Özgürlük İçin Hukukçular Derneği 
İzmir Şubesi, İnsan Hakları Derneği 
İzmir Şubesi, Türkiye İnsan Hakları 
Vakfı İzmir Temsilciliği, Hak İnisiya-
tifi, İnsan Hakları Gündemi Derneği, 
Halkların Köprüsü Derneği ve İme-
ce Dostluk ve Dayanışma Derneği 
temsilcileri, üyeleri ve insan hakları 
savunucuları bir basın açıklaması 
gerçekleştirdiler.
 
“Kriz, Pandemi ve OHAL Koşulla-
rında İnsan Haklarında Israrlıyız” 
pankartının açıldığı ortak açıklama-
yı İzmir Barosu İnsan Hakları Mer-
kezinden sorumlu yönetim kurulu 

İzmir Barosu “İnsan Hakları Haftası 
Programı”, 11 Aralık Cumartesi günü 
“Toplumsal Davalar ve Cezasızlık” pa-
neli ile devam etti.

Kolaylaştırıcılığını İzmir Barosu Yöne-
tim Kurulu Üyesi Av. Ayşe Kaymak’ın 
yaptığı panelde ilk olarak Diyarbakır 
Barosu üyesi meslektaşımız Av. Tür-
kan Elçi söz aldı. Av. Elçi, “Ölümün kul 
eliyle olması ve suçluların korunması; 
insanı sistemden, devletten küstüre-
cek en önemli nedenlerden biri. Ama 
halklar asla birbirine küsmemeli. Bi-
lakis, halklar arasındaki bağın daha 
da güçlenmesinden yanayım.” diyerek 
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yü-
cel’e, Tahir Elçi’siz geçen altı yılda , 
gerek anmalarda gerek yargılama sü-
recinde kendilerini yalnız bırakmadığı 
için teşekkürlerini iletti. Tahir Elçi’nin 
cezasızlığa karşı verdiği mücadele-
sinin tanığı olduğunu ama yaşanılan 
acılar karşısında duygudaşlığın daha 
önemli olduğunu söyleyerek “ceza-
sızlık” ile ilgili duygularını anlatmaya 
geldiğini belirtti.

Cezasızlığın, kendileri gibi düşünme-
yenleri, konuşmayanları, kendileri-
ne benzemeyenleri öldürme hakkına 
sahip olanların ve iktidarların erk-
lerinin muhkemleşmesi için çalışan 
suçluların toz ve giz bulutunun altın-
da saklanıp yargılanmadığı bir hukuk 
sisteminin ayıbı olduğunu ifade eden 
Elçi, “Cezasızlık, vatandaşın devlet 
mefhumuna olan inancının koptuğu 

İnsan Hakları Haftası Programı 
kapsamında düzenlenen etkin-
liklere 11 Aralık Cumartesi günü 
“Kent Hakkını Yeniden Düşünmek” 
konulu panel ile devam edildi. 

Kolaylaştırıcılığını Av. Gizem Me-
tindağ’ın yaptığı panelde, ilk ko-
nuşmacı Prof. Dr. Hatice Kurtuluş; 
insan hakları kavramını kent hak-
kına doğru genişletmek ve insan 
haklarında görünmez olan mekan 
boyutunu, içindeki tüm unsurlarla 
birlikte yeniden kurmaktan bah-
setti. Kurtuluş, “kent hakkının in-
san hakları altında yeni nesil bir 
hak kategorisi değil, tam tersine 
daha kapsayıcı ve geniş bir hak ve 
adalet arayışının ipuçlarını barın-
dıran bir hak kavramı olması ge-
rektiğini, kavramın felsefi özünün 
bunu içerdiğini” söylerek “canlı ve 
cansız, ‘sessizin payı’ çerçevesin-
de bir hak kavramını düşünebilir 
miyiz?” sorusunu yönelterek avu-
katları, hukukçuları, sosyal bilim-
cileri, mimar, plancı ve yerel yö-
neticileri soru üzerine düşünmeye 
davet etti.

Panelin ikinci konuşmacısı Doç. 
Dr. Ayten Alkan, Lefebvre’nin Şe-

İzmir Barosu tarafından İnsan Hak-
ları Haftası etkinlikleri kapsamında 
Prof.Dr. Nilgün Toker, Batman Ba-
rosu Başkanı Av. Erkan Şenses, ga-
zeteci Murat Çelikkan’ın katılımıyla 
“Hakikat Hakkı Bağlamında Ceza-
sızlık” paneli düzenlendi.

Moderatörlüğünü Av. Aysun Akşe-
hirlioğlu’nun yaptığı panelde Prof.
Dr. Nilgün Toker ,cezasızlığın bir 
adaletsiz bırakma hali olduğunu 
ifade ettiği konuşmasında “Esasın-
da adalet arayışının engellenmesi-
dir cezasızlık. Cezasızlığın genelde 
devletin hukuk dışına çıkan eylem-
leriyle ilgili olduğunu düşünüyoruz. 
Ama örneğin çocuğa ya da kadına 
yönelik suçlarda da cezasızlık söz 
konusu. Şimdi bu, devletin eylemi 
değil fiilen ama devletin koruması 
olmaksızın gerçekleşmeyecek olan 
bir cezasızlığın var olduğunu bili-
yoruz.” dedi. Cezasızlığın toplumsal 
zihniyette de kökleştiğini ifade eden 
Toker, “Toplum içerisinde devletin 
koruması altında gerçekleşmiş bü-
tün adaletsizlikler, aslında kökenle-
rini bir toplumsal zihniyetten alıyor 
ve galiba bence cezasızlık dediğimiz 

üyesi Av. Ayşe Kaymak okudu.

Kaymak, TİHV ve İHD Dokümantas-
yon Merkezi verilerine göre 2021 
yılında Türkiye’de insan hakları ih-
lallerini açıkladı. Kaymak, “Anaya-
sa’nın ve Türkiye’nin de bir parçası 
olduğu evrensel hukukun mutlak 
olarak yasaklamasına ve insanlığa 
karşı bir suç olma vasfına rağmen 
işkence olgusu 2021 yılında da Tür-
kiye’nin en başat insan hakları so-
runu olmuştur. Denilebilir ki siyasal 
iktidarın baskı ve kontrole dayalı yö-
netme tarzı sonucu günümüzde tüm 
ülke adeta işkence mekânı haline 
gelmiştir” dedi.

Açıklamanın tamamına
https://bit.ly/32twnkM

bağlantısından ulaşabilirsiniz

halkadır.” dedi.
Panelin ikinci konuşmacısı Av. Funda 
Ekin, konuşmasında kadın cinayetleri 
ve kadınlara yönelik suçların toplum-
sal yönünün olduğunu ve cezasız-
lıkla çok ilgili olduğunu ifade ederek 
“Türkiye’de kadınlara karşı işlenen 
suçlar, sürekli ve sistematik bir şe-
kilde ilerliyor. Cezasızlık CEDAW ile 
İstanbul Sözleşmesi’nin denetleme 
kurulu olan Gravio’nun raporlarında 
ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
gereği AİHM’de Türkiye ile ilgili yapı-
lan yargılamaların sonucunda Türkiye 
aleyhine verilen kararların hepsinde 
bir sorun olarak tespit edilen başlık.” 
dedi.

İzmir Barosu Üyesi Av. Sinan Sürücü 
ise yaşanan karanlığın asıl sorumlu-
sunun, tüm bu cezasızlık kültürünün 
temel dayanağı olan; ancak kendile-
rinde en ufak bir sorumluluk görme-
yen savcı ve hakimler olduğunu ifade 
ederek “Tarihçiler, insan öldürme 
suçu açısından konunun net olduğunu 
ve bunun tüm toplumlarda her zaman 
suç olarak kabul edildiğini, yasalar-
da bulunduğunu, hoş görülecek veya 
görmezden gelinecek şekilde basit 
olmadığını belirtmektedirler. Oysa biz 
insan öldürmenin dahi cezasızlık kap-
samında bırakıldığına yakından şahit 
olmaktayız. Öyle ki, bu ülkede Cumar-
tesi Anneleri gerçeği var. Bu kadar 
büyük bir acının normalleştirilmesinin 
kısa ismidir cezasızlık kültürü.” dedi.             

hir Hakkı isimli kitabının öncü-
lük ettiği “şehir hakkı” kavramı-
nı mekansal-ekolojik bir yaşam 
alanında yaşayan herkesi, insan 
olmayanları da kapsayacak bi-
çimde yeniden formüle etmenin 
mümkün olduğu bir pencereden 
bakmaya davet etti. Alkan konuş-
masını Nisan 2021’de, İzmir Ba-
rosu Hayvan Hakları Komisyonu, 
Mülkiyeliler Birliği İzmir Hayvan 
Hakları Grubu ve İKHM’nin, Kül-
türpark’taki ‘Emekçi Atlar Heyke-
li’ önünde yapmış oldukları basın 
açıklamasından bir alıntıyla bitirdi.

Panelin son konuşmacısı Av. Evren 
Çıldır, İzmir Kent Hakkı Merkezi 
toplumsal hukuk çalışmalarından 
örnekler verip yerel yönetimlerin 
kent hakkının gerçekleştirilme-
sindeki rolü ile adalete erişim ve 
toplumun iyiliği ya da kamu yararı 
için “Pro Bono” kavramlarından 
bahsederek, gerek adli yardım 
gerekse de zorunlu müdafilik kap-
samında olsun, bu hakların daha 
da genişletilmesi, bunun için de 
baronun itekleyici güç olması ge-
rektiğini düşündüğünü dile getirdi.  
Panel, katılımcıların katkı ve soru-
larıyla sürdü.

şeyin içinde tartışmamız gereken 
sadece bir yargı mekanizması değil; 
aynı zamanda bir cezasızlık kültürü 
ile kavga etmemiz gerekiyor.” dedi.  
Cezasızlığın Osmanlı’dan bu yana 
var olan bir gelenek olduğunu ifade 
eden Batman Barosu Başkanı Av. 
Erkan Şenses ise cezasızlığın halen 
devam ettiğini, cezasızlık politikası-
nın devlet eliyle meşrulaştırılmaya 
çalışıldığını somut dava örnekleriy-
le anlatarak; Şerzan Kurt, Roboski 
Katliamı ve Tahir Elçi Davalarında 
da faillerin cezasız bırakılmaya ça-
lışıldığını belirtti.  

Hafıza Merkezi’nden gazeteci Murat 
Çelikkan ise Türkiye’de kamu gö-
revlilerinin yargılanmasının önün-
deki en büyük engelin Memurin 
Muhakematı Hakkında Kanun oldu-
ğunu ifade ederek, dünyanın farklı 
ülkelerinde yükselen otoriterleşme 
eğilimlerinin ortak özelliğinin ilk he-
deflerinin hakikat olduğunu dile ge-
tirdi. Dünyadaki hakikat komisyon-
larından örnekler veren Çelikkan, 
belgelemenin çok önemli bir gerek-
lilik olduğunu ifade ederek “Umudu 
canlı tutmak bizim işimiz.” dedi.
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SIĞINMA HAKKI KAPSAMINDA 
GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ

BARINMA HAKKI

CICERO’NUN İLK MÜDAFİLİĞİ: 
PRO SEXTO ROSCIO AMERINO 

İZMİRLİ AVUKATLAR YURTTAŞLARA 
İNSAN HAKLARI BİLDİRGESİ DAĞITTILAR

Kolaylaştırıcılığını Av. Eda Bekçi’nin 
yaptığı panelde Suriye Savaşı’nın 
10. yılını doldurduğu günümüzde 
hala “Geçici Koruma Statüsü”yle 
Türkiye’de bulunan Suriyeli mülte-
cilerin hukuki statüleri ve geçicilik 
halinden kaynaklanan Özel Hukuk 
ve İltica Hukuku sorunları tartışıldı. 

Panelistlerden Ankara Üniversite-
si Öğretim Üyesi Dr. Neva Öğünç 
Öztürk, Geçici Koruma Statüsü ile 
taraf olduğumuz uluslararası söz-
leşmeler, Anayasa ve dünyadaki 
benzer uygulamalar bağlamındaki 
hukuki durumu, kalıcı hukuki dü-
zenlemelerin yapılması gerekliliği 
ve Geçici Koruma Yönetmeliği’nin 
usul ve yasaya aykırılıklarının yara-
tabileceği hak ihlallerini değerlen-
dirdi. 

Panelistlerden Suriyeli Avukat 
Hanan Musalli Dağır, Suriye’de-
ki kişisel hukuki deneyimlerini ve 
Türkiye’de yaşayan “Geçici Koru-
ma” altındaki Suriyeli mültecilerin 
yaşadıkları özel hukuk problemle-
rinin tespiti konusunda sunumunu 
paylaştı. Musalli Dağır, “geçiciliğin” 

Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencisi 
Sibel Yaşar, Deustche Wohnen ve 
Benzerleri Kamulaştırılsın Hare-
keti sözcüsü Yağmur Ekim Çay’ın 
konuşmacı olarak katıldığı panelin 
kolaylaştırıcılığını İzmir Baro-
su üyesi, Av. Dilara Rodos yaptı.  
 
Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu “Tür-
kiye’de Konut Politikaları Ekseninde 
Barınma Hakkı” sunumunda; geç-
mişten günümüze konut politikaları 
ile kalkınma planlarına ve güncel 
pratikleriyle konut üretimi, rant 
ilişkileri, kentsel büyüme, kentsel 
dönüşüm konularına ve de bu alan-
daki mevzuata dair bilgiler verdi. 
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencisi 
Sibel Yaşar, “Barınamıyoruz Ha-
reketi”nin mücadelesi konusun-
da bilgilendirme yaptı. Türkiye’de 
başta üniversite öğrencilerinin 
yetersiz yurt kapasiteleri ve ko-
nut kiralarının çok yüksek olma-
sı nedeniyle yaşadığı sorunları, 
deneyimler çerçevesinde anlattı. 

Prof. Dr. Halide Gökçe Türkoğlu 
ile Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Kerem 
Bilgin’in konuşmacı olarak ka-
tıldığı söyleşinin açılışında İzmir 
Barosu Yönetim Kurulu Üyesi 
Av. Ayşe Kaymak, “Hukuka aykırı 
uygulamaların olduğu, keyfiliğin 
hüküm sürdüğü bir düzende, Ci-
cero’nun genç bir müdafi olarak 
verdiği hukuk mücadelesinin as-
lında günümüz Türkiye’sine de 
ne kadar benzediğini görüyoruz.” 
dedi.

Prof. Dr. Halide Gökçe Türkoğlu 
ile Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Kerem 
Bilgin tarafından iki yıl boyun-
ca yapılan araştırma sonucunda 
yazılan hakemli makaleye konu 
sunum, Cicero’nun, baba katliy-
le itham edilen Amerialı Sextus 

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yü-
cel, yönetim kurulu üyeleri Av. Şefi-
ka Yıldırım Sert, Av. Elçin Kılınçer 
Ot ve İzmir Barosu üyesi avukatlar, 
İnsan Hakları Evrensel Beyanna-
mesi’nin ilanının 73. yılı dolayısıyla 
Karşıyaka Çarşı ve Kemeraltı’nda 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 
dağıttılar.  

Baskıya Karşı Umudu Büyütmek 
İstiyoruz  

Yurttaşlara haklarını hatırlatan ve 
yaşadıkları hak ihlallerinde kul-
lanabilecekleri başvuru meka-
nizmalarının anlatıldığı etkinlikte 
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan 
Yücel, İnsan Hakları Evrensel Be-
yannamesi’nin 73. yılında ülkemiz-
de insan haklarının hiçe sayıldığı, 
özgürlüklerin rafa kaldırıldığı bir 
dönemin yaşandığını ifade ederek 

özellikle uzun vadede Türkiye’de 
doğan ve büyüyen yeni nesil Suri-
yeliler açısından vatansızlık ve be-
lirsizlik yarattığını belirtti. Ayrıca 
evlilik, doğum, velayet, çocuk yaşta 
evlilik, ikinci eş olma hali, iş piya-
sasına erişim, sigortasızlık ve ücret 
adaletsizliği gibi pek çok sorun üze-
rinde durdu. 

Panelin son konuşmacısı İzmir Ba-
rosu Göç ve İltica Komisyonu üyesi 
Av. Taner Kılıç; Suriyeli mültecile-
rin Yabancılar ve Uluslarası Koru-
ma Kanunu bağlamında yaşadıkları 
hukuki problemler konusunda bilgi 
ve deneyim paylaşımı yaptı. Özellik-
le, sınır dışı kararları ve buna bağlı 
idari gözetim kararları, bu kararla-
rın infazında yaşanan hak ihlalleri 
ve akabinde davaların kazanılması 
halinde dahi “Geçici Koruma Kim-
likleri”nin iptali sorunu üzerinde 
durdu. Mevcut keyfi uygulamaların 
mültecileri illegaliteye ve yasa dışı 
yollarla iltica etmeye ittiğini vurgu-
ladı. 

Panel, katılımcıların sorularının ya-
nıtlanmasıyla sona erdi.

 
Son olarak söz alan “Deustche Wo-
hnen ve Benzerleri Kamulaştırılsın 
Hareketi” sözcüsü Yağmur Ekim 
Çay, Berlin’de Deustche Wohnen 
isimli şirketi ve buna benzer büyük 
şirketlerin kiralama amacıyla elin-
de bulundurdukları yüz binlerce 
konutun kamulaştırılması yönünde 
yürüttükleri mücadeleye dair de-
neyimlerini paylaştı. Yağmur Ekim 
Çay, Berlin’de konutların büyük bir 
kısmının büyük şirketlerin elinde 
bulunduğu ve kiraların çok yüksek 
bedeller olduğunu, topladıkları 350 
bin civarındaki imza ile Berlin Se-
natosu tarafından bir referandum 
düzenlenmesini sağladıklarını ve 
yapılan referandumda da büyük bir 
katılımla sundukları kamulaştır-
ma yasasına onay çıktığı bilgisini 
verdi. Bu süreçte Berlin’in mahal-
lelerinde oluşturulan kiracı der-
nekleri ve aktivizm gruplarının çalış-
malarını ve deneyimlerini paylaştı. 
 
Panel katılımcıların soru ve katkıla-
rıyla sona erdi.

Roscius’un savunmasını üstle-
nerek yirmi yedi yaşındayken ilk 
defa bir ceza davasında görev al-
masını (MÖ 80); müvekkilinin be-
raat etmesini sağlaması sonucu 
büyük itibar ve şöhret kazanıp 
türlü dava için yetkin addedilir 
olmasını konu alıyor. 

Sunumda, Cicero’nun senatör-
lerden oluşan bir jüri ihtiva eden 
daimî bir mahkeme önünde gö-
rülen bu ilk kamu davasının, 
gayrıinsani bir idamla cezalan-
dırılabilecek parricidium suçuna 
ilişkin olmanın ötesinde, siyasi 
açıdan da hassasiyet arz etmesi 
ile davanın cumhuriyetin krizine 
ve Roma ceza yargılamasının 
gelişimine ışık tutması nedeniyle 
önem taşıdığı aktarıldı.

“Daha dün, sokak röportajı yapan-
lar gözaltına alınıp ev hapsine tabi 
tutuldular. Bu, ifade özgürlüğünde 
geldiğimiz noktayı gösteriyor. Pro-
testo haklarını kullanmak, kendi-
lerini ifade etmek için Ankara’ya 
giden öğrenciler sokaklarda sürük-
leniyorlar. Sürekli bir baskı, tahak-
küm ve yok sayma anlayışı mevcut.” 
dedi. Buna karşı umudu ve müca-
deleyi büyütmek istediklerini ifa-
de eden Av. Özkan Yücel “Belki de 
sokak röportajlarını yapan biz olu-
ruz. Belki de öğrencilerle birlikte 
duruşmalara giren biz oluruz. Ne-
rede ne zaman hakkı yenen bir in-
san varsa, onların yanında olmayı 
kendimize bir borç biliyoruz. İzmir 
Barosu olarak mücadeleyi sonuna 
kadar sürdürmekte kararlıyız. Vaz-
geçmeyeceğiz.” dedi.
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İzmir Barosu Başkanı 
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Semih Kuru - İzmir Barosu

YAYIN TARİHİ
27/12/2021

2004 ve 2008 yıllarında Baromuz  Yönetim Kurulu Üyeliği ile 
2009-2010 yıllarında Baro Başkan Yardımcılığı görevi yapmış 

olan meslektaşımız 

Av. Erdoğan ÖZTÜRKER 
vefat etmiştir. 

Tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

YİTİRDİKLERİMİZ

TAHİR ELÇİ’SİZ 6 YIL

İzmir Barosu’nun 
1980 - 1983 Dönemi Başkanı  

Av. Güney DİNÇ’i 
ölüm yıldönümünde saygı 

ve şükranla anıyoruz.

Korumaya çalıştığı dört ayaklı 
minare şahittir ki, Diyarbakır Baro 

Başkanı Av. Tahir Elçi,  
28 Kasım 2015 tarihinde 

silahlı saldırı ile katledildi.  
 

Katillerinin bulunmadığı, Diyarba-
kır Barosu’nun zorlamasıyla açılan 

davanın ise halen sonuçlandırıl-
madığı altı yıl geçti aradan.  

 
Kaybımızın 6. yılında  Diyarbakır 

Barosu önünden Dört Ayaklı Mina-
re’ye yapılan yürüyüş sonrasında, 
Tahir Elçi son konuşması ile bir 
kez daha seslendi katılanlara. 

 
Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel 
ile yönetim kurulu üyelerimiz Av. 
Ayşe Kaymak, Av. Şefika Yıldırım 

Sert ve Av. Elçin Kılınçer Ot’un ka-
tıldığı anmada bir konuşma yapan 

Türkan Elçi konuşmasında yer 
alan şu satırlarla tüm katılımcıla-
rın adalet beklentisini dile getirdi:  

 
“Karşımızda beton duvar. Dünya-
nın boşluğuna bağırır gibi adaletin 
sağır kulağına 6 yıldır bağırıyoruz. 

Bizi duyan kim?  

Bilinsin ki dirliğimize, huzurumu-
za, kardeşliğimize, umutlarımıza 

karanlık ellerin sıktığı kurşunların 
enkazı altında kalan sadece etimiz, 
kemiğimiz, çocukluğumuz, geçmi-
şimiz, toplumsal hafızamız değil, 
aynı zamanda adaletin kendisidir.  

 
Adaleti diriltmek de hukuku 

uygulayanların yegane görevidir.  
 

Hukukun uygulayıcıları olan yar-
gıçların hiçbir etki altında kal-

madan yerde masumca yatan bir 
vatandaşın hesabını sormak gibi 

bir zorunluluklarının olduğu bugün 
yine hatırlanmalıdır.

 
Makamlarını, mevkilerini hukukun 
kudretiyle muhkemleştirenler iyi 
bilmelidirler ki viraneye dönmüş 
tarumar bahçemizde onlardan 

adalet istemek ne ricamızdır ne de 
onların adalet tesis etmesi bize bir 

lütuftur.  
 

Bunu onlardan talep etmek ve 
beklenti içinde olmak, bizim en 
doğal vatandaşlık hakkımızdır.”

AV. MAHMUT HÜLAGU
Sicil: 3582

Doğum Tarihi: 01.01.1926
Vefat Tarihi:07.12.2021



Barış ve adalet, senin düşündü.

Ne düşünü sahipsiz kılacak 
ne de seni katledenlerin peşini bırakacağız.

TAHİR ELÇİ’SİZ 6 YIL


