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HAZIR MISINIZ?

“... Bunca yıl sönmemiş umudum,
nisan değilse mayıs,
perşembe değilse pazar... “ A. İlhan

 Ömrümüzden bir ay daha eksildi. Ni-
sandı, geçti gitti.

 Avukatlar Günü’nü kutla(yama)dık. 
Bütün hüzünlere, unutuşlara, yok oluşlara 
inat; umutsuz bir gelecek dayatanlara şiirle, 
şarkıyla, türküyle, oyunlarla yanıt verdik. Bizi 
umutsuz koyamazsınız. Bir arada dururuz, 
bir arada oluruz, bir arada mücadele ederiz. 
Ve kazanırız sonunda elbette.

 Baroları teslim alma yasası işe yara-
mayınca, elli beş bin avukatı olan İstanbul’da 
iki bin avukatı zor bulup Ankara’daysa, olma-
yan avukatlarla başvuru yapıp o da yetmeyin-
ce adli yardım teşviklerinden medet umdu-
lar. 

 Genç işsizlik oranı yüzde yirmi dokuz-
lara vurmuş ülkemde; stajyerlere staj sıra-
sında ikinci işi reva görerek, ekonomik so-
runlarını çözmeye aday oldular. Nisandı o da.

 23 Nisan’ı da geçirdik tek adam re-
jiminin gölgesinde. Egemenliği kişilerden, 
zümrelerden alıp yeniden halka vereceğimiz 
günlerin inancıyla.

 Sonra Gezi Davası görüldü İstan-
bul’da. Bakmayın dava dediğime; üç hakim 
ve bir savcıyı duruşma salonu diye bir yere 
koyduklarında ve salonun kapısına mahke-
me yazdıklarında, orada yapılanın yargılama 
olmadığını da gösterdi bize karar diye açık-
ladıkları ucube. Hukuka, Özgürlüğe, İnanca 
dair umudun vücut bulmuş halini, bir ülke-
nin kardeşlik algısını, doğa aşkını, gelecek 
kaygısını suçlu ilan etmek istedikleri o kadar 
barizdi ki, 17-25 Aralık için delil olamayanlar, 
Gezi dosyasında delil oldu dediler. Nisanday-
dık hala.

 İstanbul Sözleşmesi konumuzdu bu 
nisanda. Danıştay ilk kez bu kadar çok avukat 

gördü salonlarında. Hepsi tek vücut, tek bir 
şey söylüyordu tek adama inat: “İstanbul Söz-
leşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi’nden 
vazgeçmiyoruz.” Vicdanlarına seslendiler, 
akıllarına seslendiler. Hukuka seslendiler.  
Şimdi sıra Danıştay hakimlerinde. Onların 
aklında, vicdanında, gelecek tahayyüllerinde. 
Kim bilir belki hala umut vardır yarına dair.

 Sandılar ki, sanıyorlar ki, sansınlar ki; 
Nisanlar böyle gider. İnsanlar böyle susar.

 Biz biliyoruz. Umut tükenmez.

 Nisanın ardı Mayıs.

 Biz biliyoruz. Hıdrellez umudun müj-
decisi.

 Biz biliyoruz, gelecek biziz.

 Biz biliyoruz, kazanacağız.

 Son bir tek adam lobutu kaldı. Devril-
meye hazır.

 Soru şu: Siz hazır mısınız?

Av. Özkan YÜCEL
İzmir Barosu Başkanı
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Avukatlar, Yargılama Faaliyetinin 
Temel Unsurudur

Türkiye’nin Yargılama Yetkisinin 
Devredilmesi Egemenlik Hakkı 

İhlalidir
 Yargılama süreci; yalnızca mahkeme 
hakimi/heyeti, zabıt katibi, mübaşir, bilirkişi 
tarafından yürütülen bir faaliyetten ibaret de-
ğildir. Avukatlar, bu faaliyetin en temel unsu-
rudur.

 Bazı mahkemelerce avukatların keşif 
araçlarına alınmadığı yönünde gelen yakınma-
lar üzerine İzmir ve Karşıyaka Adli Yargı İlk De-
rece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlık-
larına yazı yazılmış, uygulamanın HMK madde 
30’a aykırı olduğu; hak arama özgürlüğü, adil 
yargılanma hakkı ve hukuki dinlenilme hakkını 
ihlal ettiği belirtilmiştir.

 “Tüm bunlarla birlikte, yargının kurucu 
unsuru olan avukatların yargılamaya dair bir 
işlemin herhangi bir sürecinden dışlanması 
anlamına gelecek uygulamalardan kaçınılma-
sının, yargısal faaliyetin kendisi bakımından 
öneminin, yargılama sürecinin yalnızca mah-
keme hakimi/heyeti, zabıt katibi, mübaşir, bi-
lirkişi tarafından yürütülen bir faaliyetten iba-
ret olmadığının ve avukatların bu faaliyetin en 
temel unsuru olduğunun” altı çizilerek hukuka 
aykırı uygulamanın sonlandırılmasının sağlan-
ması istenmiştir.

 Yazılara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabi-
lirsiniz.

 https://bit.ly/3kQYpfK

 Türkiye’de işlenen bir suç ile ilgili 
yargılama yetkisinin, hangi saikle olursa 
olsun başka bir ülkeye devredilmesi ege-
menlik hakkının ihlalidir.
 
 TCK’nin 8. maddesinin açık hük-
müne rağmen kamuoyunda Cemal Ka-
şıkçı cinayeti olarak bilinen davanın dos-
yasının Suudi Arabistan’a gönderilmesi 
ve Türkiye’de yargılamanın sonlandırıl-
ması; yargının işleyemez hale geldiğinin 
yeni bir göstergesidir.
 
 İktidar; iç siyasette yargıyı top-
lumsal muhalefete karşı bir sopa olarak 
kullanırken, dış siyasette de pazarlık un-
suru haline getirmiştir.
 
 Yargının içine düşürüldüğü bu ka-
ranlık dönemden bir an önce kurtulması, 
ülkemizin ve halkımızın geleceği için el-
zemdir. Bu kurtuluş da yine yargı men-
suplarının cesaretleri ile mümkündür.
 
 AİHM kararlarının uygulanmadığı, 
mahkeme kararlarının siyasi iktidar ta-
rafından yazıldığı bu totaliter rejime kar-
şı, hukuk devleti ve demokraside ısrar 
etmekten başka çaremizin olmadığını 
görmüş bulunmaktayız.
 
 Yargının kurucu unsurlarından 
olan bizler, hukuk devletinin yeniden in-
şası noktasında üzerimize düşeni yap-
maya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna 
bildiriyoruz.

İZMİR BAROSU’NCA 
MESLEKTAŞLARIMIZ YARARINA 

EĞİTİM, SAĞLIK VE DİĞER 
ALANLARDA YAPILAN İNDİRİM 

PROTOKOLLERİNE YANDAKİ 
KODU OKUTARAK 
ULAŞABİLİRSİNİZ.



4 İZMİR BAROSU BÜLTENİ

İzmir Barosu, İkizköy’de Süren 
Zeytinlik Direnişini Destek İçin 

Akbelen’de

Zeytin Hayattır! 
Hayatıma Dokunma!

 Zeytin Ağacı Koruma Kanunu’na ay-
kırı bir şekilde Madencilik Yönetmeliği’nde 
yapılan değişikliğin iptali için açılan onlarca 
davada yürütmeyi durdurma kararı verilme-
si talep edilmesine rağmen hala yürütmeyi 
durdurma kararı vermeyen Danıştay’ın  tu-
tumunu fırsat bilen Yeniköy Kemerköy Ener-
ji AŞ tarafından İkizköy’de başlatılan zeytin 
ağaçlarının  sökülmesi çalışması, köy sakin-
lerinin  ve çevrecilerin sert direnişiyle durdu. 

 Ancak tehlike hala devam ediyor. Söz 
konusu yönetmelik iptal edilinceye ya da Da-
nıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı 
verilinceye kadar, zeytinlikler tehlike altında.

 Direnişin ilk gününde destek açıkla-
masında bulunan İzmir Barosu,  03.04.2022 
tarihinde Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel, 
Yönetim Kurulu üyelerimiz Av. Sinan Balcı-
lar, Av. Şefika Yıldırım Sert  ve Kent ve Çev-
re Komisyonu üyelerimiz Av. Tuğçe Berber, 
Av. Rabia Yankı Tan, Av. Sabri Can Onur, Av. 
Doğu Işık ve Av. Murat Obay ile birlikte dire-
niş alanındaydı. İzmir Barosu’nun yanı sıra 
Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun ile 
Aydın Barosu Başkanı Av. Anıl Yetişkin ve yö-
netim kurulu üyesi Av. Veli Gider de direniş 
alanındaydı. 

 Alanda  bir konuşma yapan İzmir Ba-
rosu Başkanı Av. Özkan Yücel, bölge halkının 
yaşadıklarının farkında olduklarını ifade ede-
rek “Az evvel bize teşekkür etti arkadaşlar. 
Dediler ki, iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Des-
teğiniz bizi güçlü kılıyor. Tam tersine burada 
direnenlere, ağacına, toprağına, doğasına 
sahip çıkanlara teşekkür etmek gerekiyor. 
Yaşadıklarınızın farkındayız. Mücadelenizde 
yanınızda olacağız.” dedi.

 Açıklamalardan  sonra zeytinlerin 
söküldüğü alan da gezildi.

 İzmir Barosu, Milas Zeytin Mitingine 
Katıldı.

 Zeytinliklerin maden sahasına dö-
nüştürülmesine olanak tanıyan düzenleme-
nin ilk mağduru olan Milas, düzenlemeye 
yönelik protestolara ev sahipliği yaptı.

 Milas Kent Konseyi organizasyonuy-
la düzenlenen ve meslek odaları, siyasi par-
tiler, dernekler ile çevreye duyarlı çok sayıda 
yurttaşın katıldığı mitingde bir konuşma ya-
pan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel 
şunları söyledi:

 “Ne Akbelen Ormanı’nı vereceğiz ne 
Rize’yi ne başka herhangi bir toprak parça-
sını ne de yaşama dair herhangi bir şeyi! Size 
yalan söylüyorlar, bize yalan söylüyorlar, 
herkesi kandırmak için uğraşıyorlar. Far-
kındayız. Doğaya yaptıkları kötülük, tarihe 
yaptıkları kötülük, insana yaptıkları kötülük, 
bir gün ölüp gittiklerinde toprak bedenlerini 
kabul etmeyecek hale getiriyor onları. Ço-
cukları bile nefretle anacak onları, emin ola-
bilirsiniz.

 Avukatlarınız, aynı zamanda umu-
dun, doğanın avukatları, bu ülkenin avukat-
ları olarak; topraklarımızın hiçbir parçasının 
peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz. Ak-
belen için, doğa için, insanlarımız için, gele-
ceğimiz için, çocuklarımız için adalet istiyo-
ruz. Kazanacağız!”
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Avukatlık Yasası’nda Planlanan 
Değişikliklere Dair Temaslar

Unutmayın; Sizden Öncekiler Gibi, 
Sizin de Avukata İhtiyacınız Olacak!

 Avukatlık Yasası’nda çoklu baro ga-
rabeti için yapılması planlanan değişiklik-
lerle ilgili TBB’deki toplantıya ve ardından 
TBMM’de yapılan yasa tasarısı görüşmele-
rine Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel katıl-
dı. 

 Avukatlık Kanunu’nda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifini aşağıdaki 
bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

 https://bit.ly/3KP6nk1

 Yol kenarında aracını tamir eden 
avukatın araçla ezilmesi, ters kelepçeye 
itiraz eden avukata kafa darbesi… Ne-
redeyse her gün, adil yargılanmanın te-
minatı avukatlara karşı, faili kolluk gö-
revlileri olan saldırılar yaşanmaktadır. 
Bugünkü saldırı haberi de Batman’dan 
geldi.
 
 Devlet; avukatlara yönelik şiddeti 
engellemek bir yana, şiddeti uygulayan 
ajanlarını koruyarak şiddete karşı ceza-
sızlık kalkanı oluşturmakta, potansiyel 
şiddet faillerini cesaretlendirmektedir.
 
 Bugün avukatları işlerini yapma-
ması için tehdit eden, avukatlara saldı-
ranlar; yarın bir avukata ihtiyaç duya-
caklarını unutmamalıdır.
 
 Meslektaşımıza saldıran kolluk 
memurunun derhal görevden uzaklaştı-
rılarak hakkında gerekli adli ve idari so-
ruşturmanın ivedilikle ve etkin şekilde 
yürütülmesini talep ediyor, meslektaşı-
mıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyo-
ruz.

Zihniyetinizdeki Engeli Kaldırın!

 5 Nisan 2022 tarihinde İstanbul Çağlayan 
Adliyesi’nde görme engelli meslektaşımız Av. 
Mümin ÖZEKEN, Cumhuriyet Başsavcısı tara-
fından, tanımadığı kişilerden oluşan hazirun ile 
müşteki ifade tutanağı imzalanmaya zorlanmış-
tır.
 
 Yaşanan bu onur kırıcı ve hiçbir hukuki 
mesnedi bulunmayan eylemin kabulü mümkün 
değildir. Okuma yazma bilen görme engelli kişi-
lerin tanık olmaksızın hukuki işlem yapabildikle-
ri;  gerek TBK madde 15/3 gerekse Noterlik Ka-
nunu madde 73 hükümlerince sabittir. Kanunda 
yer almayan şekilde meslektaşımıza tanık hu-
zurunda işlem yapılmasının dayatılmasının izahı 
bulunmamaktadır.
 
 Hiçbir engelli vatandaşın adalete erişim 
hakkı bu denli hukuksuzca engellenemeyeceği 
gibi mesleğini ifa etmekte olan meslektaşımıza 
yönelik bu tutum da asla kabul edilemez.
 
 Meslektaşımızın maruz bırakıldığı haksız 
ve hukuksuz tutumun karşısında ve sürecin ta-
kipçisi olduğumuzu bildiririz.

Meslektaşımız Av. Serkan 
Karakaş’a Kasten Saldıran Kişi 

Görevden Alınmalıdır!
 10.04.2022 tarihinde Şırnak Barosu 
Avukat Hakları Merkezi Başkanı meslek-
taşımız Av. Serkan Karakaş’ a, arıza yapan 
aracını güvenli yere çekip kontrol etmeye 
indiği sırada, Şırnak Emniyet Müdürlü-
ğü’nde görevli bir komiserin, aracıyla geri 
geri gelerek kasıtlı şekilde çarptığını ve 
meslektaşımızın ağır şekilde yaralandığı-
nı öğrenmiş bulunmaktayız.

 Meslektaşımızın bir an önce sağ-
lığına kavuşmasını diliyor; soruşturma-
nın titizlikle yürütülmesi için soruşturma 
makamlarını, saldırıyı gerçekleştirilen ki-
şinin derhal görevden alınması için idari 
makamları göreve çağırıyoruz.
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Geri Gönderme Merkezi’ndeki İşkence İddiaları Derhal Soruşturulmalıdır!

Zorla İmzalatılan Gönüllü Geri Dönüş Evrakı Hukuk Dışıdır!

İnsan Haklarına Aykırı Uygulamalara Son Verilmelidir!

 17.04.2022 tarihinde İzmir Geri Gön-
derme Merkezi’nde, sayıları net olmamak-
la birlikte yüz kadar Afganistanlı göçmen 
ve mültecinin işkence ve kötü muameleye 
maruz bırakılarak “gönüllü geri dönüş bel-
geleri” imzalamaya zorlandıkları ve zorla 
parmak basmalarının temin edildiği ihbar 
edilmiştir.
 
 Bunun üzerine 18.04.2022 tarihinde 
Yönetim Kurulu üyemiz Av. Ayşe Kaymak, 
Geri Gönderme Merkezi’ndeki bazı yabancı-
lar ile görüşmüştür.
 
 Görüşme yapılan kişilerce, 14.04.2022 
tarihinde Afganistan Konsolosluk görevlileri 
tarafından Geri Gönderme Merkezi’nin ziya-
ret edildiği ve bu ziyaretle birlikte pasaportu 
olmayan yabancıları Afganistan’a sınır dışı 
etmek için düzenlenmesi gereken belgeleri 
imzalamalarının istendiği bildirilmiştir.
 
 Göçmen ve mültecilerin bir kısmı 
bu belgeleri imzalamak istemedikleri hal-
de zorla parmak basmalarının sağlandığı-
nı, telefon haklarının verilmediğini ve tecrit 
edildiklerini anlatmışlar ve tüm bu işlemler 
esnasında, normalde yalnızca Geri Gönder-
me Merkezi’ni dışarıdan gelecek tehlikelere 
karşı korumakla görevli jandarma memur-
larının da içeride bulunduklarını belirtmiş-
lerdir.
 
 Etnik kökenleri nedeniyle zaten yıllar-
dır kötü muameleye uğrayan Hazara köken-
li aileler; Afganistan’ın Taliban kontrolüne 
geçmesinden sonra zorla askere alınmaya 
çalışılan genç erkekler; zorla evlendirilmeye 
çalışılan ve eğitim hakları ellerinden alınan 
kız çocukları ve kadınlar; çeşitli sivil toplum 
örgütlerinde, insani yardım kuruluşlarında 
çalıştıkları için hain ilan edilen doktorlar, 
tercümanlar; devletin farklı kademelerinde 
görev yapan yetkililer, ülkelerinden kaçmak 
zorunda kalmışlardır.
 

 Bu kişilerin Taliban kontrolündeki 
konsolosluk görevlileriyle yüzleştirilmeleri 
dahi insan haklarına aykırıdır. Aydınlatılmış 
onamları alınmadan, kişilerin her biri için 
geri gönderilebilecek kişilerden olup olma-
dıkları yönünde araştırmalar yapılmadan 
yürütülen sınır dışı işlemleri, kanunlarımıza 
ve taraf olduğumuz sözleşmelere aykırıdır.
 
 Gönüllü geri dönüş evrakının imzala-
tılması sırasında bağımsız bir STK görevli-
sinin de hazır bulunması ve ayrıca kişilerin 
gerçek iradelerinin kurum yetkilileri, ter-
cümanları olmadan tek tek teyit edilmesi 
gerektiği emredici bir düzenleme iken, bu 
konuda görev alan kişi ve kurumların dü-
zenlemenin var oluş amacına aykırı hareket 
etmeleri durumunda suç işlemiş olacakları 
da tartışmasızdır.
 
 İzmir Geri Gönderme Merkezi yetki-
lilerince yürütülen bu işlemlere derhal son 
verilmesini talep ediyor, son dönemde gö-
nüllü geri dönüş belgesi imzaladıkları belir-
tilen Afgan uyruklu yabancıların baromuza 
bildirilmesi halinde gerçek iradelerinin tes-
piti açısından avukat görevlendirmesi yap-
maya hazır olduğumuzu belirtiyoruz.
 
 Bu hukuksuz uygulama nedeniyle 
geri gönderilecek insanların göreceği en 
ufacık zararın, akacak her damla kanın so-
rumlusunun, görevini yapmayanlar olduğu-
nu bir kez daha hatırlatıyoruz.
 
 Ayrıca bu vahim iddiaların gerçek 
olması halinde; işkence ve kötü muamele 
faillerinin, görevini ihmal eden veya kötüye 
kullanan kamu görevlilerinin tespit edilerek 
cezalandırılmalarını temini amacıyla Cum-
huriyet savcılarını derhal göreve davet edi-
yoruz.
 
İzmir Barosu olarak iddiaların gerçekliğini 
araştırmaya ve süreci takip etmeye devam 
edeceğiz.
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İzmir Barosu, Harmandalı Geri 
Gönderme Merkezi’ndeki İddialara 

İlişkin TİHEK’ye Başvurdu

Alıkonulma Yerlerinde Tutulan 
Kişilerin Yaşamsal Temel 

İhtiyaçlarının Karşılanması İçin 
İçişleri Bakanlığı’na Başvurduk

 İzmir Barosu, Türkiye İnsan Hakla-
rı ve Eşitlik Kurumu’na başvurarak, İzmir 
Geri Gönderme Merkezi’nce 21.04.2022 ta-
rihinde gerçekleştirilmesi planlanan toplu 
sınır dışı işlemi ve kişilerden zorla “gönül-
lü geri dönüş” beyan formlarının imzala-
tılması sürecine dair işkence iddialarının 
acilen incelenmesi ve toplu sınır dışı işle-
minin durdurulması yönünde ivedi hareke-
te geçilmesi talebinde bulundu.

 17.04.2022 tarihinden itibaren ya-
şanan sürecin anlatıldığı yazıda, etnik kö-
kenleri nedeniyle zaten yıllardır kötü mu-
ameleye uğrayan Hazara kökenli ailelerin 
Taliban kontrolündeki konsolosluk gö-
revlileriyle yüzleştirilmelerinin dahi insan 
haklarına aykırı olduğu ifade edilerek “Sı-
ğınma amacıyla başvuran kişilerin, Türkiye 
tarafından da resmen terör örgütü olarak 
tanımlanan bir örgütün temsilcileri ile gö-
rüştürülmeleri ve örgütün hüküm sürdüğü 
bir bölgeye gönderilmeleri amacıyla irade-
leri harici, zorla yapılan işlemlere maruz 
bırakılmaları; AİHS md. 3, Anayasa md. 17, 
YUKK md. 4 ve Cenevre Sözleşmesi m. 31 
ile bağdaşmamaktadır.” denildi.

 Yazıda ayrıca, yabancıların İzmir 
Barosu temsilcilerine 21.04.2022 tarihin-
de Göç İdaresi yetkililerince sınır dışı edi-
lecekleri bilgisini iletmiş olmaları nazara 
alınarak; İzmir Harmandalı Geri Gönder-
me Merkezi’nde son bir ay içinde “gönül-
lü geri dönüş” beyanı alınan mültecilerin 
listesinin acilen elde edilmesi, bu kişilerin 
gerçek iradelerinin ortaya konulabilmesi 
için çok ivedi olarak görüşme yapılarak; 
belirtili tarihten önce kurumdan kişile-
rin sınır dışı işlemlerinin durdurulması 
için kurumca gerekli önlemlerin alınma-
sı, avukat talebi bulunan kişilerin, avukat 
görevlendirmesi yapılabilmesi için İzmir 
Barosu Adli Yardım Servisi’ne bildirilmesi 
talep edildi.

Meslektaşlarımız tarafından Baromuza ya-
pılan ihbar ve başvurularda; görevlendiril-
dikleri CMK dosyalarında hakkında yaka-
lama ve gözaltına alma işlemi uygulanan 
kişilere, alıkonulma yerlerinde tutulduk-
ları süre boyunca, yemek ve su verilmedi-
ği, su ihtiyaçlarını tuvalet çeşmelerinden 
karşılamak zorunda bırakıldıklarına dair 
hususlar son zamanlarda sıklıkla bildiril-
mektedir. Alıkonulmuş kişilerin yaşamsal 
temel ihtiyaçlarının, beden bütünlüğünün 
ve sağlığının korunmasının devletlerin te-
mel yükümlülükleri arasında olduğu belir-
tilerek, gereken tedbirlerin alınmasına yö-
nelik İçişleri Bakanlığı’na yazılı bildirimde 
bulunulmuştur.

Karikatür: Av. CEM KOÇ
İzmir Barosu Karikatür Topluluğu
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun

KÜÇÜĞÜM, DAHA ÇOK KÜÇÜĞÜM…
 “İnsanın ana vatanı çocukluğudur.”
                                         Epictetus
 Çocukluk çağlar boyunca çeşitli şe-
killerde algılanmış, çocuklar zaman içinde 
kültürden kültüre farklılık gösteren uygu-
lamalarla karşı karşıya kalmıştır. İnsanın 
değerli olduğunu kabul eden düşünce, ço-
cuk hakları kavramının da gelişmesini sağ-
lamış, uluslararası düzeyde hukuk kuralla-
rına dönüştürmüştür.
 Türkiye, 1989 tarihinde, Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’nda, oy birliği ile ka-
bul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hak-
larına Dair Sözleşme’yi 1995 yılı başında 
onaylamıştır.
 18 yaşından küçük herkesin çocuk 
olduğunu kabul eden bu Sözleşme’ye taraf 
devletler; ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya 
da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sos-
yal köken, mülkiyet, engellilik, doğuş ve di-
ğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözet-
meksizin, her çocuğun yaşama ve gelişme 
hakkına sahip olduğunu, onların yüksek ve 
öncelikli yararının üstün tutulacağını, ken-
dilerini ilgilendiren her konuda görüşlerini 
serbestçe ifade etme hakları bulunduğunu 
kabul etmişlerdir.
 Anayasa’da ve Çocuk Koruma Ka-
nunu’nda da güvence altına alınan bütün 
bu haklar, ne yazık ki açıkça ihlal edilmek-
tedir.
 Çocukların çevre hakları, doğrudan 
yaşama ve gelişme haklarıyla ilişkilidir. 
Kısa dönemli ekonomik çıkarlar ve rant po-
litikalarıyla şekillenen uygulamalarla etki-

lerini somut olarak hissettiğimiz kimyasal 
kirlilik, iklim krizi gibi temel çevre sorun-
larının ekolojik ve toplumsal sonuçları bü-
tün çocuklar, hatta henüz doğmamış olan-
lar için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.
 Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 
2017 tarihli, “Geleceğimi Kirletme” isimli 
raporuna göre 2012’deki çocuk ölümleri-
nin % 26’sının ve 5 yaş altı çocukların has-
talık yükünün % 25’inin nedeni hava kirli-
liği, yetersiz hijyen ve kimyasallardır. Bu 
etkiler her yıl 5 yaşın altındaki 1,5 milyon 
çocuğun ölümüne sebep olmaktadır.
 İzmir’in Çernobil’i olarak bilinen 
Gaziemir’deki eski kurşun ve döküm fabri-
kasında rastgele etrafa atılmış radyoaktif 
çubuklar ve toprakta çok miktarda kurşun 
atığı tespit edilmesine rağmen 15 yıldır 
güvenlik önlemi alınmamış, atıklar kaldı-
rılmamış, yerleşim alanı ve okul başka bir 
yere taşınmamıştır.
Çocuklar oynuyordu
Kurşun Tepe’de
Kanatları uçurtma
Rüzgardan havalı
Toprak kendinden ağır
“Kendiliğinden” tasalı…
 İzmir Barosu olarak eğitim konu-
sunda da durumun iç acıtıcı olduğu gör-
mekteyiz.
 Covid 19 salgını özellikle kırılgan 
gruplarda okulu terk etme oranında artışa 
sebep olmuştur. Eğitim özelleştirilip fır-
sat eşitliği ortadan kaldırılmış, ekonomik 
gücü yeterli olmayan çocuklar imam ha-
tiplere mahkum edilmişlerdir.
 Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Diyanet 
İşleri Başkanlığı ile çeşitli dini dernek ve 
vakıflarla “işbirliği” protokolleri yaparak, 
bunları uygulamaya geçirmesi, okulları 
eğitim kurumları olmaktan çıkararak, ço-
cukların eşit, laik ve bilimsel eğitimden ya-
rarlanmalarını engellemiştir.
 Bursa Osmangazi Mithatpaşa Orta-
okulu Müdürlüğü’nce yapılan okuldaki kız 
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Şimdi Söz Çocuklarda
ve erkek öğrencilerin oturma düzeni ile ilgi-
li karma eğitime ve cinsiyet eşitliğine aykırı 
müdahale, ne yazık ki ilk değildir.
 1-3 Aralık 2021’de toplanan 20. Mil-
li Eğitim Şura’sında, okul öncesi öğretimde 
din eğitimi önerisi kabul edilmiştir. Yine Di-
yanet İşleri Başkanlığı’na bağlı müftülük-
lerce, Kur’an kursları ve 4-6 yaş grubundaki 
çocuklara din dersleri verilmektedir. Bu ka-
rar ve uygulamalar, erken yaşta din eğitimi-
nin çocuklarda korku, kaygı ve güvensizlik 
gibi olumsuz etkiler yaratabileceğini öngö-
ren pedagojik kurallara ve çocuğun üstün 
yararı ilkesi ile katılım hakkına aykırıdır.
“Küçüğüm, daha çok küçüğüm”
 Bu yüzden bütün korkularım”
 Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı…
 “Erken kalkın Çocuklar.”
 İzmir Barosu olarak; korkmadan bü-
yüyüp serpileceğiniz, kendinizi gerçekleşti-
receğiniz, küçücük ellerinizle sadece,“mut-
luğun resmini” çizeceğiniz bir dünya için var 
gücümüzle mücadele etmeye devam ede-
ceğiz.
 Bayramınız hepimize kutlu olsun.

 İzmir Barosu, 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı’nda, yaşları 12 ile 14 
arasında değişen 24 çocukla birlikte “Şimdi Söz 
Çocuklarda” adı verilen çalıştayı düzenledi.

 Üç oturumdan oluşan çalıştayda, ço-
cuklar; kendilerinin ve akranlarının sorunları 
ile bu sorunlara dair çözüm önerilerini tartıştı-
lar. Çalıştayın tüm oturumlarında İzmir Barosu 
Çocuk Hakları Merkezi üyesi meslektaşlarımız 
kolaylaştırıcı olarak yer aldılar.

 Çalıştayın ilk oturumunda Birleşmiş 
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer 
alan yaşam hakkı, eğitim hakkı, oyun ve din-
lenme hakkı, ifade özgürlüğü, katılım hakkı, 
ayrımcılık yasağı, temiz bir çevreye sahip olma 
hakkı, özel yaşama ve haklara saygı gösteril-
mesi hakkı vd. haklar, interaktif yöntemlerle 
konuşuldu. Çocuklar; bu oturumda hak ihlali 
kavramını, çocuk hakları konusunda devletin, 
ailenin ve toplumun yükümlülükleri ile başvuru 
yerlerini öğrendi.

 Çalıştayın ikinci oturumunda çocuk-
lar, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleş-
mesi’nde yer alan temel ilkeler olan yaşama, 
hayatta kalma ve gelişme ilkesi, ayrım gözet-
meme ilkesi, çocuğun üstün yararı ilkesi ve ka-
tılım ilkesi şeklinde dört farklı konunun odakta 
olduğu gruplarda, çocuk haklarına ilişkin gün-
cel sorunları ve çözüm önerilerini tartıştı. Her 
grupta yer alan bir raportör ise tartışılanları bil-
dirgeye dönüştürmek üzere not aldı.

 Çalıştayın son oturumunda ise bütün 
gruplar bir araya gelerek odaklandıkları konuya 
ilişkin belirledikleri sorunları ve çözüm öneri-
lerini paylaştılar. Çocuk Hakları Merkezi’nden 
sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Deniz Yılma-
zer, katılım belgelerinin verilmesinin ardından 
çalıştaya katılan tüm çocukları ve kolaylaştırıcı 
meslektaşlarımızı tebrik ederek, destekleri için 
Harmandalı Kültür Sanat Derneği’ne, Konak 
Belediyesi Çocuk Hakları Komisyonu’na ve TIA-
FI’ye (Uluslararası Yardımlaşma ve Entegras-
yon Derneği) teşekkür etti.

 Çalıştayın sonuç bildirgesi daha sonra 
kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşılacaktır.
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Bahar Piknikle Güzel

 Stajyer Avukatlar Komisyonumuzun 
talebi ve katkılarıyla, 23 Nisan Günü çocukla-
ra hasetle “büyümeyen çocuklar” olarak biz de 
ayrı bir kutlama gerçekleştirdik ve piknikte bu-
luştuk. 

 Sarnıç Mesire Alanında düzenlenen 
piknikte kimimiz top, kimimiz tavla oynadık; 
ormanda yürüyüşe çıkanlar, masa başında top-
laşıp kağıt oynayanlar, sohbetin en koyusunu 
gerçekleştirip, iddialı müsabakalar tertipledik.

 Bir tarafta köylüler vampir kovalarken, 
öbür tarafta tarot ile geçmiş/şimdi ve gelecek 
tarandı. Voleybol oynarken baro başkanımı-
zın içinden hırslı bir çocuk çıktı. Yerlere de attı 
kendini, topu dağlara taşlara da.  Mızıkçılığı ise 
hiç bırakmadı. Bölüştük ekmeğimizi, suyumu-
zu, topumuzu, ipimizi. Birlikte olmanın keyfini 
yaşadık. 

 Elli kişiydik. Yüz elli olsak daha iyiydi, 
diyen Şefika Abla’ya “abla üzülme, bu kez ol-
madı ama bir dahakine umarım” deyip yeni bir 
piknik sözü de alarak günü sonlandırdık. Gel(e)
meyenler, üzülmeyin. Bir dahakinde buluşuruz.

Hayvan Hakları Mücadelesinde 
Önemli Karar: 

Mahkeme İzmir Barosu’nun 
Katılma Talebini Kabul Etti

 Hayvanlar için de adalet sağlanana 
dek, onların doğuştan var olan haklarını sa-
vunmaya devam edeceğiz!

 Neredeyse her gün gazete haberleri-
ne yansıyan bir vaka daha, bir hayvana teca-
vüz edildiği iddiası.

 Onu diğerlerinden farklı kılan ne?

 Faili yakalandı.

 Faili yargılanıyor.

 İzmir Barosu davanın katılanı ve ta-
kipçisi. 

 Dava emsal teşkil etmeye aday. Çün-
kü tüm bunlar uzun yıllar süren mücadelenin 
ardından bu tür eylemleri suç sayan düzenle-
menin hemen ardından gerçekleşiyor. 

 İzmir Barosu, sürecin takipçisi olma-
ya kararlı.

 İlk duruşmaya, Hayvan Hakları Ko-
misyonu üyesi meslektaşlarımız ile yönetim 
kurulu üyelerimiz Av. Şefika Yıldırım Sert ve 
Av. Deniz Yılmazer katıldı. Meslektaşlarımız 
davayı takip etmeye devam edecekler.

 Dünyanın yalnız bize ait olmadığını 
anlatana ve hayvanlar için de adalet sağlana-
na dek. 

 Biz buradayız, gitmiyoruz!



11NİSAN 2022

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır! 
Sözleşme’den Vazgeçmiyoruz!  

Kadın Cinayetlerini Durduracağız 
Platformu Derneği’nin Yanındayız

İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhur-
başkanı Kararı ile çekilinmesi işle-
minin iptaline dair davanın duruşma-
sı, Danıştay 10. Dairesi’nde görüldü.  
 
Çok sayıda avukatın hazır bulunduğu 
duruşmaya, İzmir Barosu adına Baş-
kan Yardımcısı Av. Perihan Çağrışım 
Kayadelen,  yönetim kurulu üyesi Av. 
Elçin Kılınçer Ot  ile meslektaşlarımız 
katıldılar. Duruşmada, davacı vekille-
rinin yanında, Danıştay savcısı da İs-
tanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin 
hukuka aykırı olduğu ve kararın iptali 
gerektiği yönündeki görüşünü açıkladı. 
 
Mahkeme heyeti, kararın daha son-
ra yazılı olarak açıklanacağını ifa-
de ederek duruşmayı sonlandırdı. 
 
Danıştay’ın, bir ay içinde kararını vermesi 
bekleniyor.

 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Plat-
formu Derneği’nin sosyal medya hesaplarından 
yaptığı açıklama uyarınca, hukuksuz ve hiçbir 
dayanağı olmayan iddialarla “kanuna ve ahlaka 
aykırı faaliyet yürütmek” suçlaması ile dernek 
aleyhine fesih davası açıldığını öğrenmiş bulun-
maktayız. 
 
 Davanın açılmasına dayanak olarak 
“kadın haklarını savunmak kisvesi altında aile 
mefhumunu yok sayarak aile yapısını parçala-
mak” iddialarıyla verilen bir dizi şikayet dilekçe-
si ile dernek yöneticileri hakkında kovuşturma-
ya dahi dönmemiş soruşturmaların bulunduğu 
kolluk kayıtları gösterilmiştir. 
 
 Siyasi iktidar; yargı eli ile yurttaşın ifade 
özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü-
ne açıkça müdahale etmektedir. 
 
 Yıllardır alanda faaliyet gösteren Kadın 
Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği, 
Türkiye’nin her yerinde kadına ve Lgbti+‘lara 
yönelik şiddet, kadın cinayeti ve cinsel saldırı 
dosyalarını takip etmekte; kadınları, Lgbti+’ları  
ve aileleri yalnız bırakmamak için çalışmakta-
dır. 
 
 Hiçbir hukuki dayanağı olmayan  ‘’kadın 
haklarını savunmak kisvesi altında aile mefhu-
munu yok sayarak aile yapısını parçalamak’’ 
iddiası, yargının ve siyasi iktidarın kadına bakış 
açısını bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu-
güne kadar siyasi iktidar ‘’kutsal aile’’ olarak 
tanımladığı kavram içeriğini “Kadınlar çalıştığı 
için erkekler iş bulamıyor.”, “Kadınların eline iş 
makinesi yakışmıyor.”, “Bir kadın olarak sus.”, 
“Kadın mıdır kız mıdır bilemem.” söylemleriyle 
doldurmuştur. Kadınlar bu ‘’kutsal aile’’ kavra-
mı içinde öldürülmeye mahkum edilemez ve bu 
sebeple hiçbir dernek kapatılamaz.
 
İzmir Barosu olarak kadınları şiddet karşısında 
yalnız bırakmayan, özgür ve eşit bir dünya için 
mücadele eden Kadın Cinayetlerini Durduraca-
ğız Platformu Derneği’nin yanındayız. Bu hu-
kuksuz davanın takipçisi olacağız.
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GEZİ UMUTTUR, YARGILANAMAZ !

 İzmir Barosu; Gezi Davası’nda verilen 
skandal kararın hemen ardından, gece baro 
binası önünde kararı protesto etti.

 Bir araya gelen avukatlar ve İzmir 
Emek ve Demokrasi Güçleri Bileşenleri,  “Her 
Yer Taksim Her Yer Direniş”, “Kurtuluş Yok 
Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz”, 
“Bu Daha Başlangıç, Mücadeleye Devam” slo-
ganları attı.

 İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel 
yaptığı konuşmada “Hukuk adına, demokrasi 
adına, insan hakları adına, özgürlükler adına 
bir utanç gününü daha sonlandırıyoruz.” dedi. 
Verilen mahkumiyet kararlarının hukuka ay-
kırı delillere, varlığı ispatlanamayan tanıklara 
dayandırıldığını ifade eden Av. Özkan Yücel, 
“Bugün verilen mahkumiyet kararının , hu-
kukla ilgilisi yok. Karar; bu ülkede özgürlük, 
demokrasi, hukuk devleti isteyenlerin baskı 
altına alınmasıyla, onları umutsuzluğa sevk 
etmekle ilgili bir davanın sonunda verildi ama 
ben size açık söyleyeyim; asla vazgeçmedik, 
asla teslim olmadık, asla biat etmedik ve et-
meyeceğiz.” dedi.

 Gezi, Milyonlarca İnsanın Özgürlük 

Çığlığıydı

 Gezi’nin bir davaya indirgenemeyecek 
kadar büyük olduğunu dile getiren Av. Özkan 
Yücel “Gezi bu ülkenin umudu, milyonlarca 
insanın özgürlük çığlığı. Bugün hala Gezi’de o 
ağaçlar dimdik duruyorsa; bu, milyonlarca in-
sanın sokakta olmasıyla, milyonlarca insanın 
bu zulme, bu karanlığa karşı çıkmasıyla müm-
kün olmuştur. Hiçbir mahkeme kararı, hiçbir 
mahkumiyet, bu konudaki mücadeleyi yok say-
maya, değersizleştirmeye, bu konudaki çabayı 
ortadan kaldırmaya yetmeyecek.” ifadelerini 
kullandı.

 “Gezi hiçbir zaman kişilerle bağlı ol-
madı çünkü Gezi, bu ülkenin yurttaşlarının 

özgürlük ve demokrasi feryadı, özgürlük ve 
demokrasi mücadelesi oldu.” diyen Av. Özkan 
Yücel, sözlerine şöyle devam etti: “Elbette bu-
gün, tıpkı sizden öncekiler gibi, atanmış mah-
kemelerde mahkumiyet kararları verebilirsiniz. 
Ama bilin ki bu kararların altına imza atanlar, 
bu talimatları verenler, yargıyı bağımlı hale ge-
tirenler; mutlaka ve mutlaka bunun hesabını 
verecekler. Suçsa söyleyeyim: Gezi’de ben de 
sokaktaydım. İnanıyorum ki buradaki herkes 
sokaktaydı. Gezi’de hepimiz direnişteydik. Di-
renmeye de devam edeceğiz. Biz Geziciyiz, on-
lar gidici.”

 Gezi Onurumuzdur, Yargılanamaz

 Emek ve Demokrasi Güçleri adına kısa 
bir konuşma yapan Aykut Akdemir ise bugü-
nün, iktidarın düzenlediği senaryonun altında 
imzası olanlar için bir utanç günü olduğunu ifa-
de ederek, “Yarın bunun hesabı sorulur. Emek 
ve Demokrasi Güçleri olarak bir kez daha ses-
leniyoruz; Gezi onurumuzdur, yargılanamaz.” 
dedi.

 Biz Hekimliği Saraydan Almadık

 İzmir Tabip Odası’ndan Dr. Fatih Sü-
renkök, Gezi’nin doktorları oldukları için yar-
gılandıklarını ifade ederek “Gezi, Türk Tabipler 
Birliği’nin ve iyi hekimliğin mücadele alanıydı.” 
dedi. Gezi sonrası bakanlığın, hekimlerin acil 
müdahale yapamayacaklarına ilişkin bir yasa 
çıkardığını dile getiren Sürenkök “Yapıyoruz 
çünkü biz hekimliğin diplomasını saraydan al-
madık.” dedi.

 İktidarın Yargı Eliyle Yarattığı Bu Zu-

lümden Korkmuyoruz

 Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu 
üyesi Av. Ercan Demir ise “İzmir Barosu ola-
rak, başından sonuna Gezi direnişinin içindey-
dik. Bu tutuklamalara; insani, hukuki ve vic-
dani olarak seyirci kalmamız mümkün değil. 
Gezi yargılamalarını belki kitlesel bir duruşla 
engelleyememiş olabiliriz ama hepimiz bunun 
parçasıysak; artık cezalandırma ve tutuklama 
karşısında, arkadaşlarımızın yanında, müca-
delenin içinde olmamız gerekiyor. Taksim Da-
yanışması üyesi arkadaşlarımızın tutuklanması 
dışında; Gezi mücadelesinde yer alan herkesi, 
arkadaşlarımızı, bu mücadeleye yeniden çağır-
mak zorundayız. İktidarın yargı eliyle yarattığı 
bu zulümden korkmadığımızı, Av. Can Atalay’ın 
haykırdığı gibi haykıracağız” ifadelerini kullandı.
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CMK’ye İlişkin Tüm 
İşlemlerin Elektronik Ortamda 

Yapılması Israrımız Sürüyor

 İzmir Barosu; Adalet Bakanlığı’na 
gönderdiği yazı ile zaman, emek, kağıt ta-
sarrufu ve fiziksel mesafenin korunması 
açısından elzem olan CMK raporlarının 
incelenmesi ve ödemeye ilişkin işlemle-
rin tümünü elektronik ortamda gerçek-
leştirmeye olanak tanıyan otomasyon 
sisteminin uzun süredir kullanıma hazır 
olduğu ve derhal uygulamaya geçilebile-
ceğini ifade etmiştir.

 Konu ile ilgili olarak İzmir Cumhu-
riyet Başsavcılığı’nca hazırlanan yazının 
24.08.2020 tarihinde “olur” için Bakanlı-
ğa gönderildiği anımsatılmış, “Başkan-
lığımızca bakanlık yetkilileri ile sistemin 
devreye alınması hususunda defalarca 
görüşme yapılmış olmasına rağmen hala 
sonuç alınamamıştır.” denilmiştir.

 Adalet Bakanlığı Strateji Geliştir-
me Başkanlığı’nca verilen yanıt aşağıdaki 
gibidir:
 
 “30 Nisan 2021 tarihli Resmi Ga-
zete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi ile uygulama takvimi süreci 
başlamış olan insan Haklan Eylem Pla-
nının Faaliyet 2.6.h. maddesinde ‘Zo-
runlu müdafi ücretleri artırılacak ve bu 
ücretlerin gecikmeksizin ödenmesi için 
evrakın dijital ortamda tamamlanması 
sağlanacaktır.’ hedefine yer verilmiştir. 
Bu doğrultuda Türkiye Barolar Birliği 
Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 
Bakanlığımız birimleri olan Bilgi İşlem 
Genel Müdürlüğü, Ceza İşleri Genel Mü-
dürlüğü ve Başkanlığımız arasında yapı-
lan çalışmalarda ödeme emri ve ekindeki 
evrakın elektronik ortamda gönderilme-
sine ilişkin analiz çalışmalarına başlan-
masına karar verilmiş olup çalışmalar 
devam etmektedir.”

31. Halı Saha Turnuvası 
Tamamlandı

19.03.2022 tarihinde 13 takımın katılımıyla 
başlayan Klasik kategorisindeki İzmir Ba-
rosu Geleneksel 31. Halı Saha Turnuvası, 
10.04.2022 tarihinde oynanan 3.lük ve final 
maçları ile sona erdi. İzmir Barosu Başkanı 
Av. Özkan Yücel’in de katılımıyla düzenlenen 
kupa töreninde, Turnuva Komitesi’nde yer 
alan spor komisyonundan sorumlu Yönetim 
Kurulu üyesi Av. Mehmet Baran Selanik ile 
Av. Fatih Pekdemir, Av. Yiğitcan Topaç, Av. 
Furkan Taşçeken, Av. Umut Ertan ve Meh-
met Hulusi Görgülü’ye katkılarından dolayı 
teşekkür belgesi verildi.

Klasik kategorisinde yapılan maçlar so-
nucunda Golden Snitch takımı turnuvayı 
üçüncülükle bitirirken, FC’94 takımı ikinci 
ve Kontra FK takımı ise şampiyon olarak ta-
mamladı.
 
Turnuva sonunda En Değerli Oyuncu- Stj. Av. 
Umut Kemal Yavuz, En İyi Kaleci - Av. Furkan 
Taşçeken, Gol Kralı - Av. Eyüp Sağır; ödül-
lerini İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yü-
cel’den aldı. Dereceye giren takımlarda yer 
alan ve bireysel ödül kazanan meslektaşları-
mızı kutlarız. Turnuvaya katılan tüm takımla-
ra ve saha kenarında destek veren tüm mes-
lektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Şampiyon: Kontra FK

İkinci: FC’94

Üçüncü: Golden Snitch
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Bir Özel Hukuk Kurgusal Dava Çalışmasının Ardından
-Staj Eğitim Merkezi Aslında Mesleki Dayanışma Merkezi-

Yolculuğumuzun 1068 
kilometresi-Yıllardan 
Sonra, Yollardan Son-
ra…

 Staj dönemim, 
geçirdiğim bir ameli-
yat nedeniyle istedi-
ğim gibi geçmedi. Ba-
royla ve diğer stajyer 
avukatlarla tanışma, 
kaynaşma gibi güzel 
sosyal leşmelerden 
mahrum kaldım. Mah-

rum kaldığımı ise 2000-2002 döneminde baro 
yönetim kurulu üyeliği yaparken anladım. Ha-
rika çalışmalar yürüten, tam da mesleğe baş-
larken içinizde kıpır kıpır kıpırdayan heyecanı 
(o zamanlar hâlâ vardı bu kıpır kıpırlık) ger-
çekten eylemlere, kendi hakkını aramaya dö-
nüştüren bir “Stajyer Avukatlar Komisyonu” 
vardı. Uzun uzun anlatmaya yerimiz yetmez, 
ama bu yazıyı aslında onları anımsayarak 
kaleme aldım. Madem anımsadım, Haziran 
2002 İzmir Barosu Bül-
teni’nin kapağını da ya-
zıya ekliyorum.

Madem kapağı ekledim, 
o zamanlar stajyer olan 
Av. Bülent Gözmen’in 
aynı Bülten’de yayımla-
nan “Yolculuğumuzun 
1068 Kilometresi-Yıl-
lardan Sonra, Yollardan 
Sonra” başlıklı yazısının 
giriş paragrafını da siz-
lerle paylaşmak isterim (baroya giriş sınavı-
nın ertelenmesi, staj kredisi gibi konularda, 
Ankara, İstanbul, Antalya ve diğer barolarla 
birlikte çalışma yürütüyorlardı ve yollar yürü-
mekle aşınmıyordu):

“(…)Bizler bu yolculuğa aylar öncesinden 
çıkmıştık. 9 Şubat 2002’de, “Stajyer Avukat-
lar –İstanbul Forumu”ndaydık. Bir hafta son-
ra İzmir’de. İzmir’in sesi, 27 Mart’ta “Stajyer 
Avukatlar-Ankara Forumu” ile yankısını bul-
du. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri, 

“Stajyer Avukatlar Forumu” ile bizleri selam-
ladı. Ve 7 Nisan’da “Stajyer Avukatlar-Türkiye 
Forumu” için tekrar İstanbul yollarındaydık. 
Madem bağımsız savunmanın genç adaylarıy-
dık, savunma bilincine önce kendi haklarımızı 
elde etmek için mücadeleyle başlamalıydık. 
Ve yürüyüşümüzün adı böylece konmuş oldu: 
‘Savunmaya Kendi Haklarımızdan Başlıyo-
ruz’.(…)”

Benim staj sürecine olan ilgim işte o tarihler-
de başladı, uzun zaman sonra İzmir Barosu 
Staj Eğitim Merkezinde “Boşanma Hukuku” 
üzerine çalışma yürütmemle bir yola girdi. 
Sonrasında SEM Yürütme Kurulu üyeliği ve 
2014 yılından bu yana daha aktif bir şekilde 
sürdürdüğümüz kurgusal dava çalışmalarıyla 
hâlâ devam ediyor.

SEM-Özel Hukuk-Kurgusal Dava Çalışmaları

Özel hukuk alanındaki kurgusal dava çalış-
malarına ilk kez hangi yıl başladığımızı şu an 
tam anımsayamıyorum. Ama Av. Murat Din-
çer, SEM Yürütme Kurulu üyesiydi ve bu alan-
da farklı bir çalışma yürütmek, stajyer avu-
katları sessiz ve sıkılan bir dinleyici olmaktan 
çıkararak, avukatlık pratiği yapabilecekleri 
bir yöntem izlemek arzusundaydı. Ve bu işe 

gönüllü birkaç arkadaşımızla önce birkaç 
toplantı yaptık, çerçeveyi hazırladık ve kur-
gusal dava çalışmasına başladık ama duruş-
ma yapmak birkaç yıl sonra geldi. Elbette bu 
dönem ve emek veren meslektaşlarım başlı 
başına bir yazı konusu, ama zaten fazla uza-
tacak gibiyim, hemen güncel olarak yürüttü-
ğümüz kurgusal dava çalışmasına döneyim. 
Üç ayrı dalda çalışma yapıyoruz: Aile Hukuku, 
Asliye Hukuk Davaları ve İş Hukuku. Ben ve 
birazdan adlarını yazacağım meslektaşlarım 

Bilgi Güçtür
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AİLE HUKUKU Grubunda çalışıyoruz.

Aile Hukuku Grubu Nasıl Çalışıyor

Öncelikle eğitmen grubumuzu yazmalıyım: 
Ebru BÜYÜK, Deniz ULUKÖSE CEYLAN, Mef-
tune ÇİL, Gülay ÇÖPTEN, Alev GENÇCAN, 
Türkân KARAKOÇ, Emre ÖKTEM ve Deniz 
YILMAZER. Eğitmen kadrosunda olmamakla 
birlikte uzun zamandır davacı/davalı müvekkil 
görüşmelerinde teatral yeteneklerini stajyer 
avukatlarla paylaşan ve aynı zamanda zorun-
lu derslerde de eğitmenlik yapan Rıfat Bülent 
ANLI ve Zahide Beydağ TIRAŞ ÖNERİ’yi de 
anmak isterim.

Grubumuzun daha önceden hazırlamış ol-
duğu 6 farklı dava senaryosu var ve her yıl 
yeni/farklı senaryolar eklemeye çalışıyoruz. 
Davacı ve davalı müvekkillerle yapılan gö-
rüşme tutanakları ve senaryolar genç mes-
lektaşlarımızın yol haritası oluyor; dilekçeler 
teatisi aşaması bu belgelere uygun başlatılı-

yor. Grubumuzun genel görüşü, burada teo-
rik bir çalışma yürütmekten ziyade HMK te-
melli pratiğe dönük bir çalışmayı kotarmak. 
Çalışmalar sırasında gerek müvekkil görüş-
melerini yürüten moderatör eğitmen, gerek 
dilekçeler teatisi aşamasında davacı/davalı 
vekil gruplarının danışmanlığını yürüten grup 
üyeleri (-ihtiyaç duyulursa-) teorik bilgiye ve 
Yargıtay kararlarına da yer veriyorlar. Ama 
aslolan stajyer avukatların kendilerini üye-
si oldukları/olacakları İzmir Barosunda ra-
hatlıkla ifade edebilmeleri elbette. Müvekkil 
görüşmeleri de grup içinden gönüllü olan 
stajyer avukatlar tarafından yapılmaktadır  ki, 
en çok önemsediğimiz aşamadır. Müvekkilin 
hikâyesini doğru ve ayrıntılı almak, görüşme 
tutanağının düzgün hazırlanması neredeyse 
her şey değil midir?

-Dilekçeler Teatisi Aşaması- Danışmanla 
Çalışma-

Her çalışma döneminde ayrıca iki konferans 
çalışmamız da oluyor. Birincisi, çalışma dö-
nemine katılan tüm stajyer avukatlara yöne-
lik ve Av. Alev Gençcan tarafından sunuluyor: 
“Katılma Rejiminin Tasfiyesinden Doğan Da-
valar”. Bir diğeri ise Av. Gülay Çöpten tara-
fından sunuluyor: “Ziynet Eşyalarının İadesi 
Davası”. Bazen de acil durum konferansımız 
var: “Velayetin Değiştirilmesi ve Kaldırılması 
Davaları-Aralarındaki Farklar”.

Diğer Baro Komisyonlarıyla İşbirliği

Mart-Nisan-Mayıs 2022 döneminde baro-
muzun önemli ve sürekli çalışan merkezle-
rinden KAHDUM’un (Kadın Hakları Dayanış-
ma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi) gönüllü 
çalışanları Av. Nilgün ŞENTUNA ve Sayın Av. 
Figen MERDER, 6284 sayılı Kanun ve uygu-
lamasıyla ilgili bir sunum yaptılar. Sunum-
dan etkilenen bazı stajyer avukatların KAH-
DUM’da çalışmaya karar vermeleri doğru bir 
şey yaptığımızı gösterdi, mutlu olduk. Sayın 
Merder ve Şentuna’ya bu yazı aracılığıyla bir 
kez daha teşekkür etmek isterim, gerçekten 
sunumları etkileyici, ayrıca dikkat, farkında 
olma ve çalışma isteği uyandırıcı.

Stajyer Avukatlar da Memnun mu

İşte bunu tam bilemiyorum. Kendisine, mes-
leğine önem veren, saygı duyan bütün genç 
meslektaşlarımın, bu çalışmalardan yarar-
lanmaması mümkün değil diye düşünüyo-
rum. Genelde çekingen davranan (belki istek-
siz olduğu, belki bu konuları hepimizden daha 
iyi bildiği, belki imza zorunluluğu yüzünden 
fakülte havasından çıkaramadığımız, hem 
staj ofisinde çalışıp, hem SEM çalışmalarına 
katıldıkları için yorgun ve mutsuz, belki de bu 

Bilgi Güçtür 
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kadar avukatın arasında ve ekonomik koşul-
larda kaybolmaktan korktukları için, hâlâ tam 
çözemedim) genç meslektaşlarım, iş KUR-
GUSAL DURUŞMAYA gelince içlerinden bir 
canavar çıkartıyorlar. Kişisel olarak bu çalış-
maların en sevdiğim kısmı, duruşma bölümü. 
Gerek heyecanları, gerek özenli giyimleri, ba-
zen mahkeme hâkimini ters köşeye yatırma-
ları, beni neden bilmem mutlu ediyor. 2020 
yılında küresel salgına rağmen, çalışmaları-
mızı online yürüttük, hatta bütün zorluğuna 
rağmen kurgusal duruşma dahi yaptık. Tabii 
ki, yüz yüzeliğin tadı olmadı, orası ayrı.

Annesi 57 Yaşın Altında Kaç Meslektaşım Var

Bu ülke, gençlerine çok şey vaat edemiyor, 
hukuk eğitimi çok basit sanıldığı için dağla-
ra, taşlara hukuk fakültesi açılıyor. Ama veri-
len eğitimin kalitesini sorgulayan var mı, yok. 
Son birkaç yıldır, çalışmalarda belli başlı bazı 
soruları genç meslektaşlarıma soruyorum/
soruyoruz:

Staj yaptığınız ofiste size bir “meslektaş” gibi 
davranılıyor mu?
Staj yaptığınız meslektaşınızla müvekkil gö-
rüşmesine katıldınız mı?
Staj yaptığınız ofiste hiç dilekçe yazdınız mı ve 
bir daha dosyası hazırladınız mı?
SEM çalışmalarına katılmak için ofisten ayrıl-
mada zorluk yaşıyor musunuz?
Kaç meslektaşım staj bitiminde kendi ofisini 
açmak istiyor?

Son soruya yanıt olarak 5 el bile kalkmıyor, 
haklılar. Bağlı çalışmayı tercih ediyorlar ve 
çoğunluk hâkim/savcı sınavlarında da şansını 
deniyor.

Peki, annelerinin yaşını neden soruyorum? 
Çünkü her çalışma döneminde stajyer avu-
katların yaş grubu hep aynı, benim yaşım 
ilerliyor. Annesinin yaşı 50’nin altında olanları 
çalışma yerinden çıkarıyorum. 

Bu yazıyı okuyan/okuyacak tüm genç mes-
lektaşlarıma teşekkür ederim, her ne olursa 
olsun genç meslektaşlarımla çalışmak beni 
eğitti, daha hoşgörülü biri yaptı (ya da ben öyle 
sanıyorum). Mesleğimin sevdiğim bir alanın-
da bilgimi tazelememe yaradı ve en önemli-
si mesleki dayanışmaya bir katkım olduğunu 
bilmek ve görmek beni daha mutlu bir avukat 
yaptı.

Özel Hukuk Alanında 
Kurgusal Duruşma Çalışması Yapıldı

 İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi, 
stajyer avukat meslektaşlarımızı mesleğe 
daha donanımlı hazırlayabilmek için uzun yıl-
lardır sürdürdüğü kurgusal duruşma çalış-
malarının bir yenisini daha gerçekleştirdi.

 Özel Hukuk alanındaki çalışmanın 
açılışında İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan 
Yücel, avukatlıkta yazılan her dilekçenin, 
söylenen her sözün, verilen her cevabın avu-
katların kişisel hanelerine yazıldığını ifade 
ederek “Kolaylaştırıcı arkadaşlarıma teşek-
kür ediyorum. Sanıyorum sizler de farkında-
sınız çok zaman ve emek harcıyorlar. Bu işi 
herhangi bir ekonomik beklenti karşılığında 
değil, tümüyle gönüllü yapıyorlar.” dedi. Kur-
gusal duruşma çalışmalarının hata yapıldı-
ğında başkalarının canının yanmayacağı son 
yer olduğunu dile getiren Av. Özkan Yücel 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Yanlış yapıyorsak, 
eksik yapıyorsak bunları yaşayarak görelim. 
Muradımız bu. Hepsi sizin yarına daha iyi ha-
zırlanmanız için. ‘Bilgi güçtür’ diyoruz. Bü-
tün bu çaba, yaşama ve mesleğe daha hazır 
olabilmek için. Tek bir beklentimiz var sizleri 
daha donanımlı olarak meslek hayatınıza ha-
zırlayabilmek, daha güçlü kılabilmek.”.

 İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. Ya-

kup Gül ise “Bu tür çalışmalar çok değerli. 
Çok emek harcayarak yapılan çalışmalar…
Buradaki bakış açımız şu: Usul, esastan her 
zaman için önce gelir; hep duymuşsunuzdur. 
Ya da usul esasa mukadderdir. Gerçekten de 
öyledir. Eğer usulü iyi bilmezsek, çalışmaz-
sak, davanın maddi kısmını çok iyi de özüm-
sesek birtakım usuli hatalardan dolayı davayı 
kaybedebiliriz. Şimdiden başlayarak avukat-
lık becerilerinizi geliştirerek, farklı bir avu-
katlığın nasıl yapılabileceğine dair kendinize 
bir yol çizerseniz, işiniz çok kolaylaşacaktır. 
Ben tüm emek verenlere teşekkür ediyo-
rum.” dedi.

Bilgi Güçtür
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İşkencenin Önlenmesi 
Eğitim Çalışmaları Devam Ediyor

121. CMK Eğitim Semineri 

 İzmir Barosu İnsan Hakları Merke-
zi İşkenceyi Önleme Grubu’nun Türkiye İnsan 
Hakları Vakfı ve İzmir Tabip Odası iş birliği ile 
düzenlediği “İşkencenin Önlenmesi (İstanbul 
Protokolü)” eğitimleri kapsamında, 2-3 Nisan 
2022 tarihlerinde “İşkencenin Önlenmesi Eğiti-
ci Eğitimi”ne katılan kolaylaştırıcılarca aktarı-
lan  “İşkence ve Kötü Muameleye İlişkin Ulusal 
ve Uluslararası Düzenlemeler, Soruşturma, 
Görüşmede Temel İlkeler ve Öykü Alma, Adli 
Muayene/Fiziksel ve Ruhsal Değerlendirme, 
İşkencenin Belgelenmesi/Raporlama” konula-
rı ,interaktif yöntemlerle katılımcı avukatlar ile 
paylaşılmıştır. 

 Belli aralıklarla düzenlenen eğitimler 
sonunda; işkence ve kötü muameleye ilişkin 
İzmir Barosu’na yapılan hukuki yardım taleple-
ri, Adli Yardım Sisteminde eğitim çalışmalarına 
katılan meslektaşlar tarafından karşılanacak-
tır. 

 Eğitime katılmak isteyen meslektaş-
larımızın,   https://www.izmirbarosu.org.tr/
SeminerKayit.aspx bağlantı adresinden “İÖG/
İstanbul Protokolü” eğitimine kayıt yaptırılması 
gerekmektedir.

 1-2-3 Nisan 2022 tarihlerinde İzmir 
Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel’in  “Bu ülke-
yi de avukatlığı da başka türlü bir avukatlığın 
kurtaracağına inanıyoruz. Öğrendiklerimizle, 
bize öğretilenlerle, öğrenilmiş çaresizlikler-
le bir yere varamayacağımız kanaatindeyiz. O 
yüzden başka türlü bir avukatlığı, başka türlü 
bir hukuku, başka türlü bir demokrasiyi, başka 
türlü bir ülkeyi hayata geçirene kadar burada 
olmaya devam edeceğiz.” sözleriyle açılışı ya-
pılan 121. CMK eğitim seminerine, yetmiş bir 
meslektaşımız katıldı.

 Aktif öğrenme yöntemlerinin kulla-
nıldığı eğitim çalışmasında dört ayrı salonda; 
yakalama ve gözaltı, tutuklama, hukuka aykırı 
deliller sorunu, ceza yargılamasında deliller, 
doğrudan soru, kovuşturma evresi konuları 
meslektaşlarımıza aktarılarak, duruşma pratik 
çalışması ve CMK sistem tanıtımı sunumları 
gerçekleştirildi.

 Çalışmalara tamamen gönüllü katılan 
kolaylaştırıcı meslektaşlarımıza teşekkür ede-
riz.
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Hukuk Söyleşileri 22. Oturumla Sürdü Hukuk Söyleşileri 23
 “Ekonomik Krizde Emeğin Hakları”  

 İzmir Barosu Hukuk Söyleşilerinn 22.si 
22 Nisan’da Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 
ABD öğretim üyesi Dr. İsa Başbüyük’ün katı-
lımıyla “Akran Çocuk Birlikteliklerinin Cinsel 
İstismar Kapsamında Kovuşturulmasının Ya-
rattığı Sorunlar ve Bu Bağlamda Başvurula-
bilecek Hukuki Argümanlar” başlıklı oturum 
yapıldı.

 Açılışta İzmir Barosu Başkanı Av. Öz-
kan Yücel, konunun çok boyutu olduğunu ifade 
ederek “CMK müdafiliği yaptığımız dosyalarda 
sıklıkla karşılaştığımız ve çok işimize yaraya-
cak bir alan. Çalışmanın faydalı olacağını dü-
şünüyorum.” dedi.

 1 Mayıs’ın hemen öncesinde İz-
mir Barosu’nca düzenlenen hukuk söy-
leşilerinin 23. oturumunun konusu “Eko-
nomik Krizde Emeğin Hakları”  oldu. 

 Moderatörlüğünü İzmir Barosu üye-
si Av. Muradiye Kavut’un yaptığı oturuma Ça-
lışma Ekonomisi Doktoru ve Yazar Dr. Erkan 
Aydoğanoğlu,  Tez-Koop-İş Sendikası İzmir 
2 No’lu Şube Başkanı Mahmut Çetinkaya ve 
Birleşik Metal - İş Sendikası İzmir Şube Baş-
kanı Ali Çeltek konuşmacı olarak katıldılar.    

 Söyleşi öncesi İzmir Barosu Başkanı 
Av. Özkan Yücel, ekonomik krizin toplumun her 
kesimini etkilediğini hatta emek cephesinin 
daha farklı sorunlarla baş etmek zorunda kal-
dığını ifade etti.
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Avukatlar Haftası
dı. Meslekte 25, 40, 50 ve 60. Yıl Plaketleri 

Avukatlar Günü’nde Sahiplerine Verildi

 İzmir Barosu tarafından her yıl Avu-
katlar Günü’nde meslek kıdemine göre veri-
len plaketler, bu yıl da La Vie Nouvelle’de dü-
zenlenen törenle sahiplerine sunuldu.

 Törenin açılışında konuklara seslenen 
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel’in ko-
nuşmasından satır başları şöyle : 

 “Yoğun ve yorgun bir dönem geçirdik. 
Pandemi süreci, deprem .. Depremde çok sa-
yıda meslektaşımızın ofisi, evi zarar gördü. 
Ama yaralarımızı sardık; yolumuza devam 
ediyoruz. Bugün meslekte 25, 40, 50, 60. yılını 
dolduran meslektaşlarımıza plaket vereceğiz. 
Bu karar bazılarına gereksiz gelebilir. Bana 
göre o kadar yerinde ve doğru bir karar ki…Bu 
kararı alanlara ve hayata geçirenlere teşek-
kür ediyorum. 

 Gencecik bir yönetim kurulumuz var. 
25 yılını dolduran arkadaşımız yok denecek 
kadar az yönetim kurulunda. Ama bir arada-
yız. Tarihinden gelen duyguları, mücadeleci 
anlayışı hayata geçirebilmek için deneyim-
le gençliğin enerjisini birleştiriyoruz. İzmir 
Barosu; bu enerjiyi hayata geçirebildiği, var 
edebildiği için bugün Türkiye’nin öncü baro-
larından biri. Bu yüzden İzmir Barosu’nun 
sesi duyuluyor. Bu yüzden İzmir Barosu Tür-
kiye’nin demokratik kamuoyunu da peşine 
takıp sürükleyip götürüyor. Yönetime geldiği-
miz gün; sizlere, İzmir Barosu üyesi avukatla-

ra, İzmir Barosu’nun onurlu tarihine yakışmak 
istiyoruz ve bütün çabamız, bütün mücadele-
miz bu; demiştik. İzmir’e yakışmak istiyoruz. 
Demokrasiye, insan haklarına, hukuk devleti-
ne ve Cumhuriyet değerlerine sonuna kadar 
sahip çıkan, asla vazgeçmeyen, asla teslim 
olmayan, asla biat etmeyen İzmir Barosu’nun 
ferdi olmaktan, başkanlığını yapıyor olmaktan 
onur duyuyorum. Sizlerle burada olmak o ka-
dar güzel ki…

 Sloganlarla yürüyorsunuz; diyenler 
çıkabilir. Çıkacaktır da. Yalnız sloganlar-
la yürümüyoruz, sloganları mücadelemizin 
bir parçası olarak taşıyoruz yanımızda. Aynı 
zamanda duruşma salonlarındayız, aynı za-
manda Cumhuriyet savcılıklarındayız, aynı 
zamanda karakollardayız. Hiçbir meslekta-
şımızı mesleki faaliyetleri nedeniyle yalnız 
bırakmamak gibi bir ders aldık büyüklerimiz-
den, İzmir Barosu’nun tarihinden; bunu haya-
ta geçirmeye çalışıyoruz ve hayata geçirmeye 
devam edeceğiz. Bunun yanına birkaç slogan 
da eklesek hiç fena olmaz sanırım. Çünkü o 
sloganlar, duymayanlara da bazı şeyleri du-
yuruyor. 

 Evet, 25 yıl. Azımsanmayacak bir süre. 
40 yıl… Bir insan hayatı.. 50 yıl, ha keza. Ya 60 
yıla ne demeli? Avukatlık mesleği gibi zor ve 
meşakkatli bir işte altmış yılı tamamlayabil-
mek, hepimize nasip olmayacak bir şey. Umu-
yorum ki bu heyecanı bu mücadele gücünü 
hiç kaybetmeden altmışıncı yıllara biz de eri-
şebiliriz. Onlara saygıyla, şükranla ama aynı 
zamanda biraz da kıskançlıkla bakıyorum. Bu 
meslekte 60 yılı tamamlamak muhtemel ki 
bize nasip olmayacak bir şey.” 

 Plaket töreninin ardından, çok sayıda 
meslektaşımızın katıldığı geleneksel ‘Avukat-
lar Günü Balosu’ yapıldı.
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dı. İlçelerde 5 Nisan

İlçelerde yapılan törenlerde Türkiye Baro-
lar Birliği ve seksen bir baronun üzerinde 
ortaklaştığı “Mesleğimiz Tehdit Altında! 5 
Nisan Avukatlar Günü’nü Kutla(ya)mıyoruz!” 
başlıklı açıklamaya vurgu yapıldı.

Geçse de Yolumuz Bozkırlardan, 
Denizlere Çıkar Sokaklar

 Avukatlar Günü’nü Baro Bahçe’de 
Düzenlenen Yeni Türkü Konseri ve Kokteyl İle 
Karşıladık

 5 Nisan Avukatlar Günü’nde, İzmir 
Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel’in “Diren-
menin rutin olduğu, vazgeçmemenin alış-
kanlık haline geldiği, biat etmemenin yaşam 
tarzı olduğu bir tarihten geliyoruz; İzmir Ba-
rosu’nun geleneğinden geliyoruz. Hukuk dev-
leti, demokrasi ve insan haklarına inanıyoruz. 
Bu yüzden attıkları her adımda, Cumhuriyet 
değerlerine her saldırıda karşılarında biz 
avukatları, İzmir Barosu’nu bulacaklar.” ifa-
delerine yer verdiği konuşmasının ardından 
başlayan geleneksel kokteylde, tüm meslek-
taşlar Baro Bahçe’de bir araya geldik.

 Kokteylin ardından, meslektaşları-
mızdan oluşan Grup L.O.T.S ve sonrasında 
Yeni Türkü sahne aldı. 

 
 

 Büyük ilgi ve coşkuyla karşılanan, çok 
keyifli anların yaşandığı Yeni Türkü konserin-
de; kulaklarımızın, yüreklerimizin pası silindi, 
güzel günlere dair umudumuz tazelendi.
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Avukatlar Haftası
dı.

Avukatlık Direnmektir

5 Nisan Avukatlar Günü Töreni 

 İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa 
Öztürk, Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Ta-
bur ile meslektaşlarımızın katıldığı törende, İz-
mir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel tarafından 
Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir 
konuşma yapan Baro Başkanımız Av. Özkan 
Yücel, şunları söyledi:

 “Seksen bir baronun üzerinde ortak-
laştığı bir metin var bu 5 Nisan’da. Yani yalnız 
İzmir Barosu’nun değil; yalnız Ankara’nın, İs-
tanbul’un, Diyarbakır’ın, Edirne’nin değil; bü-
tün Türkiye’nin avukatlara ilişkin, avukatlığa 
ilişkin yaşadığı en temel sorunlara dair bir or-
taklaşmadan söz ediyoruz.

 Elbette ki biz de metnin altına imza at-
tık. Elbette ki o sorunları sahipleniyoruz. Bu-
gün yaşadığımız problemlerin temelinde, ül-
kede yaşanan derin yoksulluğun büyük etkisi 
var. Yoksulluk, bütün yurttaşlar gibi avukatlık 
camiasını da yoğun olarak etkilemiş durum-
da. Avukatlık mesleğinin üzerindeki baskılar 
sürüp gidiyor. Avukatlar yargılanmaya çalışılı-
yor. Avukatlar duruşma salonlarından atılıyor. 
Avukatlar hak ettikleri ücretleri alamıyorlar 
mesela. Bu yılın başında avukatlık ücretlerin-
de yüzde yirmi beş artış yapıldı. Sonra döndük 
baktık ki yeniden değerleme oranı yüzde otuz 
altı olmuş. Yüzde elliye varan zamlar yapılmış. 
Avukatlık ücretleri hala yüzde yirmi beşlik ar-
tışa mahkum edilmiş durumda. CMK ücretleri 
derseniz, durum fecaat. Ücretlerin çok az ol-
duğu yetmezmiş gibi, ücretlerin alınması için 
üç ay sonrasına kuyruğa girmek zorunda kalı-
yoruz. Ödenek yetişmiyor, ödenekler gelmiyor. 
Avukatların emekleri yok sayılıyor. Yoksullaşı-
yoruz, yalnızlaştırmaya çalışılıyoruz. 

 Etik değerlerden uzaklaşmaya çalışılı-
yor. Bu kadar çok hukuk fakültesinin, kimi fa-
kültelerden bir profesör dahi görmeden mezun 
olan öğrencilerin olduğu bir yerde, meslekte 

yozlaşma da meslekte yoksullaşma da kaçınıl-
maz görünüyor. Sınavı bir çözüm gibi önümü-
ze koydular ama sınavın yetmeyeceği aşikar. 
Eğer gerçekten hukuk mesleğinde nitelik artı-
şı, değerlenme ve saygınlık isteniyorsa; yalnız 
avukatlar için değil, bütün yargı mensupları 
için söylüyorum; hukuk fakültelerinin sayısı-
nın acilen azaltılması lazım. Bunun gerçekleş-
mediği bir ülkede, bugün avukat enflasyonu-
na yol açan bir siyasi irade ve zihniyetle karşı 
karşıyayız.

 Yargı bağımsızlığı maalesef yerlerde. 
Şimdi elbette ki yargının diğer sacayaklarının 
temsilcileri de burada, diyecekler ki; yok öyle 
bir şey. Ama maalesef idarelerin her eylemi, 
her işlemi, yargıya talimat niteliğinde. Sosyal 
medya hesaplarında görüyoruz ‘Savcılarımız 
daha bir şey yapmayacaklar mı?’ yazılarını. Ya 
da istenmeyen bir kararı veren mahkemeleri, 
heyetleri, Cumhuriyet savcılarını dağıtıp yerle-
rinden etmeleri… Bu ülkenin gerçekleri bun-
lar. Birilerinin bu gerçekleri söylemesi lazım. 
Bu gerçekleri söylemek de yargının bağımsız 
unsuru olan avukatlara düşüyor. Bize düşüyor, 
barolara düşüyor.

Yargı Bağımsızlığını Tüm Yurttaşlar İçin 
Savunuyoruz

 Susun diyorlar bize bazen, çok konuştu-
nuz diyorlar. Çoklu baroyla bizi susturacaklarını 
sandılar. O da olmadı gördünüz, iyi Türkiye’nin 
ihtiyacı diye ortaya çıkardıkları çoklu baro, elli 
bini aşkın üyesi olan İstanbul Barosu’nda bile 
iki bini aşamadı. Şimdi ne oluyor biliyor musu-
nuz? O iki bin kişiden fire vermeye başladılar. 
Numaracılarla işimiz yok elbette ama biz yargı 
bağımsızlığını hepimiz için; hakimler, savcılar 
için, avukatlar için, bu ülkenin yurttaşları için, 
geleceği için savunuyoruz. Bunu savunmaktan 
da asla vazgeçmeyeceğiz. Bu çaba hepimizin 
çabası. 

 Aynı eşitsizlik ve adaletsizlik başka 
alanlarda da sürüyor. Örneğin stajyer avukatla-
rımız. Hukuk mesleğine mensup diğer stajyer 
meslek adayları ücret alıyorlar. Bir ekonomik 
güvenceye sahipler, sağlık güvencesine sa-
hipler, sigorta güvencesine sahipler. Stajyer 
avukatlar için yok; başka yerde çalışamazsı-
nız, yasak deniyor. Bütün bunların yasal bir 
zemine kavuşturulması ve stajyer avukatlara 
öncelikle acilen ücret ödenmesinin mevzuatta 
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karşılığının olması kaçınılmaz. 

 Keza işçi avukatlar; ben işçi diyorum, 
kızanlar oluyor, hadi bağlı çalışan diyeyim ki 
herkesin gönlü olsun. Bağlı çalışan avukat-
ların hiçbir kriteri yok. Avukatlık mesleğinin 
onurundan , saygınlığından bahsediyoruz ama 
onları yine üç kuruş paraya, işçi avukatlığa 
mahkum bırakıyoruz. Arkadaşlarımız bir dü-
zenlemeye sahip değil. Sosyal haklar konu-
sunda bir gelişme söz konusu değil. Bir fab-
rikadaki işçiden daha az ücret alarak çalışan, 
üstelik de mesaisini daha fazla harcayan mes-
lektaşlarımız mevcut. 

 Üniversite giriş sınavında kotalar, sayı-
lar.. Ben anımsıyorum; avukatlığa başladığımda 
yüzde birlik, ikilik dilimlerde olmak gerekirdi. 
Şimdi yüzde otuzlarda, kırklarda bulursanız… 
Hele hele de özel üniversiteler söz konusu oldu-
ğunda daha da yüksek oranlar; parasını verince 
hukukçu olmaya çalışan meslektaşlarımız, ar-
kadaşlarımız oluyor. Tüm bunların değişmesi, 
ortadan kaldırılması şart. 

 Avukata yönelik şiddet her geçen gün 
artıyor. Bütün meslek mensupları için; sadece 
avukatlar için değil, hakimler, savcılar için de 
bir güvencenin getirilmesi koşulsuz gerekli. 
Ama avukatlar için çok daha önemli. Çünkü biz 
sahadayız. Çünkü biz güvenli alanlarda değiliz.  
O yüzden avukata yönelik şiddetin ortadan kal-
dırılması için acilen tedbirler alınmak zorun-
da. 

 Avukatlık ücretlerinin insan onuruna 
yakışır bir düzeye çekilmesi, ücretlerinin en 
az asgari ücret tarifesi ile eşitlenmesi kaçınıl-
maz.  Karşı karşıya duran avukatların birine 
asgari ücret tarifesini, diğerine onun beşte, 
altıda, onda birine denk gelen CMK ücret tari-
fesini dayatmak kadar anlamsız, eşitliğe aykı-
rı bir uygulamanın olmayacağını bir kez daha 
söyleyelim. 
 

Avukatlar Yurttaşın Adalete Erişiminde 
Son Noktadır

 Neden bütün bunları söylüyoruz? Çünkü 
avukatlar yurttaşın adalete erişimde son nokta-
sıdır. Sizlere; avukatlık için bedel ödeyen, bu ül-
kenin geleceği için, demokrasi için, insan hakları 
için bedel ödeyen bir baro başkanının sözleri ile 
sesleneceğim ve konuşmamı öyle bitireceğim.

 ‘Biz avukatlar, bireylerin hak ve adalet 
sorununu mesleğimizin temel sorunlarından, 
toplumun demokrasi ve özgürlük sorununu ise 
avukatların özgürlüğünden ayrı düşünmüyo-
ruz.’ Kim söyledi bunları biliyor musunuz? Tarihe 
sahip çıkmak isterken görevi başında kurşunla-
narak öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir 
Elçi söyledi. Ağzına sağlık diyorum. 

 Biz avukatlar, bu ülkenin geleceği için va-
rız. Biz avukatlar kendi özgürlüğümüzü değil; bu 
ülkenin özgürlüğünü, bu ülkenin demokrasisini, 
bu ülkenin insanlarının haklarını korumak için 
mücadele ediyoruz ve bu mücadelede son nokta-
yız; bunu herkes bilsin. 

 Cübbelerinde ilik ve düğme olmayan bir 
mesleğin mensuplarıyız. Hiçbir güce, hiçbir eko-
nomik menfaate, hiçbir tahakküme boyun eğ-
memek için bugüne kadar teslim olmadık, biat 
etmedik ve vazgeçmedik. Bundan sonra da aynı 
tavrı sürdüreceğimizden emin olabilirsiniz. Avu-
katlar gerçekten Avukatlar Gününü kutlayacağı-
mız, gerçekten o günü iç rahatlığıyla, sorunlar-
dan azade, güle oynaya geçireceğimiz bir zamanı 
yaşayana kadar mücadeleyi bırakmayacağız. 
Teslim olmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Rahat 
etmeyeceğiz. Katıldığınız için hepinize çok teşek-
kür ediyorum.”

 Av. Özkan Yücel’in konuşmasının ardın-
dan meslektaşlarımızın fotoğraf, karikatür ve 
gemi maketlerinden oluşan eserlerinin yer aldığı 
sergi, ziyarete açıldı.
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Avukatlar Haftası
dı.  Savunma Yürüyor

 İzmir Barosu, meslekte yaşanan so-
runlara dikkat çekmek üzere 5 Nisan Avukat-
lar Günü’nde İzmir Adliyesi’nden İzmir Adli-
yesi Ek Hizmet Binası’na cübbeli bir yürüyüş 
gerçekleştirdi.

 “Savunma Yürüyor” yazılı pankartın 
ardında toplanan çok sayıda meslektaşımız, 
“Ek Bina Değil, Tek Bina”, “Zamanında Du-
ruşma”, “Çoklu Baroya Hayır”, “Avukatlara 
Saldırılar Engellensin”, “İşçi Avukatlık Ka-
nunla Düzenlensin”, “Hukuk Fakültesi Sayısı 
Azaltılsın”, “CMK Ücretleri Artırılsın”, “Adli 
Yardım ve CMK Ücretleri Zamanında Öden-
sin”, “Nitelikli Hukuk Eğitimi Verilsin”, “Staj-
yer Avukatlara Ücret Ödensin” dövizleri ve 
“Savunma Susmadı, Susmayacak” sloganları 
ile yürüdüler. 

 Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel, İz-
mir Adliyesi Ek Hizmet Binası önünde yürü-
yüşü sonlandıran meslektaşlarımıza, aşağıda 
alıntılanan konuşmasıyla seslendi: 

 “Avukatlar adliyeler arasında mekik 
dokuyor. Duruşmadan duruşmaya yetişebil-
mek için. Bu yalnızca avukat için bir eziyet 
değil, yurttaşın hak arama özgürlüğünün de 
ihlali.Yurttaşın adalete erişiminin önüne ko-
nulmuş bir engel. Köprülere garanti ücret 
biçenler; şehir hastaneleri için hasta garan-
tisi verenler; adalete, avukata, yargıya tek 
binayı çok görüyorlar; hem de Türkiye’nin 
üçüncü büyük kentinde.

 Yalnızca ek binalar değil temelde so-
runumuz. Adli yardım ve CMK ücretleri de 
büyük problem. Üç ay, beş ay geriden geliyor 
ücret ödemeleri. Kim ödüyor ücretleri; Dev-
let. Az evvel söyledim. Köprülere gecikme 
yok, hastanelere gecikme yok, kendi yan-
daşlarına gecikme yok ama avukata gelince 
para yok. Bütçede ödenek kalmadı. Üç ay bo-
yunca ödenek çıkarmadılar Türkiye’nin dört 
bir yanındaki barolara.

  Bugün uzun zaman sonra bir ilk ya-
şandı. 5 Nisan Avukatlar Günü’nde 81 baro, 
numaracıları saymadığım için 81 diyorum, 81 
baro ortak bir metnin altına imza attı. Bu me-
tinde en temel, en genel, en güncel sorunlara 
vurgu yapıldı.

 Elbette ki bunun içinde nitelikli hukuk 
eğitimi de vardı. Hukuk fakültelerinin artan 
sayısı vardı. Profesör görmeden mezun olan 
öğrenciler vardı. Stajyerlerimizin; hakim, sav-
cı stajyerlerine nazaran ücretsiz staj yapıyor 
olmaları, staj koşullarındaki eşitsizlik vardı. 
Bunların hakça, eşitçe bir sisteme bağlanma-
sına ilişkin bir vurgu vardı. 

 Avukatlara yönelik saldırılar her ge-
çen gün artıyor. Bunların engellenmesi için 
adım atılması, avukata yönelik şiddetin dur-
durulması için acilen tedbir alınması gereki-
yor. Defalarca söyledik, defalarca yazdık ama 
avukatların ve baroların sözlerine kulaklarını 
tıkamaya çalışıyorlar. Buradan çıkacak ses, 
sizin sesiniz, hep birlikte ortaya koyduğumuz 
enerji, ancak o zaman kulaklarındaki pası si-
lecek.
 

Başka şeyler de söyledi barolar ortaklaşarak. 
Çalışan avukatlar için, işçi avukatlar için, bağ-
lı çalışan avukatlar için. Emeğini ve mesaisi-
ni ücret karşılığında başkasına ödünç veren 
avukatlar için bir düzenleme şart. Her fırsatta 
avukatlık mesleğinin onurundan bahsetmek, 
her fırsatta avukatın işçisi olmaz demek ama 
bunun yanı sıra avukata ödenecek ücretin, 
avukatın fazla mesaisinin bir kanuni düzenle-
meye tabi kılınmasını görmezden gelmek ka-
bul edilemez bir şey.

 Avukatlık ücretleri…Yüzde yirmi beş 
artış yaptık diye büyük bir şeymiş gibi söy-



23NİSAN 2022

Savunma Susturulamaz

lediler. Yeniden değerleme oranı yüzde otuz 
altının üstünde. Enflasyon yüzde altmışları 
geçmiş, resmi rakamlara göre aslında yüz-
de yüzün üzerinde. Defalarca yazdık, bunla-
rı güncelleyin, yeniden değerlendirin, artış 
yapın, avukatın emeğinin karşılığını almasını 
sağlayın diye. Yine kulakları sağır; bizi duy-
mak istemiyorlar. İşte o yüzden burada bir-
likte çıkaracağımız ses çok önemli.

 Kamu avukatlarını baroların dışında 
bırakmak için düzenleme getirdiler. Niye bi-
liyor musunuz? Kamu avukatlarının üzerinde 
baskı kurarak numaracı barolara üye sağlarız 
diye düşündüler; olmadı. Baroları bölmek, ik-
tidar yalakası barolar yaratmak için çaba har-
cadılar, avukatlar suratlarına ellerinin tersiyle 
vurdu. Dediler ki, biz barolarımıza sahip çıkı-
yoruz.

 Yargı bağımsızlığı dedik. Yalnız kendi-
miz için değil, yargıçlar için de bunu istedik. 
Savcılar için de bunu istedik. Yargı bağımsız-
lığı,  olmazsa olmaz. Demokrasiden ve hukuk 
devletinden söz ediyorsanız, yargınız bağımsız 
olacak. Her fırsatta Cumhuriyet savcılarına 
talimat veren iç işleri bakanlarının olduğu, 
Cumhurbaşkanının ‘Biz gereğini yapacağız; 
B planımız hazır, merak etmeyin salmayız, 
mahkeme kararlarını da tanımıyoruz.’ dediği 
bir ülkede yargı bağımsızlığından söz etme-
nin mümkün olmadığını herkes bilsin. Kim 
karşı çıkacak buna? Elbette ki biz. Her saldı-
rıda yargı bağımsızlığını korumak için, yalnız 
kendimiz için değil, yargının diğer muhatap-
ları için de hakimler savcılar için de yurttaş-
lar için de yargı bağımsızlığını korumak için 
mücadele eden avukatlar, barolar oldu, en 
başta da İzmir Barosu oldu. Sizlerle gurur 
duyuyorum. Çünkü her adımımızda yanımız-
da oldunuz. Her adımımızı birlikte attık.

 ‘Biz avukatlar, bireylerin hak ve adalet 

sorununu mesleğimizin temel sorunlarından, 
toplumun demokrasi ve özgürlük sorununu ise 
avukatların özgürlüğünden ayrı düşünmüyoruz.’ 
demişti tarihe sahip çıkmak isterken Dört Ayak-
lı Minare altında katledilen Tahir Elçi. Kendisini 
bu vesileyle saygıyla anıyorum.

 Bizden hiç hazzetmediler. Bizi duruş-
ma salonlarından atmaya kalktılar, göz altına 
almaya çalıştılar, bize davalar açtılar, bizi tu-
tukladılar, yargıladılar, bize ceza verdiler. İs-
tediler ki savunmasız bir ülke olsun, istediler 
ki dikensiz bir gül bahçesine sahip olsunlar. 
Doğruları söyleyenler; her koşulda cübbele-
rinin hakkını verenleri, teslim olmayanları, 
biat etmeyenleri, vazgeçmeyenleri asla iste-
mediler. Ama biz hiçbir zaman vazgeçmedik 
ve vazgeçmeyeceğiz. Dönün bakın; tarih karar 
verenleri değil, savunmaları yazar, avukatları 
yazar. Çünkü her gelişmenin, her aydınlığın 
temelinde, bu ülkeyi ileri götüren her adımda 
avukatların mayası ve harcı vardır.  

 Bir gün, inanıyorum çok yakında bir gün; 
tüm sorunlarımızın ortadan kalktığı, yalnızca bir 
araya gelip gülüp eğlenebildiğimiz 5 Nisanları 
birlikte kutlayacağız. O güne kadar mücadele 
etmeye devam. Ek bina istemiyoruz, bağımsız 
yargı istiyoruz, savunmaya saygı istiyoruz, eşit-
lik istiyoruz, adalet istiyoruz, hukuk devleti isti-
yoruz!”
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dı.

  

  

Türkiye Barolar Birliği ve Seksen Bir Baronun Üzerinde Ortaklaştığı 
5 Nisan Avukatlar Günü Açıklaması 

Masa Tenisi Turnuvası 

MESLEĞİMİZ TEHDİT ALTINDA!

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ’NÜ KUTLA(YA)MI-
YORUZ! 

YARGI BAĞIMSIZLIĞI ve tarafsızlığının sağlana-
maması; yargıya güven ve hukuka inancı azaltır-
ken, avukatlık mesleğinin itibarını zayıflattı. 

YARGI BAĞIMSIZLIĞINI, HUKUKUN ÜSTÜN-
LÜĞÜNÜ, İNSAN HAKLARINI SAVUNACAĞIZ. 
AVUKATLIK MESLEĞİNİN İTİBARINI KİMSEYE 
TESLİM ETMEYECEĞİZ. 

HUKUK FAKÜLTESİ kontenjan ve sayılarının ih-
tiyaç durumu gözetilmeden ve barolara danışıl-
madan artırılması, avukatlık mesleğinde nitelik 
kaybına sebep oluyor. 

ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVINDA HUKUK FAKÜL-
TESİ BARAJININ YÜKSELTİLMESİNİ SAĞLA-
YARAK MESLEKTEKİ NİTELİKSİZLEŞMENİN 
ÖNÜNE GEÇECEĞİZ. 

AVUKATA YÖNELİK ŞİDDET mesleğimizi icra 
ettiğimiz mekanların sınırlarını aşarak, meslek 
grubumuzu hedef haline getiren ve can alan, 
ülke çapına yayılmış bir şiddet türü haline geldi. 

AVUKATA YÖNELİK ŞİDDETİ NE OLURSA OL-
SUN DURDURACAĞIZ. MESLEKTAŞLARIMIZI 
EKONOMİK, SOSYAL VE PSİKOLOJİK ŞİDDET 
KARŞISINDA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ. 

BAĞLI ÇALIŞAN AVUKATLARIN ücret ve özlük 

hakları kanuni bir statüye; STAJYER AVUKAT-
LAR eşit nitelikteki diğer hukuk mesleklerinin 
stajyerleri ile eşit koşullara sahip değil. 

BAĞLI ÇALIŞAN AVUKATLARIN EMEK MÜCA-
DELESİNİ SAHİPLENECEĞİZ. STAJYER AVU-
KATLARIN ÖNÜNDEKİ KANUNİ ENGELLERİN 
KALDIRILMASINI SAĞLAYACAĞIZ. 

AVUKATLIK ÜCRETLERİ insan onuruna yaraşır 
şekilde, avukatın sarf ettiği emeği ve üstlendiği 
sorumluluğu karşılamıyor. 

ÜCRET TARİFELERİNDE OLMASI GEREKEN AR-
TIŞLARI; ÖDEMELERİN ZAMANINDA YAPILMA-
SINI SAĞLAYACAĞIZ. 

ADALETE ERİŞİM avukatlar ve yurttaşlar için 
ekonomiye, mekâna ve zamana dayalı engellerle 
doludur. 

ADALETE ERİŞİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ 
KALDIRMAK İÇİN YETKİLİ MAKAMLARLA KU-
RULACAK KESİNTİSİZ İŞBİRLİĞİ İLE ÇÖZÜMLE-
Rİ BİRLİKTE HAYATA GEÇİRECEĞİZ. 

KAMU AVUKATLARI ek gösterge, mobbing ve 
mesleki bağımsızlıklarının korunması sorunu 
hâlâ çözülmedi. 

BAROLARI KAMU AVUKATLARININ MESLEK 
ÖRGÜTÜ HALİNE GETİRECEK, SORUNLARINI 
ÇÖZECEĞİZ.       

ÇOKLU BARO Kanunu ile meslek örgütlerimiz 
bölündü. 

BAROLARI BİRLİĞİMİZDE BİRLEŞTİRECEĞİZ. 
HİÇBİR AVUKATI YALNIZ, HİÇBİR VATANDAŞI 
SAVUNMASIZ BIRAKMAYACAĞIZ;

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ’NÜ
BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ!

 Avukatlar Günü etkinlikleri kapsa-
mında düzenlenen turnuvaya katılım yo-
ğundu. Erkekler karmasında kırk kişinin 
yarıştığı müsabakalarda, çok çekişmeli ge-
çen yarı final ve final maçları sonunda tur-

nuva galibi Av. Canberk Bilir olurken, ikin-
ciliği Av. Serhat Arslan, üçüncülüğü Stj. Av. 
Buğra Dilcioğlu kazandı. 

 Kadınlar karmasında çoğunluğunu 
İzmir Barosu Kadın Voleybol Takımı oyun-
cularının oluşturduğu 14 meslektaş yarıştı. 
Turnuva galibi Av. Türkan Karakoç, ikinci 
Stj. Av. Duygu Toksoy, üçüncü ise Av. Elçin 
Kılınçer Ot oldu. Galipler kupalarını, dere-
ceye giren meslektaşlar katılım belgelerini; 
Av. Özkan Yücel’den aldılar.
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Savunma Susturulamaz

Tavla Turnuvasında 
Avukatlar Sustu, Zarlar Konuştu

Meslektaşlarımızın Karikatür, Fotoğraf ve Maketleri Sergilendi

Satranç Turnuvası

King Turnuvası Galipleri Belli Oldu

 İzmir Barosu’nun 5 Nisan Avukatlar 
Günü sebebiyle düzenlediği sosyal etkinlik-
lerden biri olan tavla turnuvası, 16 Nisan Cu-
martesi günü Baro Bahçe’de yapıldı.

 Kupa ve madalyaların İzmir Barosu 
Başkanı Av. Özkan Yücel tarafından verildiği 
turnuvada, Av. Kerem Öztürk şampiyon, Av. 
Serhat Arslan ikinci, Av. Yiğit Pehlivan ise 
üçüncü oldular.

 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle 
düzenlenen etkinlikler kapsamında, İzmir 
Barosu Fotoğraf Topluluğu ve İzmir Baro-
su Karikatür Topluluğu’nun eserleri ile Av. 
Ziya Kaptan’ın gemi maketlerinden oluşan 
sergiler, önce İzmir Adliyesi’nde daha sonra 
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde zi-
yarete açıldı. 19 Nisan’a kadar süren sergi, 
meslektaşlarımızdan yoğun ilgi gördü.

 İzmir Barosu tarafından hazırlanan 
5 Nisan Avukatlar Günü programının sportif 
etkinliklerinden biri de satranç turnuvası idi.

 İzmir Barosu’nda gerçekleşen turnu-
vada, Av. Cankut Emiroğlu şampiyon olurken, 
Tolunay Burçin ikinci, Emre Demiryürek ise 
üçüncü oldu. Dereceye girenler kupa ve ma-
dalyalarını İzmir Barosu yönetim kurulu üyesi 
Av. Elçin Kılınçer Ot’dan aldılar.

 Turnuvada teknik destek veren Alihan 
Aydemir ile Eneshan Tekin’e de desteklerin-
den ötürü teşekkür ederiz.

 5 Nisan etkinlikleri kapsamında düzen-
lenen King Turnuvası, kıran kırana mücadele-
lere şahit oldu. 9 Nisan 2022 günü düzenlenen 
turnuvada Av. Ahmet Hamdi Sözer şampiyon 
olurken, Ersoy Şahin ikinci, Metin Özyurt ise 
üçüncü oldu. 

 Turnuvada dereceye girenlere kupa ve 
madalyaları İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan 
Yücel tarafından takdim edildi.
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KOROLARIMIZ SAHNEDE

 İzmir Barosu Türk Halk Müziği, 
Türk Sanat Müziği ve Türk Müziği Korola-
rı, Avukatlar Haftası kapsamında  Ahmed 
Adnan Saygun Sanat Merkezi ‘nde birer 
konser verdi. 

 Büyük coşkuyla geçen konserler 
sonrası İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan 
Yücel 

 “ O kadar özlemişiz ki birbirimizin 
gözlerinin içine bakmayı.. Bu güzelliği 
hep birlikte izlemek hepimizi çok mutlu 
ediyor. Şarkılardan biri “Ne çıkar saçla-
rının kırları artmışsa biraz, yüreğim her 
seferinden daha sevdâlı bu yaz” diyordu. 
Gerçekten de sevdalı bir yüreğe ihtiyaç 
var bu şarkıları hazırlamak, bu müca-
delenin içinde yaşayabilmek için. Bizler 
, bu sahnede, muhtemelen bu salonda 
bulunanlar, yaşamı savunuyoruz. Yaşa-
maya inanıyoruz. Yaşamın peşinden git-
tiğimiz için yetmişimizde de bir şeyler 
var etmek için, bu ülkenin geleceğine, 
insanına,  doğasına, hayvanına, ne varsa 
yaşanası, ne varsa bu coğrafyayı paylaş-
tığımız hepsine layık olabilmek için çalı-
şıyoruz. Biz avukatlar böyleyiz. Umudun 
avukatlığını yapıyoruz. Geleceğe ilişkin 
nasıl bir umut taşıyorsanız, bu sahne-
de onu görebilirsiniz. Bu akşam burada 
bu kadar güzel şarkılar söylüyorlar ya, 
yarın duruşma salonlarında görürseniz 
müvekkillerinin haklarını savunabilmek 
için ne gerekiyorsa yapacaklardır. Biz bu 
ülkede demokrasi, insan hakları, hukuk 
devleti ve Cumhuriyet değerleri için mü-
cadele etmek konusunda en önde gelen 
meslek grubuyuz. Ben meslektaşlarım-
la, arkadaşlarımla, dostlarımla gurur 
duyuyorum. Onlarla birlikte bir baroyu 
paylaşıyor olmaktan, onların var olduğu 
bir baroda baro başkanı olmaktan o ka-
dar büyük onur duyuyorum ki, çok sağ 
olsunlar.
Hani şarkı dedi ya “Ben senin değerini 

Türk Sanat Müziği Korosu

Türk Halk Müziği Korosu

Türk Halk Müziği Korosu konseri, bir dönem 
İzmir Barosu Başkan Yardımcılığı görevini de 
üstlenen, yitirdiğimiz meslektaşımız Av. Erdo-
ğan Öztürker anısına düzenlendi.

Türk Müziği Korosu

gittiğinde anladım” diye, bugün tek adam 
rejimini görünce, bugün Cumhuriyet de-
ğerlerinin ortadan kaldırıldığını görünce, 
bugün demokrasinin rafa kaldırılmak için 
uğraşıldığını görünce, işte o giden adama, 
o ‘mavi gözlü dev’e bir kez daha hayran 
oluyor insan, bir kere daha gururlanıyor 
onunla.” dedi.
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Tiyatro Topluluğumuzdan İki Farklı Oyun 

 2011 yılından bu yana çalışmalarını sür-
düren topluluk, “Titanik Orkestrası” ve Siegfried 
Lenz’in  “Suçlular Çağı, Suçsuzlar Çağı” adlı oyunu 
ile izleyici karşısına çıktı

 Büyük bir ilgiyle izlenen Titanik Orkestra-
sı oyunu sonunda İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan 
Yücel, “Avukatlar sadece duruşma salonlarının 
tozlu ortamlarında değil, hayatın her alanındalar. 
Bütün meslektaşlarımın emeklerine sağlık.” dedi.

 Suç üzerine girişilen bir inceleme olan Suç-
lular Çağı, Suçsuzlar Çağı”nda; insanları araç haline 
getiren bir baskı döneminde rejimin çok yönlü ayrıca-
lıklarından, koruyuculuğundan yararlanan -ya da ya-
rarlanmasalar da susan- insanların bir suça sürükle-
nişi anlatılıyor. 

 İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. Yakup 
Gül çok sayıda oyun hazırlayan İzmir Barosu Tiyat-
ro Topluluğu’nu oyun sonunda kutlayarak, “Her bir 
oyun ayrı emek istiyor. Ben, barodaki çalışmalarına 
şahit oldum. Son bir aydır hemen hemen her gün 
çalışıyorlar. Çok büyük emek harcıyorlar. İyi ki varsı-
nız.” dedi.

 İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ise 
şunları dile getirdi: “Harika şeyler ortaya koydukları 
gibi, bir gerçeği de göz önüne serdiler. Bugün Deniz 
Poyraz duruşması vardı. Bir parti binasında, yaşamı-
nı sürdürmek için çalışan bir insan katlediliyor. De-
diler ki ‘Bireysel bir cinayet.’ Oysa katil duruşma sa-
lonunda şöyle demişti: ‘Kim olduğu önemli değildi, 
karşıma kim çıksa öldürecektim. Kaç kişi oldukları 
da önemli değildi.’ Hala şuna inanmamızı istiyorlar: 
Bu bireysel bir cinayet, bu bireysel bir katliam. Ha-
yır, inanmıyoruz. Bazen suçlularla suçsuzların çağı 
karışıyor. Yalnız bugünkü dosya değil, yalnız bugün-
kü duruşma değil. Pazartesi günü bir karar verdiler. 
İki kez beraat etmiş insanlardan birini müebbete, 
ötekileri ise 18 yıla mahkum ettiler. Suçlularla suç-
suzların çağı karışıyor. Ama az evvel bir şey söyledi 
arkadaşlarım. Bu suç, bizimle ömür boyu gelecek. 
Çünkü sıradan insanların katkısı olmadan, hiçbir 
kötülük var olamaz. O yüzden iş bize düşüyor. Ne 
zaman ki kötülüğe gerçekten karşı çıkmaya çalışa-
cağız, ne zaman ki kötülüğü gerçekten alt etmek için 
mücadele edeceğiz, işte o zaman bir şeyler değişe-
cek. Emin olun bir gün suçsuzlar, masumlar, sıra-
dan insanlar gerçek adaleti  temin etmek için ortaya 
çıkacaklar ; bunun zamanı da çok geç değil.” dedi.

Suçlular Çağı Suçsuzlar Çağı

Titanik Orkestrası

Suçlular Çağı Suçsuzlar Çağı

Titanik Orkestrası
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Kısa Bir 50 Yıl Yolculuğu
 1950’de Anka-
ra’da başlayan bir ya-
şam yolculuğu. Asıl 
yer, asıl yurt Balıke-
sir’in Burhaniye ilçesi. 
Çağdaş bir Ege kasa-
bası. Öksüz Osman İl-
kokulu’nda Atatürkçü 
öğretmen Nimet Öze-
rinç’in 5 yıllık eğitim 
ve öğretimi. Ailenin, bu 
güzel eğitimi daha iyi 
bir eğitimle taçlandır-
ma isteği ile 11 yaşında 

gurbete savrulan bir çocuk. Ankara’nın saygın 
eğitim kurumlarından Cebeci Ortaokulu’nda 
geçen 3 yıl. 

 Ailenin, bu kez biraz daha yakınımız-
da olsun isteği ile İzmir Karşıyaka Koleji’nde 
muhteşem arkadaşlarla bir yatılı okul serüve-
ni. Vee İzmir’e başlayan aşk. 

 Üniversite sınavı; sonuç Ankara Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi. Faruk Erem, Bahriye 
Üçok, ……, Tahsin Bekir Balta, Mukbil Özyörük, 
o dönemde çömez bir asistan olan, sonraları 
devleşen rahmetli Uğur Mumcu. Daha niceleri. 

 Direnişler, boykotlar, en renkli ve kı-
demli..! öğrenci olan ağabeyimiz rahmet-
li Cenk Koray’dan  fıkralar, yaşanmış ya da 
uydurulmuş hikayeler,  300 kişilik amfilerde 
ders, kütüphanede “inekleme”. Sonuçta  4 yıl-
da mezuniyet. Yıl 1971. Yaş 21.

 Amca Ankara’da avukat, başka yerde 
staj yapmak yakışık almaz. Av. Cahit Meço’nun 
yanında sıkı bir staj. Düstur. Türkiye Cumhuri-
yeti kanunlarına gelen yasa değişikliği sayfa-
larını ilgili yerlerine yerleştirme uğraşı. Emsal 
Yargıtay kararlarının özetlerini kartlara yazıp 
tasnif etmek. (Bu alışkanlığım nedeniyle be-
nim stajyerlerimin de benden çok çektiğini iti-
raf ederim) Ve yaz aylarında depreşen dayanıl-
maz deniz özlemi. 

 1972 yılı Ankara Barosu’ndan alınan 
Avukatlık Ruhsatı. Ardından hemen askerlik. 
Kaderin yine İzmir’e sürüklemesi. Gaziemir 

Ulaştırma Okulu, ardından Söğüt Jandarma 
Şoför Eğitim Merkezi. Denize duyulan daha 
büyük özlem. 

 1973 erken terhis. Amcadan gelen, 
Ankara’daki 15 yıllık avukatlık ofisine ortaklık 
teklifi. Ne var ki deniz özleminin üstün gelmesi 
ile İzmir’e savruluş. 

 Bir avukatla evli olmanın dayanılmaz 
ağırlığını öğrenmesine fırsat vermeden, Han-
dan Meço ile evlilik. Almanya’yı yurtlanan bü-
yük evlat Murat Tuncer Meço, Bilgi Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimini 
bırakıp, Medya İletişim’e geçen kız evlat Öykü 
Meço, Kadir Has Üniversitesi’nde 13 kişilik sı-
nıflarda aldığı hukuk eğitiminin ardından, Fikri 
Sınai Haklar alanında yüksek lisans, onun da 
ardından görsel sanatlar öğretimini tamamla-
yan İstanbul Barosu avukatı, fotoğraf eğitme-
ni Av. Erhan Meço. Vee onun elinden aldığım 
“Meslekte 50.  Yıl” plaketinin onuru.

 İzmir’in rüzgarı, denizi ve diğer güzel-
likleri ile gelen mutlu bir çalışma ortamı.

 
 Mutlu ve huzurlu çalışma ortamı de-
diysem de, o zamanlar da şikayetlerimiz vardı. 
Şimdilerde Polis Eğitim Merkezi olan yerde-
ki adliyeden. Sonraları SSK tesislerinden. Bir 
adalet sarayımız olsa ne iyi olur diye söylenir-
dik. Oysa ne güzel, ne değerliymiş o yıllar. 

 Büyüklerimiz, örneğin rahmetli Av. Ga-
lip Güner Us, ticaret mahkemesindeki duruş-
malara hem ilgili yasayı, hem hukuk usulünü, 
hem de dosyayı çalışmadan çıkamadıklarını 
anlatırlardı. Ucundan kenarından biz de yaşa-
dık o günleri. 

 Efsane yargıçlarımız oldu. Dost oldu-
ğumuz, arkadaş olduğumuz ancak yeri geldi-
ğinde en büyük “şamarı..!” yediğimiz. Örneğin 
babacan bir 3 Asliye Hukuk Yargıcımız vardı. 
Rahmetle andığım Hasan Özyiğit. Biz “Ha-
san Baba” derdik.  Ben meslektaşlarıma  “Bu 
mahkemede hukuk usulü değil, Hasan Usulü 
geçer” derdim. İşin özü; vicdanına göre karar 
verirdi, kılı kırk yararak. Oysa şimdilerde unu-
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tuldu, “yargıcın vicdani kanaatine göre karar 
verme” gerekliliği. Hukukçuların yerini, kanun 
uygulayıcıları aldı. 

Sonunda 15 yıl süren inşaatının ardından Bay-
raklı’da ilk sarayımız oldu.  Aslında o günler de 
çok kötü sayılmazdı. Ancak, avukata ve devle-
tin memuruna güvensizliği de o yıllarda başla-
dı. Önceleri her avukat, alıştığı, bildiği bir icra 
dairesi ile çalışırdı. Bu güzel bir uygulamaydı 
kanımca. Avukat, memurları tanır bilirdi; me-
murlar da avukatları. Kolay, saygılı ve doğru 
bir çalışma ortamı vardı. 

Sonra avukata, memurlara güvensizlik günleri 
başladı. Kota çektirdiler. Sonra da hep bera-
ber her koşulda “çekmeye..!” başladık. Her yıl 
başka icra dairelerinde yürütülmeye çalışılan 
dosyalar, birbirlerine kuşkuyla bakan avukat 
ve memurlar.

Özetle, saray mutluluk getirmedi. 15 yılda inşa 
edilen saray ihtiyacı karşılamayınca başlayan, 
bir metre genişliğindeki samimi koridorlu ek 
bina serüveni.  En azından iki bina yakındı. Çok 
koşturmak ve servis kullanmak gerekmiyordu. 

 Sonra BAM’ımız oldu, Çok havalıydı. 
Ancak fazla hava iyi gelmedi. Mülteci kampına 
döndü. O mahkeme geldi, bu mahkeme geldi, 
sonra onlar sınır dışı edildi, başka mahkeme-
ler geldi. Bina içinde de göçler oldu. Üç yargıç-
lı ticaret mahkemeleri, kapısında “DURUŞMA 
SALONU” yazan 10 m2’lik odalara, tek yargıçlı 
icra hukuk mahkemeleri 50 m2’lik salonlara 
yerleştirildi. 

 Bu süreçte, şaka mı bilmem ama mah-
kemesini bulamayan yargıç hikayeleri dolaş-
tı sosyal medyada. Ama bizim bile bulmakta 
güçlük çektiğimiz olmadı değil. Hatta duruşma 
devam ederken taşınmasın diye, kürsüsüne 
sarılan yargıçlar bile olmuştur. Bilemem. Vay 
oradan oraya koşan vatandaşın haline diyece-
ğim de, onları zaten düşünenin olmadığı geli-
yor aklıma, vazgeçiyorum. 

Yargı reformu dediler. Altın tepside sundular. 
Paşalar gibi yürüyen yargılamaya ön inceleme 
diye bir şey monte ettiler. Oysa önceki yasaya 
göre de yargıcın görevi uyuşulan ve uyuşulma-
yan konuları saptayıp kanıtları buna göre top-

lamaktı. Tek fark ÖN İNCELEME TUTANAĞInın 
düzenlenmesi. Düzenledik de ne oldu? Son tu-
tanağa erişemez olduk.

Hiç olmazsa daha önce davanın açılması ile 
verilen duruşma günü nedeniyle dosya, hem 
avukatın, hem yargıcın ve hem de kalemin 
kontrolünde oluyordu. Onu da elimizden aldı-
lar. 

Duruşmaların da çok bir anlamı kalmayınca 
sonunda “e-duruşun” dediler. E-duruşma gir-
di hayatımıza. Fena olmadı aslında, daha sa-
mimi bir ortam oluştu. En azından “avukat bey 
sesimiz geliyor mu?” diye sorulur oldu. Hatta 
geçenlerde yargıç “görüşmek üzere” diyerek 
sonlandırdı duruşmayı. Mutlu oldum. 

Dava bitince sevinemez olduk. Daha sırada 
BAM’da “bomlama”, Yargıtay’da başa dönme 
olasılığı vardı. Ne oldu…? Yargı hızlandı….!

Yargı aslında hızlanmadı, ama yıllar hızlı geçti 
… Geçen yıllarda, hiçbir zaman unutmadığım 
ve onların eğitimlerinden sonra hukuk yolcu-
luğuna çıkmalarına katkıda bulunmaya çalış-
tığım, kendilerinden de çok şey öğrendiğim 
birbirinden değerli hukukçularımı anmadan 
geçemeyeceğim. Ancak unutmasınlar ki onlar 
hala benim stajyerlerim, onların benden öğre-
necekleri, benim hala onlardan öğreneceğim 
çok şey var. 

Yazıma bolca ironi kattığım için affınıza sığını-
yorum. Başka türlü de zor bu mesleği sürdür-
mek. Gençleri de karamsarlığa sürükleme-
mek gerek.

Dilerim 50’inci yılını tamamlayan değerli mes-
lektaşlarımız daha güzel, daha ciddi şeyler 
yazma şansını elde eder.  

Genç dostlar, değerli meslektaşlarım; ilk 40 
yılda değil de, son 10 yılda adalet aramanın 
bizleri çok yorduğunu belirterek, yazımı son-
landırmak istiyorum. Sizlerin hukuku ararken 
yorulmayacağınız günlere kavuşmanızı,  an-
cak her şeye rağmen hukuka ulaşmak adına 
bıkmadan usanmadan uğraş vermenizi, ka-
ramsarlığa kapılmamanızı diliyorum. Hukukla 
kalın. 
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dı.  İzmir Barosu Önceki Başkanlarından Av. Noyan Özkan, 
Ölüm Yıl Dönümünde Mezarı Başında Anıldı

 Av. Noyan Özkan ‘ın ailesi, dostları ve 
meslektaşlarımızın katıldığı anmada, İzmir 
Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel  “Noyan Ağa-
bey için söylenebilecek en doğru sözlerden biri 
‘Kuş ölür, sen uçuşu hatırla.’ Çünkü gitti ama 
izi hala burada. Gitti ama kent birçok şeyi hala 
onun sayesinde yaşayabiliyor. Gitti ama bizi hiç 
yalnız bırakmadı. Mücadelesi, yol arkadaşlığı, 
umudu ile yalnız bırakmadı. Ben Noyan Ağabe-
yi hiç umutsuz görmedim. Sürekli mücadelenin 
içindeydi. Hep söylüyorum, bizden öncekilere 
yakışmaya çalışıyoruz. Onlardan öğrendikleri-
miz üzerine bir şeyler inşa ederek devam et-

meye çalışıyoruz. Sanıyorum yaşam en çok, 
dostlar biriktirerek zenginleşir. Noyan Ağabey 
bu anlamda zengin bir insandı. Etrafında dost-
ları, arkadaşları, yoldaşları olan bir insandı. 
O zenginlik kendini burada gösteriyor. Kendi 
adıma tek bir temennide bulunabilirim; uma-
rım ona yakışabilmişimdir, umarım onun açtığı 
yolda ilerleyebiliyorumdur, umarım onun kadar 
dost biriktirebilirim. Onu hiç unutmayacağız. İz-
mir unutmayacak, Türkiye unutmayacak. Çün-
kü Türkiye’deki çevre mücadelesinin başlangıç 
noktalarından, nirengi noktalarından biriydi.”  
ifadelerine yer verdiği kısa bir konuşma yaptı.






