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KAYBETTİKLERİMİZ
AV.MEHMET FUAT ERKMEN (547) 22.01.2013
AV.İLKER TULGA (5773) 08.02.2013
AV.İHSAN TANER KÜRÜM (1858) 24.02.2013
AV.GÜNAL AKALINLI (1061) 07.03.2014
AV.HASAN ENVER ALPARSLAN (337) 08.03.2013
AV.NOYAN ÖZKAN (2266) 08.04.2013
AV.KENAN ÖZKAYA (3444) 19.04.2013
AV.JÜLİDE YUMLU (517) 14.05.2013
AV.FİTNAT VARDARYILDIZI (504) 01.06.2013
AV.TALAT ULUSOY (441) 13.06.2013
AV.MEHMET YURDAL TOKAT (1930) 28.06.2013
AV.MUSTAFA ÖZDEMİR (3361) 24.10.2013
AV.AYLA SELIŞIK TAMAR (1592) 13.11.2013
AV.OSMAN NURİ İNAL (403) 16.11.2013
AV.DOĞAN ÇINAR (1358) 20.12.2013
AV.YILMAZ ÖZŞENER (1038) 22.12.2013
AV.YUSUF KUTLU (5024) 07.01.2014
AV.MELİKE YENİGÜN (9810) 13.01.2014
AV.KUDRET EFİL (1804) 18.01.2014
AV.MUSTAFA GENÇER (2324) 05.02.2014
AV.NURETTİN DURMAZ (529) 15.02.2014
AV.FERİDUN MANASTIR (472) 25.03.2014
AV.HİLMİ GÜLER (1943) 28.03.2014
AV.AHMET YEŞİLYURT (4806) 17.05.2014
AV.CEVAT ERİM (993) 23.05.2014
AV.HAKAN KILIÇ (9031) 18.06.2014
AV.ATİLA KARASLAN (6601) 23.06.2014
AV.AHMET SANİH ÇINAR (774) 21.07.2014
AV.RAHİM YILDIZ (1043) 21.08.2014
AV.MEHMET NİHAT TOPAN (542) 25.08.2014
AV.TOLGA KÜÇÜK (9519) 21.09.2014
ÖZLEMLE ANIYORUZ....
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Değerli Meslektaşlarım;

Onur olarak kabul ve eda ettiğimiz İzmir Barosu Başkanlık ve Yönetim Kurulu 
görevimizin 2012-2014 dönemini kapsayan iki yıllık  çalışmalarımızı  raporlaş-
tırdığımız bu yayını  takdirlerinize sunuyorum.

Baştan söylemek isterim ki ,çalışma raporumuzun sayfa sayısını elinizdeki ha-
line indirmek bizim için oldukça zor oldu. Özellikle etkinliklerimiz, Baro olarak 
davacısı olduğumuz konular ile ilgili dava ve cevap  dilekçeleri ,yine  takipçisi 
olduğumuz işler ile ilgili kurumlararası yazışmalar ve cevapları , raporlar, yayın-
lar tam hali ile basılsa idi onbinlerce sayfalık bir yayın oluşturmamız gerekecek-
ti. Bu nedenle çalışma raporumuzun birçok yerinde çalışmalarımızı ana hatları 
ile yazdıktan sonra  Baromuz internet sitesine eklediğimiz ve erişime açık olan 
bilgi ve belgelere  yönlendirme yaptık. Etkinliklerimizi ise Baro TV’den yayım-
ladık. Raporu okurken bu hususlara dikkat etmenizi rica ediyor,her fazladan 
basılan sayfanın mal olacağı çevresel külfet göz önüne alındığında bizi mazur 
göreceğinizi umut ediyoruz. 

Son iki yıl gerek ülkemiz gerek dünya için oldukça sıkıntılı bir dönemdi. Halen 
de varolan sıkıntılar devam ettiği gibi gün geçmiyor ki sıkıntılara yenileri ek-
lenmesin.  

Bu dönemde öncelikli olarak bir hukuk kurumu ve yargının kurucu unsuru olan 
avukatların meslek örgütü olmanın bilinci ile yargı bağımsızlığını, hukukun 
üstünlüğünü, insan haklarına dayalı laik ,demokratik,sosyal bir hukuk devleti 
olmanın gereklerini savunduk. Avukatlık mesleğine saldırı niteliği taşıyan dü-
zenlemelere ,yine bu mahiyette olan yasa yapma  faaliyetlerine karşı koyduk. 
Meslektaşlarımıza yapılan hukuk dışı eylemlere karşı ise meslektaşlarımızı yal-
nız bırakmadık, meslektaşlarımızın yanında olduk. Avukatlık mesleğinin genel 
kabul görmüş anlam ,önem ve ilkelerine uygun olarak geliştirilmesi ve yüceltil-
mesi  için siz meslektaşlarımızla yan yana  çalıştık. 

Komisyonlarımız aracılığı ile demokratik,katılımcı ve şeffaf bir usul izleyerek 
başta avukat hakları olmak üzere insan hakları, işçi hakları, kadın hakları, ,çev-
re ve kent hakları, hayvan hakları, doğa’nın varoluşsal hakları ,göç ve mülteci 
hukuku, adalete erişim hakkı  ve adli yardım hizmetleri, CMK hizmetleri ,adil 
yargılanma hakkı gibi ceza hukuku kapsamındaki bütün hakların korunması ve 
geliştirilmesi için mücadele ettik. Hukuk nasıl hayatın her alanına ilişkinse biz 
de Baro olarak bir hukuk kurumu olmanın hassasiyeti ile hayatın her alanında 
faaliyet yürütmeye gayret ettik. 

Bu çalışmaları  yürütürken gücümüzü sizden ,emeğinizden , destek ve onayı-
nızdan aldık. Bu noktada bu kapsamlı çalışmaları hep beraber hayata geçirdik. 
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Etkinliklerimizi herhangi bir hibe ya da diğer bütçelerden aktarma olmaksızın , 
tasarrufçu,adil ve özverili bir mali politika yürüterek Baromuzun kendi özgücü 
ile yaptık. 

Bu iki yıllık dönem boyunca , bizleri layık gördüğünüz bu onurlu görev ve  bu 
görevi sürdürürken verdiğiniz destek ve güvenden dolayı siz Değerli Meslek-
taşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Çalışma raporumuzu tüm Yönetim Kurulu Üyelerimiz adına saygılarımla suna-
rım.

Av.Ercan DEMİR
İzmir Barosu Başkanı
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İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
GENEL KURULA ÇAĞRI
İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu’nun Avukatlık Kanunu’nun 82.  maddesi ge-
reğince Ekim ayının ilk haftası yapılması gerektiği, yine Avukatlık Kanunu’nun 
ek madde 3/2 gereğince sayısı 400’ü geçen baroların genel kurullarının Cu-
martesi ve Pazar yapılmasının zorunlu bulunduğu, buna göre Ekim 2014 ilk 
hafta sonunun 04-05 Ekim olduğu, ancak bu günlerin Kurban Bayramı nedeni 
ile resmi tatil olduğu, bu nedenle Genel Kurul yapılamayacağı, bu durumda 
2014 Olağan Genel Kurulu’nun zorunlu olarak 1. toplantısının 11/12 Ekim 2014 
tarihlerinde İzmir Barosu Alsancak Merkez Binada, 1. toplantıda çoğunluk sağ-
lanamadığı takdirde aynı gündemle 25/26 Ekim 2014 tarihinde İzmir Fuar Atlas 
Pavyonu’nda yapılmasına karar verilmiştir.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 86. maddesi “(Değişik: 2/5/2001 - 4667/51 
m.) Baro levhasında yazılı avukat; gerek olağan, gerek olağanüstü genel kurul 
toplantılarına katılmak ve oy kullanmakla yükümlüdür. Bu toplantılara haklı bir 
neden olmaksızın gelmeyenlere veya oy kullanmayanlara İlçe Seçim Kurulu 
Başkanı tarafından, o baroya kayıtlı avukatların yıllık keseneğinin üçte biri mik-
tarında para cezası verilir. Bu para cezaları ilgili Baro Başkanlığınca tahsil edilir 
ve Baro bütçesine gelir kaydedilir. 64. madde’nin 3. ve 4. fıkraları, bu maddeye 
göre verilen para cezaları hakkında da uygulanır.” şeklindedir. Bu nedenle; mes-
lektaşlarımızın Genel Kurul Toplantısına ve seçimlere katılmaları, anılan yasanın 
82. maddesi uyarınca önemle rica olunur. 

Olağan Genel Kurul Gündemi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımla.

Av. Ercan Demir
İzmir Barosu Başkanı
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GÜNDEM:

BİRİNCİ GÜN    (Cumartesi ) Saat 10.00

1. 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 87.maddesi uyarınca yoklama ve 
M.Kemal Atatürk ve devrim şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
Okunması,

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi - (1 Başkan, 1Başkan Vekili, 2 Yazman  
üye).

3. Divana imza yetkisinin verilmesi.   

4. Baro Başkanının açış konuşması,

5. Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun okunması, görsel sunumu. Bilanço-
Hesap ve Denetleme Kurulu Raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibrası

6. Tahmini Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülüp karara bağlanması,

7. Diğer önerilerin görüşülmesi ve karara bağlanması

8. Baro organları ve TBB Delege adaylarının  saptanması

9. Başkan adaylarının konuşmaları

10. Dilek ve öneriler...

11. Genel Kurulun birinci gününün kapanışı

İKİNCİ  GÜN (Pazar) Saat  09.00 – 17.00

12. Seçimler

a. Baro Başkanı seçimi

b. Baro Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi (10 asıl, 10 yedek)

c. Baro Denetleme Kurulu Üyeleri seçimi (3  asıl, 3 yedek)

d. Baro Disiplin Kurulu Üyeleri seçimi (5 asıl, 3 yedek) 

e. TBB Genel Kuruluna katılacak İzmir Barosu Delegeleri seçimi (23 asıl, 23 
yedek)

13. Seçim  tutanaklarının yargıç tarafından  birleştirilmesi geçici seçim  
sonuçlarının  duyurulması,



8

BARO ORGANLARI 
İzmir Barosu Ekim 2012 - Kasım 2013 Yönetim Kurulu

Av. Ümit GÖRGÜLÜ
Üye

Av. Türkan KARAKOÇ
Üye

Av. Ayşegül ALTINBAŞ
Üye

Av. Sema PEKDAŞ
Başkan

Av. Sefa YILMAZ
Sayman

Av. Dilek DEMİR
Genel Sekreter

Av. Ercan DEMİR
Başkan Yardımcısı

Av. Meriç KAPTAN
Üye

Av. Özkan YÜCEL
Üye

Av. Anıl GÜLER
Üye

Av. Doğan ALPER
Üye
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BARO ORGANLARI 
İzmir Barosu Kasım 2013 - 2014 Yönetim Kurulu

Av. Ercan DEMİR
Başkan

Av. Sefa YILMAZ
Başkan Yardımcısı

Av. Dilek DEMİR
Genel Sekreter

Av. Meriç KAPTAN
Sayman

Av. Ümit GÖRGÜLÜ
Üye

Av. Türkan KARAKOÇ
Üye

Av. Ayşegül ALTINBAŞ
Üye

Av. Anıl GÜLER
Üye

Av. Özkan YÜCEL
Üye

Av. B.Erhan MERDER
Üye

Av. Hüseyin PEHLİVAN
Üye
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BARO ORGANLARI 
DİSİPLİN KURULU

AV. NAMIK KEMAL MARMARA

AV. ÜMİT İZMİRLİ

AV. ARZU DEMİRCİ

AV. ÖMER AKSAN

AV. CEM ALTIPARMAK

(21.10.2012–11.12.2013)

AV. ERDEM GÜMÜŞ

DENETLEME KURULU

AV. MİNE DONDURAN

AV. NEŞVE KOYLU

AV. YAKUP GÜL

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DELEGELERİ

AV. AHMET HAŞİM ÖZTÜRK

AV. AHMET OKYAY

AV. AHMET YILMAZ

AV. AYŞEN ERDOĞAN

AV. BİLAL KORALAY

AV. CEMAL NEDRET ERDEM

AV. EMİN ÖZMEN

AV. EROL ÖZCAN

AV. EYÜP KARAÇOBAN

AV. H. BUMİN ANAL

AV. H. İSMET KÖYMEN

AV. HİLAL KÜEY

AV. İBRAHİM ARZUK

AV. İSMAİL HANOĞLU
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AV. MAHMUT DİKMEN

AV. NESRİN SAYIN BAHÇIVAN

AV. SERKAN CENGİZ

AV. SİBEL ÜNLÜ HASDEMİR

AV. YENAL ÖZSÜER

AV. Z. BEYDAĞ TIRAŞ ÖNERİ

AV.ZEYNEP SEDEF ÖZDOĞAN

ÇALIŞMA ALANLARINA GÖRE İZMİR BAROSU YÖNETİM KURULU 
ÜYELERİ GÖREV DAĞILIMI
ADLİ YARDIM

AV. SEFA YILMAZ 

AV. TÜRKAN KARAKOÇ 

ARABULUCULUK KOMİSYONU

AV. ÖZKAN YÜCEL 

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ

AV. ÖZKAN YÜCEL 

AV. ÜMİT GÖRGÜLÜ 

CMK

AV. ÖZKAN YÜCEL 

AV. TÜRKAN KARAKOÇ 

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

AV. DİLEK DEMİR 

AV. TÜRKAN KARAKOÇ 

GÖÇ VE İLTİCA KOMİSYONU

AV. DİLEK DEMİR 

HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU

AV. ÜMİT GÖRGÜLÜ

İNTERNET VE BİLİŞİM KOMİSYONU
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AV. DİLEK DEMİR 

İNSAN HAKLARI HUKUKU VE HUKUK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

AV. ANIL GÜLER 

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KOMİSYONU

AV. MERİÇ KAPTAN 

AV. ANIL GÜLER 

KADIN HAKLARI MERKEZİ

AV. AYŞEGÜL ALTINBAŞ 

AV. ÜMİT GÖRGÜLÜ 

KENT VE ÇEVRE KOMİSYONU

AV. AYŞEGÜL ALTINBAŞ 

KÜLTÜR VE SANAT KOMİSYONU

AV. ÜMİT GÖRGÜLÜ 

AV. TÜRKAN KARAKOÇ 

SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU

AV. ÖZKAN YÜCEL 

STAJ EĞİTİM MERKEZİ

AV. ÖZKAN YÜCEL

STAJYER AVUKATLAR KOMİSYONU

AV. ÖZKAN YÜCEL

AV. ÜMİT GÖRGÜLÜ

SPOR KOMİSYONU

AV. ÖZKAN YÜCEL 

AV. SEFA YILMAZ 

AV. TÜRKAN KARAKOÇ 

YASA KOMİSYONU

AV. MERİÇ KAPTAN 

AV. SEFA YILMAZ 
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YAYIN KURULU

AV. ÖZKAN YÜCEL

AV. ANIL GÜLER 

UZLAŞTIRMA KOMİSYONU

AV. ÖZKAN YÜCEL

İZMİR BAROSU İLÇE TEMSİLCİLERİ
ALİAĞA AV. ÇAĞLAR BİLDİRİCİ
BAYINDIR AV. SEVİLAY KANTARCIOĞLU
BERGAMA AV. MEHMET NURİ TOKER
BEYDAĞ AV. HİLAL GİRGİN
ÇEŞME AV. AKGÜN ONUR
DİKİLİ AV. SÜLEYMAN ÖZCAN
FOÇA AV. AYCAN GÜLER
KARABURUN AV. ASLI KILIÇ
KARŞIYAKA AV. YEŞİM ÖZKÖK
KEMALPAŞA AV. CÜNEYT GÖREN
KINIK AV. ORHAN TAPARLI
KİRAZ AV. SEZAİ KEPÇEN
MENDERES AV. NAİL TURSUN
MENEMEN AV. SAİM AKKURT
ÖDEMİŞ AV. ERDEM BOYACI
SEFERİHİSAR AV. KADİR ÖZBEK
SELÇUK AV. CEMAL ÇELİKEL
TİRE AV. SAMİ GÖRÜŞÜK
TORBALI AV. A. DOĞAN TURAN
URLA AV. MUSTAFA ÖNDES
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İZMİR BAROSU PERSONELİ
AV. UTKU KILINÇ -  BARO MÜDÜRÜ

MEHMET YAVUZ   - CMK MÜDÜRÜ

AV. DEVRİM CENGİZ - İHM MÜDÜRÜ

AV. HÜMEYRA ERTOSUN PALDUMLAR - AHM MÜDÜRÜ

AV. ŞENOL KARAASLAN - ADLİ YARDIM MÜDÜRÜ

ASİYE KURKAL

AYDIN SEVER

AYLİN ÖZSOY

AYŞE MENEKŞE TEKİN

BARAN ÇELİKDEMİR

BETÜL SARI

BÜLENT YALÇIN

DENİZ DURAN ÇOLAK

DOĞAN GÜNGÖR

DUYGU TEKİN

ELİF KURU

EMEL GÜNER CANTAŞ

ERGUN ARPAT

GÖKHAN FİLİZ

GÜLCAN ÇEVRİM

HAMİT AKIN

HAYAL SÖNMEZ CİVELEK

İDRİS DURNA

İSTEM BAKOĞLU

KORAY USANMAZ

MAHMUT ÇETİNKAYA

MEHMET BAKIR
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MERYEM RODOPLU

MURAT BAYIR

MUSTAFA AKGÜL

NURHAYAT YENER

ÖNER TARIM

ÖZDEN GÜLTEKİN

ÖZGÜN YILDIRIM

ÖZKAN METİN

ÖZLEM KORKMAZ

ÖZLEM ŞENER YENİYURT

ÖZNUR USANMAZ

PERİHAN KOÇ

PETEK KILIÇ

SEDAT OĞUR

SEMA İNCE

SİNEM SOYLU

SÜLEYMAN SUBAŞILI

ŞEBNEM KAPLAN

ŞEYDA GÖRGÜLÜ

TUĞBA YILMAZ

UTKU KILINÇ

YAŞA SEMİH KURU

YAŞARİYE SUBAŞILI

YEŞİM BEKCAN KAYALI

YÜKSEL ALP
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SAĞLIK EKİBİ

DR. SAİM NARİN

DT. ESİN BAYCAN

HEMŞİRE AYSEL YORULMAZ

TBB SOSYAL YARDIMLAŞMA FONU

MİNAY ATAK



BÖLÜM 2:
BASIN AÇIKLAMALARI
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CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI ENGELLENEMEZ!
POLİS DEVLETİ DEĞİL HUKUK DEVLETİ!

Basına ve Kamuoyuna,

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Cumhuriyetimizin kuruluşunun 89. Yılını 
kutlamak isteyen vatandaşlarımız, ülke çapında engellemelerle karşılaşmıştır. 
Başta Ankara olmak üzere değişik illerimizde kutlamalara katılmak isteyen sivil 
halka, emniyet güçleri tarafından zor kullanılmış, Ankara’da 1.Meclis’e ve Anıt-
kabir’e yürümek isteyen topluluklara yoğun biber gazı ve tazyikli su sıkılarak 
gruplar dağıtılmaya çalışılmıştır.

İzmir ve başka illerden Ankara’daki kutlamalara katılmak için yola çıkan vatan-
daşları taşıyan otobüsler durdurularak yolculuklarına izin verilmemiştir. Anka-
ra’ya ulaşan otobüslerin şehre girişleri ve yolcularının kutlama alanlarına ulaş-
ması engellenmiştir.

Son olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kutlamalara katılan ve şiddete 
maruz kalan vatandaşlar hakkında soruşturma başlattığı öğrenilmiştir.

Barışçıl ve demokratik nitelikteki yürüyüş ve kutlamaların zor kullanılarak en-
gellenmesi, öncelikli olarak  Anayasa’nın 2.maddesinde ifadesini bulan “Türki-
ye Cumhuriyeti, insan haklarına saygılı, demokratik ve sosyal bir hukuk devle-
tidir.” hükmünün ihlali niteliğindedir.

İktidar,  baskıcı ve zorba yüzünü bu olayda bir kez daha göstermiştir. Anayasa, 
yasalar ve Anayasa’nın 90. Maddesi uyarınca onaylanıp iç hukuk normu haline 
gelmiş olan uluslararası sözleşmeler kapsamındaki her türlü demokratik hakkın 
kullanılmasını şiddetle bastırmayı hükümet politikası haline getiren  yürütme, 
bu tavrıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni hukuk devleti niteliğinden uzaklaştırmış tam 
anlamıyla bir polis devletine dönüştürmüştür.
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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 19. Maddesi; “Herkesin 
düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı 
rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve düşünceleri 
her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar.” hükmünü 
taşımaktadır.

Yine, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşmenin 
10. maddesinin 1. fıkrası;”Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne 
sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke 
sınırları sözkonusu olmaksızın  haber veya fikir alma ve verme özgürlüğünü de 
içerir.” şeklindedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 25. maddesi;”Herkes, düşünce ve kanaat 
hürriyetine sahiptir.”

 “Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıkla-
maya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.”

26. Maddesi,”Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yol-
larla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hür-
riyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da 
vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya 
benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.”

23. maddesinin 1. fıkrası, “Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.” hü-
kümlerini taşımaktadır.

Cumhuriyet Bayramını barışçıl bir şekilde kutlamak isteyenlere karşı yöneltilen 
polis şiddeti ve otobüslerin engellenmesi, Türk Ceza Kanunu’nun 115. Mad-
desinde ifadesini bulan inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını 
engelleme, 109. Maddesinde ifadesini bulan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 
niteliğindeki hükümlerin ihlali anlamını da taşımaktadır.

Bir hükümetin, hükümet ettiği Cumhuriyetin kuruluş yıldönümünün kutlanma-
sını yasaklaması ve zor kullanarak halkın kutlamalarını engellemeye çalışması 
tarihe geçecek bir paradokstur. Mevcut hükümet bu icraatının hesabını tarih 
önünde verecektir.

30 Ekim 2012

İZMİR BAROSU BAŞKANI

Av.Sema PEKDAŞ
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ÖLÜMLER OLMADAN ÇÖZÜM BULUNMALIDIR!
12 Eylül 2012 tarihinde 7 cezaevinde 65 tutuklu ve hükümlü tarafından başla-
tılan bugün itibarıyla 65 cezaevinde yüzlerce tutuklu ve hükümlünün katıldığı 
açlık grevleri halen devam etmektedir.

Açlık grevini sürdürenlerin önemli bir bölümü insan sağlığı için geri dönüşün 
mümkün olmadığı sınıra ulaşmış bulunmaktadır. Bundan sonra yaşanacak her 
gün, açlık grevi katılımcılarının bedenlerinde kalıcı ve ağır sağlık sorunlarının 
ortaya çıkacağı ve ölümlerle karşılaşacağımız günler olacaktır.

12 Eylül 1980’den bu yana cezaevlerinde gerçekleşen açlık grevleri ve ölüm 
oruçlarında 150’ye yakın tutuklu ve hükümlü hayatını kaybetmiştir. Yine bir 
açlık grevi sürecinde, 2000 yılında, 25 cezaevine eş zamanlı olarak düzenlenen, 
32 kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin sakat kaldığı “Hayata Dönüş Operasyonu” 
toplumun ortak belleğinden asla silinmemiştir.  

Geçmiş bize büyük acıları hatırlatmaktadır. Aynı acıları ve kayıpları bir daha 
yaşamamak için çaba göstermek bu ülkedeki her bireyin ve her demokratik 
kurumun öncelikli görevidir.

20 - 21 Ekim 2012 tarihlerinde gerçekleşen İzmir Barosu Genel Kurulu, bu ko-
nudaki bir önergeyi oylayarak, hükümetten duyarsızlığına bir son vermesini, 
insan sağlığına ve insan hayatına saygı göstermesini talep etmiş ve sorunun 
çözümü için derhal insani ve etkili adımlar atması yönünde çağrıda bulunmuş-
tur.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu göreve gelir gelmez, ilgili Genel Kurul kararını 
Adalet Bakanlığı’na iletmiştir.  . 

Başta Adalet Bakanlığı olmak üzere Hükümet yetkililerinin, bu eylemin hiçbir 
kayıp yaşanmadan sona erdirilmesi noktasında siyasi sorumlulukları bulun-
maktadır. Ölümlerin gerçekleşmesi durumunda, çözüme ulaşmak zorlaşacak, 
geç başlayacak diyalog girişimleri etkisiz kalacaktır.

Eylemin biçiminin onaylanıp onaylanmaması ve taleplerin içeriği, yaşanılan sü-
recin önemini değiştirmemektedir.

İzmir Barosu, devam eden açlık grevlerini, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bil-
dirgesi’nin 3.maddesinde ve Anayasa’nın 17.maddesinde ifadesini bulan “ya-
şama hakkı”  çerçevesinde değerlendirmektedir.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu, bu en temel hakkın korunması ve savunması 
noktasında üzerine düşen görevleri yapmaya hazırdır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.
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01 KASIM  2012

İZMİR BAROSU BAŞKANI

Av.Sema Pekdaş                                                       
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25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE ULUSLARARASI MÜCADELE 
GÜNÜ DOLAYISIYLA YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI

Basına ve Kamuoyuna;

Her yıl 25 Kasım günü tüm dünyada  “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırıl-
ması İçin Uluslararası Mücadele Günü”olarak kutlanır.  Kadına yönelik şiddetle 
mücadele gününün tarihçesinde; 25 Kasım 1960’ta Dominik Cumhuriyeti’nde 
diktatörlüğe karşı mücadele veren ve öldürülen üç kız kardeşi anma ile başla-
mış, 1981 yılında, Latin Amerika ve Karayipler’deki kadın örgütleri 25 Kasım’ı”-
Kadına Karşı Şiddete Son Uluslararası Günü”ilan etmiştir.

Tarihin en eski çağlarından itibaren her toplumsal kategoride, sınıfta,yönetim 
ve iktidar biçiminde kadına yönelik şiddetin , kadına yönelik ayrımcılığın yansı-
ması ve sonucu olduğu ve değişik boyutlarda var olduğu bir gerçektir.

Bu nedenle yaşamın her alanında var olan kadına yönelik şiddetin önlenebil-
mesi için özellikle tüm Devlet mekanizmalarının  AYRIMCILIK ile mücadeleyi 
etkin bir biçimde sürdürmesi zorunludur.

Ayrımcılıkla mücadele için kullanılan araçların ise işin özüne uygun bir felsefe 
ve pratikle derhal düzenlenmesi gereklidir.

Öncelikle;

1. Kadına yönelik şiddetin nedenlerinden birinin, kadının tek başına bir 
değer ifade etmemesi ve yalnızca aile içinde bir anlamı olacağı fikri olduğunun 
tereddütsüz kabulü ile bu faaliyetlerin hali hazırda yürütüldüğü Bakanlığın 
görevinden alınıp, kadına yönelik her türlü ayrımcılığın tasfiyesine ilişkin 
yapılacak çalışmaların sırf bu alana özgü kurulacak “kadın” Bakanlığı ile bu 
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alanda eğitimli uzmanlarca  yürütülmesi mecburidir.

2. “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun” 
uygulaması ile ilgili Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün internet sitesine 
konulan  ,bu yasa uygulaması neticesi verilen “Koruyucu ve Önleyici Kararlar”a 
ait istatistiğin konunun uzmanlarınca iyi incelenmesi gereklidir.

Bu istatistiklere göre il bazında, mağdurlar/şiddete uğrayanlar için verilen ko-
ruyucu kararlar ile failin/şiddet uygulayanın fiillerini sona erdirmesi ve tekrar-
lamaması için verilen önleyici kararların tetkikinde, ciddi handikaplar olduğu 
açıktır.

• Öncelikle ülke bazında 4634 mağdur için işlem yapılırken 29624 fail için 
önlem alınmıştır.Aradaki fark endişe vericidir.  Geriye kalan mağdurlar için ne 
yapılmıştır? Şuan güven içinde, temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ortamda 
olup olmadıkları bilinmekte midir?

• Adıyaman, Afyonkarahisar, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, 
Çorum, Erzincan, Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Mardin, Siirt ve Yalova’da 
hakkında  koruyucu tedbir kararı verilmiş tek bir mağdur kadın/çocuk/birey  
dahi yoktur. Bu durum endişe vericidir. Belli ki  Mağdurların adalete erişimde ve 
sosyal hizmete erişimde bir sıkıntı olduğu gibi belli ki Devlet mekanizmaların 
işleyişinde de bir sıkıntı vardır. 

• Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Denizli,  
Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, 
Muş, Nevşehir, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak illerinde 
ise neredeyse Kadına ve aile bireylerine yönelik şiddet uygulayan ya da 
uygulamaihtimali olan kimse yoktur. Bu bir üstte belirttiğimiz durumdan daha 
da endişe vericidir.

• 29624 fail/şiddet uygulayan hakkında önleyici tedbir kararı verilmiştir. Bu 
tabloda bu faillerin kaçının önleyici tedbir kararını ihlal ettiği ve yaptırım olarak 
ne ile cezalandırıldığı araştırılmalıdır. Bu sayede verilen kararların etkili olup 
olmadığı ortaya konmalıdır.

• Siirt ilinde her iki veri “0”dır, Yalova ilinde ise sadece 1 tane vaka olmuştur. 
Böyle bir tablo hepimizi sevindirecek bir durumdur. Ancak ülke ve dünya 
gerçekliği ile hiç uyumlu değildir.  Kadına yönelik şiddet olgusu ülkemizde 
halen kapalı kapılardan çıkamamıştır. Halen bu ülkede kadınlar karakollara 
gittiğinde “kocandır döverde severde” denilerek gönderilmektedir. Halen bu 
toplumda kadınlar “evlerinden gelinlikle çıkıp kefeniyle dönmek” zorunda 
bırakılmaktadır. Yukarıda altını çizdiğimiz tüm hususlar esasen ülke gerçeğinin 
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altını da çizmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yurttaşların güvendiği bir 
mekanizma olması gereklidir. Belli ki güven konusunda da bir sıkıntı vardır.

Bu istatistikler ışığında hassasiyetle gereken çalışmalar derhal başlatılmalıdır.

3. Kadına Yönelik Şiddet vakalarında en önemli şey mağdurun adalete 
erişiminin kolay ve ucuz olması, adaletten alınan sonucun ise hızlı ve etkili 
olmasıdır. Hiç kimse etkisiz olduğu bir yere başvurmak istemeyeceği gibi, 
pahalı bir yola başvurabilmesi ise maddi olanağınca mümkün olacaktır.

Her ne kadar 6284 sayılı yasaya dayanan tedbir talepleri herhangi bir harca 
tabi olmasa dahi bu taleplere bağlı olarak istenen boşanma ve velayet gibi 
davalar harca tabidir. Değişen Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tüm 
yargılama giderlerinin peşin yatırılması istenmekte en basit boşanma davası 
dahi yüzlerce liraya mal olmaktadır. Tam da bu yüzden yasalarda var olan “Adli 
Yardım” taleplerinin % 90’ı Mahkemelerce, yetersiz, standart gerekçelerle red 
edilmekte, bu rakamları temin edemeyen insanların ise davaları sırf bu yüzden 
görülmemektedir. Öyle ki sığınmaevlerinde barınmak zorunda kalan kadınlara 
dahi Mahkemelerce “Adli Yardım” verilmemektedir. Hak arama özgürlüğü ile 
adalete erişimin önündeki bu büyük engel kaldırılmalı bu duruma derhal son 
verilmelidir.

4. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bütçesi ,yaptığını ve yapacağını 
iddia ettiği işlerle hiç uyumlu olmadığı gibi Milli Savunma ,Diyanet ,İçişleri gibi 
bakanlıkların bütçeleri yanında son derece düşüktür. Bir ülkenin ayrımcılıkla 
mücadele, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, çocukların korunması ve 
geliştirilmesi, dezavantajlı grupların dezavantajlarını gidermek gibi alanlarda  
yapılacak olumlu eylemler, destekler ve sosyal politikaları  belirleyen Bakanlığın 
bütçesi ,Avrupa Birliğinden alınan hibelere bağlanmayacak kadar özel ve 
önemlidir. Bakanlığın bütçesi derhal artırılmalıdır.

5. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele için 7/24, tek kapı,tek çatı 
ilkesi ile kurulması planlanan , şuan 15 ilde pilot uygulamalarına başlanan, Şiddet 
Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) için 300 kişilik kadro tespit edilmiştir. Bu 
kadronun 15 il için geçerli olacağını kabul etsek bile, mağdur/şiddete uğrayan 
ile fail/şiddet uygulayan için verilen tüm tedbirlerin takibini yapacağını 
iddia eden bir kurum için bu kadro son derece yetersizdir. Kadrolar derhal 
artırılmalı, kendine özgü bütçesi oluşturulmalı, kurumlar arasındaki ilişkide 
yetki karmaşasına son verilmeli, herkesin eşit derecede hukuki yardımdan 
yararlanmasının koşulları oluşturulmalı, belirsizlikler yok edilmeli, Merkezde 
Kadın örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının da temsilinin sağlanması ve daha 
önce defalarca yaptığımız eleştiri ve önerilerin dikkate alınması gereklidir. 



26

Yoksa ŞÖNİM’ler varolan kaosa yenilerini ekleyecek ve ölü doğacaktır.

Tüm bunlardan önemlisi ise Siyasal iktidar ve siyasal iktidarın tüm temsilcileri 
başta olmak üzere Devlet aygıtının Tüm Kurumlarının şiddet dilini derhal bı-
rakması gerekliliğidir. Şiddet söylemi sadece dilde kalmamakta, en makul hak 
taleplerinde dahi demokratik protesto hakkını kullanan yurttaşlarımıza biber 
gazı gibi kimyasallar, tazyikli su, cop ve sair suretlerle şiddet uygulanmaktadır. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Şiddeti bir iletişim ve çözüm metodu olarak be-
nimsemeye ve kullanmaya devam ettiği müddetçe, toplumsal barışın sağlan-
ması ve barış dilinin konuşulması mümkün olmayacaktır. Her söyleminde şid-
deti kutsayan bir devletin, Şiddetin yanlışlığını anlatabilmesi ve kadına yönelik 
şiddetle mücadelede mesafe kaydedebilmesi mümkün değildir.

İzmir Barosu olarak üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Tüm 
sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildiririz.

23 Kasım 2012

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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İNSAN HAKLARI DOKUNULAMAZ, DEVREDİLEMEZ, ERTELENEMEZ 
BİR BÜTÜNDÜR VE EVRENSELDİR!

Basına ve Kamuoyuna

Bugün, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul 
edilişinin 64. yıldönümü.

 İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ertesinde ve iki büyük savaştan edinilen acı 
deneyimlerin üzerine, ortak bir değerler sistemi oluşturmak amacıyla kurulan 
Birleşmiş Milletler’in insan haklarının evrenselliği fikrini temel alan Evrensel Bil-
dirge’yi kabulü insanlık için büyük bir kazanımdır.

Buna karşın günümüzde, uygarlık değerlerinin çiğnendiği, insan hakları açısın-
dan kazanımların gerilediği, insan öğesinin değil, maddi değerlerin ve eşitsiz-
liklerin öne çıkarıldığı bir döneme girilmiştir.

Bir yandan uygulanan neo-liberal politikalar sonucunda derinleşen sosyal eşit-
sizlik, adaletsizlik ve yoksulluk nedeniyle toplumlar yoğun bir sosyal güvenlik 
kaygısı yaşamaya terkedilmiş, diğer yandan özellikle 11 Eylül saldırılarından 
sonra devletlerin, “terör” gerekçesiyle bir güvenlik “paranoyası” yaratması so-
nucu otoriter yönetim anlayışları güçlendirilmiştir. Toplumlara dayatılan milita-
rist ve polisiye önlemler sonucu istisna hali kurumsallaştırılarak adeta birküre-
sel olağanüstü halrejimi oluşturulmuştur.

Belirtilen bu politikaların yarattığı belli başlı sonuçlar şöyle özetlenebilir:

• Uluslararası sermayenin küreselleşme politikalarının yol açtığı ağır ekonomik 
kriz tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Bu nedenle 2012 yılında dünya halkları; 
derinleşen işsizlik, yoksulluk ve açlıkla birlikte artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık 
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ve nefret söyleminin öne çıktığı hak ihlallerine maruz kalmıştır.

• 2012 yılında dünyanın hemen her yerinde geniş halk kitleleri, derinleşen 
ekonomik krizlerin sırtlarına yüklenmek istenen ağır faturasına itiraz etmek 
ve/veya yıllardır baskısı altında yaşadıkları anti-demokratik/gerici rejimlerden 
kurtulmak için sokaklara çıkarak protestolarda bulunmuştur. Ancak iktidarların 
bu protestolara yönelik müdahale ve bastırma girişimleri sonucunda başta 
yaşam hakkı ve işkence olmak üzere ağır insan hakları ihlalleri yaşanmıştır. 
Söz konusu ihlaller, bölgemiz Ortadoğu’da özellikle de Suriye’de yaşanan iç 
savaş ve İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları sonucunda daha büyük bir boyut ve 
yoğunluğa ulaşmaktadır.

• Yaşanan doğal afetlerin ardından yüz binlerce insan kendi kaderleri ile baş 
başa bırakılmakta, etnik, ulusal ve dinsel farklılıkların kışkırtılmasıyla büyük insan 
toplulukları, halklar çeşitli saldırılara maruz kalmakta, büyük göç hareketleri 
gerçekleşmekte, yaşanan eşitsizlik ve ayrımcılıklar insanları umutsuzluğa 
yöneltmektedir. Birçok Avrupa ülkesinde göçmenlik yasaları, küreselleşme 
politikalarının mağduru on binlerce insanın sınır dışı edilmesine neden olacak 
biçimde değiştirilmekte, mülteci kamplarının koşulları ağırlaştırılmakta, 
kamplarda temel insan hakları ihlalleri yoğunlaşmaktadır.

• Terörle mücadele gerekçesiyle başta ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya olmak 
üzere birçok batı ülkesinde bir insanlık suçu olan işkenceyi meşrulaştırmaya ve 
ona hukuksal dayanak kazandırmaya yönelik girişimlerde kaygı verici bir artış 
gözlenmektedir.

• Küresel iklim değişikliği nedeniyle su kaynakları hızla tükenmekte, deniz ve 
göllerde değişimler yaşanmakta, yaban hayatı ve bio-çeşitlilik yok olmakta, 
doğal denge bozulmakta, meteorolojik karakterli doğal afetler neredeyse 
olağan hale gelmektedir. 

2012 yılı ülkemizde de insan hakları açısından ciddi sorunların yaşandığı bir yıl 
olmuştur. Bu yılın özellikle ikinci yarısında Kürt Sorunu bağlamında tırmanışa 
geçen şiddet sarmalı ve çatışmalar nedeniyle yaşam hakkı ihlallerinde kaygı 
verici bir artış yaşanmıştır. Bunun yanı sıra işkence yasağı ihlalleri, toplanma 
ve gösteri hakkına yönelik müdahaleler, düşünce ve ifade özgürlüğü, tutuklu 
gazeteciler, cezaevlerinde ölümler, kadına ve cinsel yönelimi farklı olanlara yö-
nelik şiddet, çevre ve ekoloji sorunları, ekonomik ve sosyal haklardaki kayıplar 
gibi başlıkların 2012 yılında da öne çıktığını görüyoruz.

Bu başlıkların dışında her ne kadar 2011’in son günlerinde gerçekleşse de so-
rumluları hala ortaya çıkarılamadığı ve adalet tesis edilemediği için etkisi ve 
yol açtığı acılar 2012 yılı boyunca tüm ağırlığı ile devam eden Hakkari/Uludere 
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(Roboski) de 19’u çocuk yaşta 34 yurttaşımızın savaş uçaklarından atılan bom-
balar ile katledilmesi olayı 2012 yılının insan hakları tablosunda özgün bir yere 
sahiptir.

İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE

İşkence, hala ülkemizdeki insan hakları ihlalleri arasında önemli bir yer tutmak-
tadır. Hükümetin “sıfır tolerans” söyleminin hiçbir kıymeti ve önemi kalmamış-
tır. Özellikle kolluk kuvvetlerinin silah ve güç kullanmasına ilişkin kendilerine 
verilen geniş ve sınırları net olarak çizilmemiş yetkiyi kötüye kullanmaları so-
nucunda yaşam hakkı ihlalleri yaşandığı gibi işkence niteliğindeki eylemlerde 
de dramatik bir artış olduğu gözlemlenmiştir. 

• Güvenlik güçlerinin gözetim ve denetimi altındaki yerlerde, gözaltı 
merkezlerinde, askeri kışlalarda işkence halen devam etmektedir. Yanı sıra Polis 
Vazife ve Salahiyet Yasası’nda (PVSK) 2007 yılında yapılan değişiklik sonucunda 
işkence ve diğer kötü muamele fiilleri açık alana da yayılmış ve protesto 
ya da hak taleplerine yönelik her türlü toplantı ve gösteri polisin şiddet ve 
müdahalesine maruz kalmıştır.

• Türkiye İnsan Hakları Vakfı’na (TİHV) 2012 yılının ilk 11 ayında işkence ve 
kötü muameleye maruz kaldığı iddiasıyla toplam 506 kişi başvurmuştur. 
Başvuranların 217’si aynı yıl içinde işkence ve kötü muamele gördüklerini 
belirtmişlerdir.  

• İnsan Hakları Derneği’ne ise 2012 yılının ilk 10 ayında işkence gördüğünü 
belirten 397 kişi başvurmuştur.

• Askeri ceza ve disiplin evleri de yoğun işkence ve kötü muamele iddialarına 
karşın hala her türlü denetimden uzak kapalı bir kutu durumundadır. 
Cezaevlerinin izlenmesi ve denetimi için 4681 sayılı kanunla kurulmuş olan 
ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları, yasal kısıtlılık nedeniyle 
askeri ceza ve tutukevlerinde izleme ve denetim yapamamaktadırlar. 
Buralarda yaşanan işkence ve kötü muamele olayları hakkında ancak bir ölüm 
gerçekleştiğinde kamuoyunun bilgisi olabiliyor.

• www.askerhaklari.com sitesinin verilerine göre 1 Ocak - 30 Ekim 2012 
tarihleri arasında 62 asker işkence ve kötü muameleye maruz kalmıştır.

• Cezasızlık hala işkence ile mücadelede en önemli engeldir. Faillere hiç 
soruşturma açılmaması, açılan soruşturmaların kovuşturmaya dönüşmemesi, 
dava açılan vakalarda işkence yerine daha az cezayı gerektiren suçlardan 
iddianame düzenlenmesi, sanıklara hiç ceza verilmemesi ya da işkence dışında 
cezalar verilmesi ve cezaların ertelenmesi gibi nedenlerle cezasızlık olgusu 
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işkence yapılmasını mümkün kılan en temel unsurlardan birisi olarak hala 
karşımızda durmaktadır.

YAŞAM HAKKI

Her zaman gündemde tutulan güvenlik kaygıları, 2005 yılında Türk Ceza Ka-
nunu (TCK) ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda (CMK), 2006 yılında Terörle 
Mücadele Kanunu’nda (TMK) ve 2007 yılında PVSK’da yapılan düzenlemelerde 
ifadesini buldu. Bunun gözlenebilir sonucu ise son birkaç yılda yaşam hakkı 
ihlallerindeki ile işkence ve diğer kötü muamele iddialarındaki artıştır. Kolluk 
güçlerinin güç kullanma yetkilerini genişleten bu değişikler sonucunda yaşam 
hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, toplantı ve gösteri özgürlüğü ve yanı 
sıra örgütlenme özgürlüğüne yönelik her geçen gün daha fazla görülen aşın-
dırma ve ihlaller 2012 yılında da devam etmiştir. Böylesi bir ortamda çatışma-
lardaki yoğunluk ve hızlı tırmanış tüm hak kategorilerinde yıkıma varan bir 
eğilimi de başlatmış durumdadır.

• TİHV Dokümantasyon Merkezi’nin verilerine göre 1 Ocak - 30 Kasım 2012 
arasında

• Gözaltı birimlerinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren kişi sayısı 9’dur.

• Cezaevlerinde çeşitli nedenlerle yaşamını yitiren kişi sayısı 60’dır.

• Yargısız infaz, dur ihtarı veya rastgele ateş açma sonucu 35 kişi yaşamını 
yitirmiştir.

• Kim tarafından öldürüldüğü bilinemeyen kişi sayısı 19’dur.

• Kolluk kuvvetlerinin toplantı ve gösterilere müdahalesi sonucu 4 kişi 
yaşamını yitirmiştir.

• www.askerhaklari.com sitesinin verilerine göre 1 Ocak - 30 Kasım 2012 
tarihleri arasında zorunlu askerlik hizmetini yapan 44 kişi intihar ederek ya da 
şüpheli bir biçimde yaşamını yitirmiştir. 

 KÜRT SORUNU

2012 yılında da Kürt sorunu, Türkiye’nin insan hakları ve demokrasi sorununun 
en önemli halkası olmayı sürdürdü. Bu sorun, bugüne kadar terör ve asayiş 
sorunu olarak nitelendirilmiş; ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal ve hukuksal 
boyutları ihmal edilmiş; bu sorun ile Türkiye’nin demokratikleşmesi arasındaki 
bağ koparılmak istenmiştir. Özellikle diyalog ve çözüm süreçlerinde yaşanan 
tıkanma, şiddet ve çatışma ortamının tırmanmasına dolayısıyla da yaşam hakkı 
ihlallerinde kaygı verici bir artışa yol açmıştır.
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• TİHV Dokümantasyon Merkezi’nin verilerine göre 1 Ocak - 30 Kasım 2012 
tarihleri arasında çıkan çatışmalarda, 164 asker, 542 militan, 16 sivil, 28 polis, 21 
geçici köy korucusu olmak üzere toplam771kişi yaşamını yitirmiş, 376 asker, 20 
militan, 124 sivil, 85 polis, 37 geçici köy korucusu olmak üzere toplam642kişi 
yaralanmıştır. Ölümlerin 627’si ve yaralanmaların 507’si çatışmaların hız 
kazandığı Haziran - Kasım 2012 arasında yaşanmıştır.

• Kara mayınlarının patlaması sonucu 14 kişi yaşamını yitirirken 34 kişi de 
yaralanmıştır.

• Meskûn mahalde patlatılan bombalar sonucunda 14 kişi yaşamını yitirmiş, 15’i 
güvenlik görevlisi, 91’i sivil olmak üzere toplam 106 kişi yaralanmıştır.  

• Anadil hakkının kullanımını, Kürt dilinin kullanımını yasal güvenceye alan 
yaşamsal değişiklikler yapılmamıştır, konu hala siyasetin malzemesi olarak 
kullanılmaktadır. Özellikle mahkemelerde savunma hakkının kısıtlanmasına yol 
aç anadilde savunma sorununun çözümü 2013 yılına kalmıştır. 

• Kürt sorununun farklı boyutlarını siyasetin ve kamuoyunun gündemine 
taşıyanlar üzerindeki KCK operasyonlarıyla yürütülen siyasi, hukuki ve idari baskı 
devam etmekte, uzun tutukluluk süreleri göze çarpmaktadır. TİHV verilerine 
göre, 2012 yılının ilk 11 ayında bu kapsamda 2194 kişi gözaltına alınırken 912 
kişi tutuklanmıştır. Bu sayılar geçen yıl 2047 gözaltı, 836 tutuklama şeklinde 
olmuştu.

• Olağanüstü hal kaldırılmış olmasına rağmen koruculuk sisteminin fiilen 
sürüyor olması nedeniyle çatışmalı dönemde topraklarını terk etmek zorunda 
kalanların, köylerine geri dönüşleri, çalışma ve barınmaları için uygun koşullar 
hala yaratılamamıştır.

DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

2012 yılı düşünce ve ifade özgürlüğü alanında meydana gelen ihlaller, düşünce 
ve ifade özgürlüğünün basın, örgütlenme, toplantı ve gösteri yapma özgür-
lükleri ile yakından ilişkili olduğunu ve birlikte değerlendirilmesi gerektiğini 
ortaya koymaktadır.

• 2012 yılı içinde de düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik 
kısıtlama ve yasaklamalar devam etmiştir. Bu çerçevede gazeteci, yazar, insan 
hakları savunucusu vb. çok sayıda kişiye davalar açılmış, dergi ve kitaplar 
toplatılmış, gazeteler, dernekler kapatılmıştır. 2012 yılı Kasım ayı sonuna dek 
cezaevlerindeki gazeteci sayısı 75’dir.

• 301. madde her ne kadar 2008 yılında kaldırılmış olsa da mevcut hukuk 
mevzuatında özgürlükler önünde tehdit yaratan ve birbiri yerine kullanılabilecek 
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en az 13 madde daha (84, 125, 132, 134, 215, 216, 218, 285, 286, 288, 299, 305, 
318. maddeler) bulunmaktadır.

• Bunlar dışında birçok yasada da ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı nitelikte 
hükümler vardır. Ancak, Terörle Mücadele Yasası üzerinde ayrıca durmak 
gerekir. Bu yasa sadece düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü açısından 
değil, aynı zamanda çocuk hakları, sanık hakları vb. birçok yönden de ciddi 
ihlallere kaynaklık etmektedir.

• 2012 yılında ilk 11 ayında yukarıda belirtilen yasa maddelerine dayanılarak 
301 kişi hakkında toplam 908 yıl 2 ay 8 gün hapis cezası verilmiştir. 1088 kişinin 
ise yıl içinde yargılanması devam etmiştir. 5 kişiye toplam 43.780 TL para cezası 
verilmiş olup 50 kişinin yargılanması ise 3. Yargı Paketi uyarınca ertelenmiştir.

• Aynı dönem içersinde yayını durdurulan gazete ve dergi sayısı 17’dir. Ayrıca 
564 adet yayına (kitap, takvim, afiş, broşür, poster) el konmuştur. 

• 2012 yılında dikkat çeken bir yan da yaygın olarak kullanılan internet siteleri 
ve yazışmaların denetlenmesi, sınırlanması ve yasaklanması olmuştur. 30 Kasım 
2011 tarihi itibariyle erişime engellenen web sitesi ise sayısı 22.536’dır.

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ

• Başta İnsan Hakları Derneği yöneticileri olmak üzere insan hakları ve 
barış savunucuları üzerindeki baskılar artmış, çok sayıda kişi tutuklanmış ve 
yargılamaya tabi tutulmuştur.

• Halen 15 İHD yöneticisi ve üyesi tutuklu durumdadır.

TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ

• 2012 yılı, toplantı ve gösteri özgürlüğü açısından da ihlallerin ve kısıtlamaların 
yaşandığı bir dönem olmuştur. Kolluk güçlerinin, barışçıl gösterilerde orantısız 
güç ve şiddet kullanması, cop, dayak, basınçlı su, biber gazı gibi uygulamaları 
önceki yıllara oranla artış göstermiş işkence adeta sokağa taşmıştır.

• 30 Kasım 2012 tarihine kadar kolluk güçlerinin toplantı ve gösterilere yönelik 
müdahaleleri sonucu 4 kişi yaşamını yitirmiş, 555 kişi yaralanmıştır. Ölümlerin 
tamamı “göz yaşartıcı gazlar” olarak bilinen “kimyasal ajanlardan türetilmiş 
silah” kullanımı sonucu gerçekleşmiştir.

• Yine aynı dönemde toplantı ve gösterilere müdahaleler sonucu 6.529 kişi 
gözaltına alınmış, 1.831 kişi tutuklanmıştır.

CEZAEVLERİ

2012 yılında da cezaevleri, insan hakları ihlallerinin en yoğun yaşandığı yerler 
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olma özelliğini sürdürmüştür.

• 31 Mayıs 2012 itibariyle 35.432’si tutuklu 89.668’i hükümlü olmak üzere 
toplam 125.100 kişi cezaevlerinde bulunmaktadır. Her ne kadar 5 Temmuz 
2012 tarihinde yürürlüğe giren 3. Yargı Paketi’nden sonra bu sayılarda bir 
azalma olduysa da o tarihten bu yana tutuklu ve hükümlü sayısının yine eski 
seviyesine ulaştığını düşünmekteyiz.

• Bunların 1.688’i çocuk tutuklu, 403’ü çocuk hükümlüdür.

• 2012 yılının ilk 11 ayında cezaevlerinde, Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi’nde 
çıkan yangın sonucu ölen 13 kişide dahil olmak üzere toplam 60 tutuklu ya da 
hükümlü intihar, işkence ve kötü muamele, kaza, ihmal, hastalık, mahkûmlar 
arası kavga vb nedenlerle yaşamını yitirmiştir.  

• Cezaevlerinde sağlık hakkı alanında ciddi sorunlar bulunmaktadır. 
Tutuklu ve hükümlülerin tıbbî yardıma ulaşma konusunda önemli engellerle 
karşılaştığı ve gerekli tıbbî personelle, araç-gerecin cezaevlerinde bulunmadığı 
gözlemlenmektedir. İHD verilerine göre 2012 yılında ağır hastalıkları olan 210 
tutuklu/hükümlü cezaevlerinde tedavi edilmeyi beklemektedir.

• 2000 yılından bu yana uygulanmakta olan tecrit ve tretmana dayalı ceza 
infaz sistemi, tutuklu ve hükümlülerin fiziksel-sosyal-ruhsal bütünlüğünü 
tehdit etmeye devam etmektedir. Bir ve üç kişilik oda sisteminde tutukluların 
ve hükümlülerin birbirleriyle sosyal ilişki kurması engellenmektedir. Bu durum 
onların ruh sağlığı üzerinde ağır hasarlara yol açmaktadır. Bu ağır izolasyon 
koşullarını yumuşatmak için Adalet Bakanlığı’nın 10 tutuklu ve hükümlünün 
haftada 10 saat bir araya gelerek sosyalleşmesini öngören 22 Ocak 2007 tarihli 
genelgesi (45/1) yürürlükte olmakla birlikte halen etkin ve sorunsuz biçimde 
uygulanmamaktadır. 

• Yine 2000 yılında Adalet Bakanlığı tarafından vaat edilen, cezaevlerinin 
şeffaflaşmasını sağlayacak olan cezaevlerinin bağımsız, demokratik ve mesleki 
kurum temsilcilerinden oluşan kurullarca sivil denetime açılması yönünde bir 
gelişme de yoktur.

• 870 Kürt siyasi tutuklu ve hükümlü tarafından yapılan ve 67 gün süren açlık 
grevleri sırasında yetkililerin yaşam hakkını koruma yükümlülüklerini yerine 
getirmekte gösterdiği isteksizlik ve duyarsızlık kaygı verici olmuştur. 

EKONOMİ VE ÇALIŞMA YAŞAMI

Küresel sermaye ile girilen ilişkiler ve dünya çapında yaşanan mali/ekonomik 
kriz 2012 yılında da çalışma hayatında emekçilerin haklarını ortadan kaldıran 
saldırılarla devam etmiştir. Krizin faturası emekçilere kesilirken emek maliyet-
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lerini daha da aşağı çekmek için esnek ve güvencesiz çalışma, temel çalışma 
biçimi haline getirilmektedir. Neo-liberal politikalar sonucu emekçilere esnek 
üretim ve performans gibi uygulamalarla acımasız çalışma koşulları dayatıl-
maktadır. Esnek çalışma modeli ile birlikte getirilen “bireysel sözleşme” modeli 
de modern köleliğin aldığı son biçimdir.

• İşyerlerinde sağlık ve iş güvenliği açısından etkin denetim mekanizmalarının 
işletilememesi nedeniyle her geçen gün artan iş kazaları ve meslek hastalıkları 
sonucunda işçilerin sağlıklı yaşam hakları ellerinden alınmaktadır. Türkiye 
ölümlü iş kazalarında dünya sıralamalarında ön sıralarda yer almaktadır. 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 82 ülkeden gelen verilere göre derlediği 
istatistiklere göre Türkiye’de sigortalı işçi başına iş kazalarında yaşamını yitiren 
işçi oranı yüz binde 15,3 tür. Türkiye, bu oranla sadece El Salvador ve Cezayir’i 
geride bırakmaktadır. Avrupa Birliği istatistiklerine göre de bu oran yüz binde 
2,5 iken ABD’de yüz binde 2,6’dır.

• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin raporuna göre 2012 yılının ilk 11 ayında 
tüm iş alanlarında iş kazaları/cinayetleri sonucu en az 802işçi yaşamını yitirdi.

ÇEVRE HAKKI

• Pek çok uluslararası sözleşme ve ulusal hukuk metinlerinde ve Anayasamızda 
sağlıklı çevrede yaşama hakkı kabul edilmiş olmasına karşın maalesef ülkemizde 
insanlar; özgürlük, eşitlik ve yeterli yaşam koşullarını sağlayan onurlu ve refah 
içinde bir çevrede yaşayamıyor. Türkiye, küresel iklim değişikliğinin artmasına yol 
açan karbon gazı salınımında dünya ülkeleri arasında 23. sırada yer almaktadır. 
AKP Hükümeti küresel ısınmayı denetlemeye yönelik BM Kyoto İklim Koruma 
Sözleşmesi’ni çok tartışılır olmasına rağmen imzalamayı kararlaştırmış ancak 
bunu dahi henüz imzalamamıştır.

• Ekonomik büyüme, kar ve rant hırsıyla siyanür liçi ile altın arama, doğanın 
kılcal damarları işlevi gören derelere HES’lerin yapımı, kültürel, tarihsel ve doğal 
mirası yok eden büyük baraj inşaatları, uluslar arası tekellere parsellenen su 
kaynakları, şehrimizi de tehdit eden termik santraller ve nükleer santral sevdası 
ile yaşam alanlarımıza saldırılmakta ve yaşam hakkımız ihlal edilmektedir.

• Bu tür ihlallerin en son örneği şehrimiz İzmir’de yaşanmaktadır. Gaziemir’de 
daha önce kurşunüretimi yapan şimdi atıl durumda olan bir fabrikanın toprağa 
gömdüğü atıklardan sızan radyasyon sadece çevrede oturanları değil tüm 
İzmir halkını tehdit etmektedir.

CİNSİYET VE CİNSEL YÖNELİM AYRIMCILIĞI

Türkiye kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetin çok yoğun olduğu bir ülke olma 
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özelliğini korumaktadır. Hukuk sisteminin halen cinsiyetçi öğelerden arındırı-
lamamış olması, yargı ve kolluk güçlerinin uygulamalarında kadına, erkek ege-
men kimliğin ötekileştirici bakışı ülkemizi kadınlar için yaşanması zor bir ülke 
haline getirmektedir. Bir yandan kadınların toplumsal ve aile içindeki konu-
munda hızlı bir dönüşüm yaşanırken diğer yandan kadınların daha etkin, daha 
özgür bir kimlik edinme yönündeki çabaları şiddet veya linç uygulamalarıyla 
karşılaşabilmektedir. 

• Yaşanmakta olan muhafazakarlık, “kadın-erkek eşit olamaz” söylemiyle 
yeniden beslenen, cesaret kazanan erkek egemen söylem, davranış kalıpları, 
alışkanlıklar giderek güç kazanmakta, kadın cinayetlerindeki artış kaygı verici 
boyutlara ulaşmaktadır.

• Bianet’in verilerine göre 2012 yılının ilk 11 ayında toplam 147 kadın 
öldürülmüş, 123 kadın tecavüze, 208 kadın şiddete, 126 kadın tacize maruz 
kalmıştır.

• Ayrıca ülkede cinsel kimlikleri, kadın ve erkek olarak mutlaklaştıran erkek 
egemen zihniyet karşısında LGBT bireyler cinsel tercih ve yönelimleri nedeniyle 
toplumsal boyutta olduğu kadar herhangi bir sorun nedeniyle kamu otoriteleri 
ile karşı karşıya kaldıklarında da ayrımcılığa uğramaktadır. Uygulanan şiddet, 
aşağılama ve dışlamanın yanı sıra kişilerin bedensel bütünlüklerine yönelik 
olmakta ve pek çok kez yaşam hakkı ihlalleriyle de sonuçlanmaktır. Nefret 
söylemlerinin hedefi olmaktan kurtulamayan LGBT bireylere karşı sergilenen 
şiddet içinde güvenlik görevlileri tarafından uygulanan işkence, kötü ve küçük 
düşürücü muameleler ciddi bir yer tutmaktadır. 

• 2012 yılın ilk 11 ayında nefret cinayetleri sonucu en az 5 trans, bir gay birey 
yaşamını yitirmiştir.

MÜLTECİ VE SIĞINMACILAR

Devletler sadece kendi ülkesinin vatandaşlarının yaşam haklarını korumakla 
yükümlü değillerdir. Ülkemiz, önemli bir mülteci ve sığınmacı nüfus hareketi 
için “geçiş ülkesi” durumundadır. Ağır hak ihlallerine uğradıkları için ülkelerini 
terk eden bu insanlar, yolculukları sırasında insan kaçakçılarının aldatma ve 
istismarına maruz kalmakta, hatta yaşamlarından olabilmektedirler.

• 2012 Eylül’ünde İzmir’in Menderes ilçesi Ahmetbeyli Köyü sahillerinde 
çoğunluğu kadın ve çocuk olan 63 mülteci boğularak yaşamını yitirmiştir.

• Ülkelerine geri gönderilmek üzere özgürlüklerinden mahrum bırakılan 
göçmenlerin tutulduğu alıkonma merkezlerinde de ciddi sorunlar 
yaşanmaktadır. Kötü fiziki koşullara sahip bu merkezlerde sığınmacıların 
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zorunlu ve insani ihtiyaçları karşılanamamaktadır. Geri gönderme merkezlerinin 
hukuki statüsünü düzenleyen bir yasa henüz çıkarılmamıştır.

• Türkiye mülteci ve göçmenler için gerekli yasal düzenlemeleri yapmaktan, 
temel ve insanî ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak koşulları iyileştirmekten 
uzak tutumunu 2012 yılında da devam ettirmiştir.

• Suriye’deki iç savaştan kaçanlar için sınıra yakın yerlerde kurulmuş olan 
“mülteci kampları” insan hakları örgütlerinin ve bağımsız gözlemcilerin 
denetimine kapalıdır. Hükümet yetkilileri bu bağımsız kurumların ısrarlı 
başvurularını her defasında geri çevirerek bu yerleri şeffaf olmayan bir yöntemle 
yönetmeye devam etmektedir. 

ASGARİ TALEPLER

Sergilemeye çalıştığımız bu tablonun kader olmaktan çıkması ve değişmesi 
için demokratik kurumlar olarak yıllardır dile getirdiğimiz asgari talepleri bir 
kez daha yinelemek istiyoruz:

• Temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi yönündeki çalışmalar, uyum 
süreçlerinin gereği sonucu ve bir “ev ödevi”nin yerine getirilmesi anlayışı 
ile değil, aksine hak ve özgürlüklerin bu ülke insanının istemi, ihtiyacı ve 
demokrasinin içselleştirilmesinin gereği olduğu için yapılmalıdır.

• Bu bakımdan temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi esas olmalı; özgürlük-
güvenlik ikilemi yaratılarak bu gelişim engellenmemeli; var olan hak ve 
özgürlüklerden geri adım atılmamalıdır.

• Adil yargılanma hakkı ve savunma hakkı önündeki engeller kaldırılmalı, 
savunma dokunulmazlığı etkin olarak uygulanmalı, avukat müvekkil arasındaki 
meslek sırrı ilişkisine saygı gösterilmeli, uzun tutukluluk süreleri düşürülerek, 
hızlı ve adil bir yargılamanın koşulları oluşturulmalıdır. Adil yargılanma, 
masumiyet ve lekelenmeme hakkını ortadan kaldıran her türlü uygulama, 
birey ve dava gözetmeksizin terkedilmelidir.  Bu çerçevede, öncelikle Terörle 
Mücadele Yasası yürürlükten kaldırılmalıdır.

• İşkence iddiaları hakkında derhal ve koşulsuz olarak soruşturma açılmalı; 
işkence gördüğünü belirten kişinin tetkik ve incelemeleri İstanbul Protokolü 
çerçevesinde gerçekleşmelidir. Soruşturmalar bizzat C.Savcıları tarafından 
yürütülmelidir.

• İşkence ve kötü muamele suçu işleyenlerin cezasız kalmasına neden olan 
yönetsel, yasal, yargısal ya da öteki tüm engeller kaldırılmalı, suçluların derhal ve 
adil biçimde yargılanması ve cezalandırılması mekanizmaları etkinleştirilmelidir.
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• Haklarında işkence ve kötü muamele yapmak nedeniyle soruşturma açılan 
kamu görevlilerine, soruşturma sonuçlanıncaya dek hemen görevden el 
çektirilmelidir. İşkence suçu için zamanaşımı kaldırılmalıdır.

• PVSK değiştirilmeli, kolluğun üst arama, kimlik sorma, silah ve zor kullanma 
yetkileri daraltılarak yasa, bir bütün olarak kişi özgürlüğünü esas alan bir 
niteliğe büründürülmelidir.

• Gözaltı birimleri ve cezaevleri “bağımsız izleme kurulları”nın denetimine 
açılmalıdır.

• Yeni kurulan Türkiye İnsan Hakları Kurumu etkin bir şekilde işletilmeli, ayrıca 
işkencenin önlenmesine odaklanmış Birleşmiş Milletler İşkenceyle Mücadele 
Seçmeli Protokolü’ne (OPCAT) ve Paris İlkeleri’ne uygun bir ulusal mekanizma 
derhal oluşturulmalıdır. 

• Irkçı, ayrımcı ve cinsiyetçi beyanların ve nefret söyleminin yanı sıra kişi ya 
da grupların taşıdıkları kimlik, değer, politik görüş, cinsiyetleri ya da cinsel 
yönelimleri nedeniyle maruz kaldıkları saldırı ve şiddet, insanlık onuruna yönelik 
suç fiilleri kapsamına alınmalı, ayrımcılık hukukunun uluslararası standartlarını 
esas alan yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

• Türkiye, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargı yetkisini tanımalı, bu amaçla 
Roma Sözleşmesi’ni imzalamalıdır.

• Türkiye, BM Kayıplar Sözleşmesi’ne hiçbir çekince koymadan taraf olmalıdır.

• Örgütlenme ve düşünceyi açıklama özgürlüğünü engelleyen uygulamalara 
son verilmeli, buna yol açan tüm yasalar sonuçlarıyla birlikte yürürlükten 
kaldırılmalıdır.

• İnsan hakları ile ilgili çalışma yapan kişi ve kurumların karşılaştıkları yasal ve 
idari engeller, kısıtlamalar kaldırılmalıdır.

• Üzerinde çalışılan yeni Anayasa, her türlü ayrımcılığı yasaklayan, yurttaşların 
temel hak ve özgürlüklerini, çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını, doğal ve 
kültürel çevre ve varlıkların korunmasını güvence altına alan bir niteliğe sahip 
olmalıdır.   

• Olağanüstü hal uygulamasının fiilen devam eden sonuçları ve kurumları 
tamamen ortadan kaldırılmalıdır. Kürt sorununun şiddetsiz ve demokratik 
yollardan çözümü ve ülkede kalıcı bir barış ikliminin tesisi için herkes 
sorumluluklarını yerine getirmeli, ekonomik, sosyal, politik  her türlü önlem bir 
an önce alınmalıdır.

• F Tipi Cezaevi ile genelde tecrit uygulamasından vazgeçilmelidir.
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• Çocuk ve engellilerin haklarının korunmasına, onların daha güvenli, sağlıklı 
ve onurlu bir sosyal ortamda gelişmelerine ve yaşam sürdürebilmelerine yönelik 
idari ve pratik önlemler alınmalı gerekli yasal değişiklikler gerçekleştirilmelidir.

• Çevre ve doğaya zarar verme riski olan yatırımlar için, yöre insanının onayı 
alınmalı; çevre ve doğa koruma ile ilgili idare mahkemesi kararları uygulanmalı; 
hiçbir çevresel kaygı taşımayan, yaşam alanlarının kirlenmesine ve yok olmasına 
yol açan 5177 Sayılı yasa ile değişik Maden Yasası değiştirilmelidir.

• Türkiye, ivedilikle Kyoto Sözleşmesi’ni imzalamalı ve küresel ısınmaya karşı 
üzerine düşenleri yapmalıdır.

• Çevre kirlenmesine yol açmayacak, ekolojik dengeyi bozmayacak yeni bir 
yöntem geliştirilip uygulanıncaya kadar siyanür liçi yöntemiyle yapılan altın 
madenciliğinden vazgeçilmeli, Bergama-Ovacık, Uşak-Eşme Kışladağ altın 
madeni işletmeleri kapatılmalıdır. Efemçukuru ve Kaz Dağları’ndaki diğer 
projeler ise iptal edilmelidir. Aliağa Termik Santrali projesi iptal edilmelidir. Bu 
faaliyetler nedeniyle şu ana kadar çevrede oluşan kirlenmenin temizlenmesi ve 
bozulan doğanın düzeltilmesi işi, madenci şirketlere yaptırılmalıdır.

• HES’lerin yapımları durdurulmalı, nükleer santral projelerinden 
vazgeçilmelidir.   

• İşçilerin ve diğer çalışanların grevli-toplu sözleşmeli sendikal haklarının 
önündeki engeller ortadan kaldırılmalı, tüm çalışanlar için iş güvencesi, 
istihdam olanakları, sosyal güvenlik hakkı ve örgütlenme haklarıyla güvence 
altına alınmalıdır. Kamu Personel Rejimi kaldırılmalıdır.

Saygılarımızla.

10.12.2012

İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi

İHD İzmir Şubesi

TİHV İzmir Temsilciliği

ÇHD İzmir Şubesi
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EGE VE MARMARA BÖLGE BAROLARI TOPLANTISI SONUÇ 
BİLDİRGESİ
Basına ve Kamuoyuna,

15 Aralık 2012 tarihinde İzmir’de toplanan ve aşağıda imzaları olan Ege ve 
Marmara Baro Başkanları ve Temsilcileri aşağıdaki hususları kamuoyuna açık-
lamayı gerekli görmüşlerdir.

1. Son dönemlerde yaşanan yargısal olay ve süreçler sebebiyle  toplumda 
hukuka, yargıya, adalete duyulan güven hızla azalmaktadır ve bu son derece 
tehlikelidir. Temelinde hukukun üstünlüğü ve adaletin bulunmadığı hiçbir 
toplum varlığını sürdüremez, sorunlarını çözemez. Bağımsız ve tarafsız bir 
yargı,savunma  hakkı,adil yargılanma hakkı,hak arama özgürlüğü demokrasinin 
temelidir.

2. Savunma ve onun temsilcisi avukat, halkın hak arama özgürlüğünün aracı 
ve güvencesidir, iddia ve yargı makamı ile eşit düzeydedir. Savunmaya,avukata 
yöneltilen her türlü baskı, engelleme, sınırlama bizzat halkın hukuk güvenliğine 
ve adalete yönelik bir saldırıdır. Avukatlar adalet sisteminde “AKTÖR” değil asli 
unsurdur.

3. Özellikle topluma mal olmuş davalar ve özel görevli mahkemeler başta 
olmak üzere yargılamalarda avukata yönelik kısıtlama ve engellemeler , 
saldırılar tahammül ve kabul edilemez düzeye ulaşmıştır.Ancak bilinmelidir ki 
avukatlar ve barolar hukuksuzluğa ,zulme,baskıya teslim olmayacaklar;hukukun 
üstünlüğünü, adil yargılanma hakkını, demokrasiyi kararlılıkla savunmaya 
devam edeceklerdir.

4. Avukatlık Kanunun 76. maddesi toplumun hak ve hukukunu korumak 
adına barolara  görev ve yetki vermektedir. Bu görev ve yetkiyle  barolar 
vatandaşların hak ve hukukunu korumak adına davalar açabilmekte açılmış 
davalara müdahale edebilmektedir. Son dönemlerde baroların bu tür davalarda 
taraf ehliyetinin bulunmadığına ilişkin ve toplumun çıkarlarını koruyan bu 
işlevlerini ortadan kaldırmayı sonuçlayacak İdari Yargı Kararları toplum adına 
kaygı vericidir ve kabul edilmez.

5. Hukukun üstünlüğünün en önemli güvencelerinden olan avukatlara 
ve barolara yönelik her türlü saldırı kimden gelirse gelsin hak ettiği karşılığı 
görecektir.

6. Adil yargılama yargı için bir görev, kişi için bir haktır. Hukuk ve adalet 
herkes için gereklidir. Barolar kişi ve düşünce ayrımı gözetmeksizin herkesin 
adil yargılanma hakkını kararlılıkla gözetmeye ve sahip çıkmaya devam 
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edeceklerdir.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

15 ARALIK 2012 

AFYON BAROSU BAŞKAN YARDIMCISI AV. MESUT KUYUCU

AYDIN BAROSU BAŞKANI AV. SÜMER GERMEN

BALIKESİR BAROSU BAŞKANI AV. YAŞAR MEYVACI

BURSA BAROSU BAŞKANI AV. EKREM DEMİRÖZ

ÇANAKKALE BAROSU BAŞKANI AV. BÜLENT ŞARLAN

DENİZLİ BAROSU BAŞKANI AV. MÜJDAT İLHAN

EDİRNE BAROSU BAŞKANI AV. ÖZGÜR YILDIRIM

İSTANBUL BAROSU BAŞKANI AV. ÜMİT KOCASAKAL

İZMİR BAROSU BAŞKANI AV. SEMA PEKDAŞ

KIRKLARELİ BAROSU BAŞKANI AV. HARUN SAYGILI

KOCAELİ BAROSU BAŞKANI AV. MEHMET TAMER SOLAKOĞLU

KÜTAHYA BAROSU BAŞKANI AV. SABİT ÖZDOĞLAR

MANİSA BAROSU BAŞKANI AV. ZEYNEL BALKIZ

MUĞLA BAROSU BAŞKANI AV. MUSTAFA İLKER GÜRKAN

UŞAK BAROSU BAŞKANI AV. BAKİ KANTAR

YALOVA BAROSU DELEGESİ AV. CEMAL İNCİ
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DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ HER ZAMAN 
KAZANACAKTIR

Basına ve Kamuoyuna,

Her gün yeni ve sahte bir gündemle uyanmaya alıştık. Ancak, bu yoğun gün-
dem bombardımanına karşı duyarsızlaşmayacağımız gibi tepkisizliğe de alış-
mayacağız.

Avukatlık kanunumuzla hukukun üstünlüğünü savunmak bizlere görev olarak 
verilmiştir. Yine Avrupa Barolar Birliği geçtiğimiz ay 16.11.2012 tarihinde Ro-
ma’da toplanarak Avukatların Sosyal Sorumlulukları Ortak Deklarasyonunu ka-
bul etmişlerdir. Bu deklarasyonda avukatın sosyal işlevlerinin sadece adaletin 
doğru yürütülmesine katılımları değil aynı zamanda topluma karşı zorunlu gö-
revlerini yerine getirmeleri olduğu ilkesi belirtilmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda 
hareket etme sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Sayın Başbakan, bu sorumluluğumuzla size sesleniyor ve diyoruz ki;

• Tarihteki hiçbir diktatör denetlenmekten hoşlanmamış, hatta kurallarını 
kendilerinin belirledikleri yargısal denetimden dahi kaçma çabası içinde 
olmuştur.

• Demokrasi ise sadece seçim yarışından ibaret değildir.

• Demokrasi ve hukuk devleti kavramları ve uygulamaları tarih içinde gelişmiş 
ve son noktada cumhuriyeti ve demokratik hukuk devletini tanımlayan temel 
ilke olan kuvvetler ayrılığı ilkesi hakların, özgürlüklerin ve bireyin devlet 
karşısındaki güvencesi olmuştur.
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• Oysa siz son açıklamalarınızla, kuvvetler ayrılığı ilkesine olan öfkenizi açıkça 
dile getirerek, idarenin yargısal denetimini bir tıkaç gibi göstererek, yargıya 
gözdağı vermekte, onu istediğiniz biçime sokmaya çalışmakta, demokrasi ve 
hukuk devletine olan karşıtlığınızı açıkça ortaya koymaktasınız.  

• Talimat verdiğiniz ve talimatınız doğrultusunda gerekeni yapacaklarını 
söylediğiniz yargıda daha neyi, nasıl şekillendireceksiniz?

• Savcısı olduğunuzu ilan ettiğiniz özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde 
hukuka aykırı delillere dayanarak yargılama yapılırken, adil yargılanma ilkesi 
sürekli ihlal edilirken, savunma hakkı kısıtlanırken, varlığı adeta bir şehir 
efsanesine dönüşen yargı bağımsızlığından alacağınız, çalacağınız ne kaldı 
geriye?

Sayın Başbakan,

• Kuvvetler ayrılığı ilkesi ile ilgili çıkışınızın tesadüfen yapılmış bir çıkış 
olmadığını biliyoruz.

• Partinizin Anayasa Uzlaşma Komisyonuna başkanlık sistemine ilişkin 
önerilerini sunmasından sonra yaptığınız bu çıkış manidardır.

• Partinizin sunduğu önerilerde başkana , nasıl denetleneceği tasarıda yer 
almayan, adeta bir padişah fermanı niteliğinde başkanlık kararnamesi çıkarma 
ve TBMM’ni feshetme de dahil olmak üzere bir diktatörün sahip olmayı 
arzuladığı sonsuz yetkiler tanınmaktadır.

• Sizin ve partinizin “ileri demokrasi” hedefi bu mudur? 

Yargının kurucu unsuru olan savunmanın dirençli ve kararlı örgütü olan İzmir 
Barosu, yürütmenin yargıya üstünlük arayışının karşısında duracak ve yargıyı 
siyasi iradenin güdümünden kurtarma mücadelesine yılmadan devam edecek-
tir. 

Biliyoruz ki ;

Demokrasi ve özgürlük mücadelesi her zaman kazanacaktır

Diktatörlüğe heveslenenler asla başarılı olamayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla

20.12.2012

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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EGE VE MARMARA BÖLGE BAROLARI ORTAK BASIN AÇIKLAMASI:
“KUVVETLER AYRILIĞI”NI SAVUNMAYA, ŞİDDETE KARŞI 
MÜCADELE ETMEYE KARARLIYIZ.
Avukatlık Kanunun 76. Maddesi bizlere “hukuk devletini savunmak” görevi 
vermiştir. “Hukuk Devleti Unsurlarının” en başında ise “kuvvetler ayrılığı” ilkesi 
gelir. Her kim olursa olsun ya da nereden gelirse gelsin; “Kuvvetler Ayrılığı 
ilkesine” ve “Hukuk Devletine” yapılan saldırı bizi karşısında bulacaktır. Hukuk 
devletini savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz.

“Kuvvetler Ayrılığı” ilkesi, vatandaşlar için günlük, somut ve yaşamsal bir anlam 
taşır. Devletin/İktidarların adamı var, silahı var, parası var, gücü var.. Vatandaşın 
ise hukuku var. İktidar sahipleri, Hukuku önlerinde engel olarak göremezler. Bu 
onların hakkı da değildir haddi de değildir. Bilinmelidir ki Hukuk devletin içinde 
değil Devlet Hukukun içinde bir kavramdır. Bunun tersi araba’yı at’ın önüne 
koymak olur ve o araba eninde sonunda devrilir.

Toplumda güç kullanmak yetkisi esasen devlete aittir ve bu yetki kolluk eliyle 
yerine getirilir. Kolluk bu yetkisini kanuna uygun olarak kullanmak zorundadır. 
Yetki, keyfilik biçiminde kullanılırsa bunun adı “zulüm” olur. Keyfiliğin en yay-
gın biçimi orantısız güç kullanmak ise; en ağır biçimi ‘önleyicilik’ gerekçesiyle 
kolluğun şiddet kullanmasıdır.

ODTÜ de öğrenci gençlere hiçbir yeterli uyarı yapılmadan, doğrudan {Başbaka-
nı protesto edecekler} gerekçesiyle -copla, biber gazıyla, plastik mermiyle- en 
ağır biçimde saldırmak işte bu “önleyici devlet” denilen yanlış anlayışın ürü-
nüdür. Başbakanı protesto etmenin bedelinin, plastik mermilerle gaz bomba-
larıyla; beyin kanamasına uğramak olması; ülkemizin gençlerinin geleceğe ve 
demokrasiye olan umudunun da katledilmesi demektir. Oysa demokrasi; Baş-
bakanın protesto edilebildiği ve protestocuların bundan hiçbir zarar görmediği 
rejimin adıdır.

Devletin önleyici işlevi adı altında yapılan bu hukuksuzluk “orantısız güç kul-
lanımı” değil, “önleyicilik “ gerekçesiyle, haklı hiçbir neden yokken insanla-
ra-topluluklara karşı keyfi güç kullanmaktır. Bunun adı da şiddettir. Devlet şid-
det uygulamaz, uygulayamaz. Devlet şiddetinin istikrar kazanması ise “ Devlet 
Terörüdür.”

“Devlet teröründen” bahsedilen bir ülkede ise demokrasi ve hukuk devletinden 
söz edilemez. Özellikle son günlerde ülkemizde her türlü düşünce ve ifade 
etme özgürlüğünün bastırıldığının ötesinde en ufak “eleştirilerde” dahi süratle 
davalar açılabilmesi yine, hukuk devleti ve demokratik kurallara aykırıdır. Bu-
nun en önemli belgesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türk Hakiminin son 
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günlerde (düşünce ve ifade özgürlüğü) Türkiye ile ilgili İnsan Hakları ihlaline 
ilişkin açıklamalarıdır.

Bu çerçevede biz aşağıda imzası bulanan Baro Başkanları Kuvvetler ayrılığı ilke-
sini ve hukuk devletini savunmaya... Şiddetin her türlüsüne ve özellikle “devlet 
şiddeti”ne karşı mücadele etmeye... Kararlı olduğumuzu kamuoyuna ilan ede-
riz.

21 Aralık 2012

AYDIN BAROSU BAŞKANI AV. SÜMER GERMEN

BALIKESİR BAROSU BAŞKANI AV. YAŞAR MEYVACI

BURSA BAROSU BAŞKANI AV. EKREM DEMİRÖZ

ÇANAKKALE BAROSU BAŞKANI AV. BÜLENT ŞARLAN

DENİZLİ BAROSU BAŞKANI AV. MÜJDAT İLHAN

MANİSA BAROSU BAŞKANI AV. ZEYNEL BALKIZ

MUĞLA BAROSU BAŞKANI AV. MUSTAFA İLKER GÜRKAN

ISPARTA BAROSU BAŞKANI AV.GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU

İZMİR BARO BAŞKANI  AV. SEMA PEKDAŞ
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ESKİŞEHİR BARO BAŞKANI İLE İLGİLİ OLARAK HSYK’NIN 19.12.2012 
TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI’NA KARŞI EGE VE MARMARA BÖLGE 
BAROLARI BASIN AÇIKLAMASI
Gerçeğin bir kısmını anlatırsanız anlattığınız doğruyu söylemiş olmazsınız. Ek-
sik doğru, doğru değildir. Ve yanlış genellikle eksik doğru biçiminde ortaya 
çıkar.

Açıklamayla yaratılan (ve istenen, demiyoruz) yanlış algılama ögeleri şunlardır.

• Mahkemelerde ayağa kalkmak; yalnızca yemin  ve hükmün yüze karşı 
okunması sırasında zorunludur. {HMK md. 294/5  Hükmün tefhimini, duruşmada 
bulunanlar ayakta dinler.}, {CMK md.234/4 Hüküm fıkrası herkes tarafından 
ayakta dinlenir.} Başkaca bir zorunlulukta yoktur. Sözkonusu olayda Hakim ara 
kararı sırasında ayağa kalkılmasını istemiştir. Bu istek yasaya uygun değildir. 
HSYK gerçeği eksik dolayısıyla yanlış anlaşılmaya yatkın biçimde yansıtmıştır.

• Yargılamanın sevk ve idaresi Mahkeme hakimine aittir. Hakim bu yetkisini 
ayrıntılı olarak düzenlenmiş bulunan yargılama usul yasalarına  göre yürütür. 
Her hakime göre bir usul değil, her hakim  için geçerli usul kanunları vardır. 
Hakimin takdir yetkisi -ne zaman ayağa kalkılacağı konusunda - yasayla, “bağlı 
yetki” durumuna gelmiştir. Kaldı ki Eskişehir Baro Başkanımız  yaptığı açıklamada 
“ Eskişehir Adliyesi büyük bir yargı ailesidir  “ demişken sanki mahkemeye karşı 
bir saygısızlık yapılmış gibi  “mahkemelere saygı “ hatırlatması yapmak yalnızca 
bir “algılama yönetimi” olarak görülmüştür.

• Eskişehir Adliyesindeki vakıa sırasında; Avukat Kadın arkadaşımız, 
duruşmada karşılaştığı aşağılayıcı tutum nedeniyle, duruşmadan ağlayarak 
çıkmıştır… Sorunun “ara kararı sırasında ayağa kalkmak” ile ilgili olduğunu 
öğrenen Baro Başkanı duruşma salonuna gitmiştir…Sıradaki duruşmanın 
bitmesini beklemiştir… Bitince; Sayın Hakime “Arakararlarında ayağa kalkmak 
zorunluluğu bulunmadığını, bunun mahkeme kararıyla  ‘sabit’ hale geldiğini,” 
anlatmıştır… 8-10 dakikalık görüşmenin sonucunda görüşme bitmiştir… Baro 
Başkanı, arkadaşlarına   görüşmenin yapıldığını ve sorunun kapandığını ifade 
etmiştir… Ne olduysa; sonra işlem yapılmış, Baro Başkanı hakkında olayın çok 
sonrası tutanak tutulmuştur.

• Bu tutanak üzerine dava açıldığı varsayımında sormak istiyoruz:

I. Tutanak da neden olay mahallindeki Baro Başkanı ve Avukatların 
imzası yoktur?

II. HSYK bu bildiriyi yayınladıktan sonra hangi Hakim - tarafsızlık ve 
bağımsızlık güvencesi altında- Baro Başkanını yargılayacaktır?
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• Başkanımıza yöneltilen temel suçlama “yargılamayı engelleyerek gecikmeye 
neden olmaktır.”

Kamuoyuna bir bilgi notu sunmak istiyoruz. Aynı gün HSYK nın bir daire baş-
kanı ve bir heyet  Eskişehire gelmişlerdir. Bu Adliye Ziyareti nedeniyle duruş-
malar, gecikmeyle; sabah saat 10.00 civarında, öğleden sonra 15.00 civarında 
başlamıştır. Bunun da yargılamanın haklı bir neden olmaksızın geciktirilmesi 
olduğu açıktır. Bu tür bir Ağırlamak/Ağırlanmak  yoluyla yargılama faaliyetinin 
saatlerini heba etmek hukuk devletinde yoktur.

• Sayın HSYK bildirisinde; Hakim gelirken bütün salonun ayağa kalkması [ 
örneği vermiştir. Bu uygulamanın olduğu ülkede hakim daha çok “hakem”dir 
ve hükmü juri verir.] Geri geri yürüyerek huzurdan çekilmeyi Mahkemeye 
saygıyı örnek vermiştir. Türkiyede Avukatlarımızın Mahkemelerimize karşı 
saygısı hiçbir tereddüte yer vermeyecek kadar açık ve yüksektir. Öyle de devam 
edecektir. Her ülkede bunun başka biçimde tezahür etmesi ise olağandır. Bütün 
bu ülkelerde, hakimlerin avukatlara görevlerini yapmak konusunda kolaylık 
sağladıkları, özen ve saygı gösterdikleri de  bilinmektedir.

• Sayın HSYK nın böyle tekil bir konuda bildiri yayınlamasını anlamakta güçlük 
çektik. Hele tek yanlı bir yaklaşımla Eskişehir Barosu Başkanını hiç dinlemeden 
yayınlamasını hiç anlamadık. Temel bir hukuk prensibidir. Audiatur et altera 
pars (= bir de diğer tarafı dinlemek gerekir.)

• Yargının aktörü yada herhangi bir mensubu değil, kurucu unsuru olan 
Avukatların, diğer kurucu unsurları olan Hakimlerimiz ve Savcılarımızla 
aralarında gerilim varmış gibi algılanacak davranışlardan kaçınmak hepimizin 
görevidir. Tekil olayların  -olsa bile- kurumsal özelliğe bürünmesinden sakınmak 
hepimizin görevidir.

• Basın açıklamamızı HSYK bildirisinin son paragrafında bazı değişiklikler 
yaparak bitirmek istiyoruz. “Dün olduğu gibi bugün ve yarında, adaletin 
tecellisi için fedakarca çalışan Yargı kurucu unsurları olan hâkim, savcı ve 
avukatlarımızın, hukuki ve  kanuni  yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, 
karşılıklı saygı ve nezaket içerisinde görevlerini yerine getirmeye devam 
edecekleri kuşkusuzdur. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. “ 

25 Aralık 2012

AYDIN BAROSU BAŞKANI

AV. SÜMER GERMEN

BALIKESİR BAROSU BAŞKANI 
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AV. YAŞAR MEYVACI

BİLECİK BAROSU BAŞKANI

AV.HALİME AYNUR

BURDUR BAROSU BAŞKANI

AV.YUSUF ÇİFTÇİ

BURSA BAROSU BAŞKANI

AV. EKREM DEMİRÖZ

ÇANAKKALE BAROSU BAŞKANI

AV. BÜLENT ŞARLAN

DENİZLİ BAROSU BAŞKANI

AV. MÜJDAT İLHAN

EDİRNE BAROSU BAŞKANI

AV. ÖZGÜR YILDIRIM

ISPARTA BAROSU BAŞKANI

AV.GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU

İZMİR BAROSU BAŞKANI

AV. SEMA PEKDAŞ

KOCAELİ BAROSU BAŞKANI

AV. MEHMET TAMER SOLAKOĞLU

KÜTAHYA BAROSU BAŞKANI

AV. SABİT ÖZDOĞLAR

MUĞLA BAROSU BAŞKANI

AV. MUSTAFA İLKER GÜRKAN

UŞAK BAROSU BAŞKANI

AV. BAKİ KANTAR
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EGE VE MARMARA BÖLGE BAROLARI ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
18.Ocak.2013 sabahı TMK 10.Md.ile özel görevli İstanbul Cumhuriyet Başsav-
cılığı’nın talimatı ile İstanbul ve Ankara’da Çağdaş Hukukçular Derneği Şube 
Binaları ve    ÇHD Genel Başkanı Av. Selçuk Kozağaçlı ve ÇHD Genel Merkez 
Yöneticisi Av. Oya Aslan, İstanbul Şube Başkanı Av. Taylan Tanay ve İstanbul 
Şubesi yöneticileri Av. Güçlü Sevimli, Av. Güray Dağ, Av. Gülvin Aydın ile ön-
ceki Şube Başkanlarından Av. Serhan Arıkanoğlu ve Efkan Bolaç, Ankara Şube 
yöneticisi Av. Betül Vangölü Kozağaçlı ve ile ÇHD üyeleri Av. Özgür Yılmaz, Av. 
Ebru Timtik, Av. Barkın Timtik, Av. Naciye Demir, Av. Günay Dağ ve Av. Şükriye 
Erden’in ev ve bürolarında sabah 04.00’ten itibaren arama ve gözaltı işlemleri 
başlamıştır.

Dernek binaları ve Avukatların evlerine yapılan baskınlarda kapılar kırılmış, 
Kanunun Açık hükmüne rağmen Baro temsilcileri gelmeden arama işlemine 
başlanmıştır.

Bu arada bazı basın yayın organlarına meslektaşlarımız terör örgütü üyesi ola-
rak lanse edilmiş ve bu yönlü yayınlar yapılmıştır.

Çağdaş Hukukçular Derneği 1974 yılında kurulan ve  “ Hukukun, insanlığın 
binlerce yıllık tarihsel kazanımlar ışığında geliştirilmesi, insanın özgürleşmesi 
ve demokratiklik temeline dayalı, toplum bilinci ile güvence altına alınmış bir 
hukuk sisteminin kurulması, başta yaşam hakkı olmak üzere temel haklara ve 
insanlık onuruna yönelik her türlü saldırının önlenmesi için çalışma yapmak” 
amacıyla kurulmuş bir hukukçu örgütüdür.

Haklarında arama, yakalama işlemi yapılan meslektaşlarımız ise bu amaçla et-
kin çalışma yapmaları ile bilinen ve toplumsal davalarda savunma görevini üst-
lenmiş, bu özellikleri ile hukukçu çevrelerin yakından tanıdığı kişilerdir.

Bu operasyon, öncesinde yaşanan olay ve gelişmeler göstermektedir ki, mes-
lektaşlarımızın yukarıda belirttiğimiz özellik ve faaliyetlerinin siyasi iktidarda 
yarattığı rahatsızlığın ürünüdür.

Son dönemde mesleki faaliyetini ifa edişi sebebiyle çok sayıda meslektaşımız 
olağanüstü soruşturma ve kovuşturmanın hedefi haline gelmiştir.

Nitekim bu olay savunma mesleğine saldırı ve tahammülsüzlüğün zirveye çık-
tığı noktadır.

Bizler Ege ve Marmara Baroları olarak savunma mesleğine yönelik bu saldırıyı 
şiddetle kınıyor, savunmayı savunmak için kararlılığımızı kamuoyunun bilgisine 
sunuyoruz.
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Saygılarımızla

18 Ocak 2013

İzmir Barosu Başkanı

Av.Sema PEKDAŞ

Aydın Barosu Başkanı

Av.Sümer Germen

Balıkesir Barosu Başkanı

Av.Yaşar MEYVACI

Bursa Barosu Başkanı

Av.Ekrem DEMİRÖZ

Çanakkale Barosu Başkanı

Av.Bülent ŞARLAN 

Denizli Barosu Başkanı

Av.Müjdat İLHAN

İstanbul Barosu Başkanı

Av.Doç.Dr.Ümit KOCASAKAL

Kocaeli Barosu Başkanı

Av.Tamer SOLAKOĞLU

Muğla Barosu Başkanı

Av.Mustafa İlker GÜRKAN

Yalova Barosu Başkanı

Av. Cevdet BEKLER
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SAVUNMA SUSTURULAMAZ! SAVUNMA YOKSA ADALET DE YOK! 

Değerli Hukukçular, Değerli Meslektaşlarım, Basınımızın Değerli Çalışanları,

Bugün, hep birlikte tutuklu meslektaşlarımıza sesimizi ulaştırmak için, Savun-
ma Susturulamaz demek için bir aradayız.

Bir aradayız, adliyedeyiz, görevimizin başındayız, biz yoksak adil yargılama da 
olmaz, adalet de olmaz biliyoruz.

Ve İzmir’den Kandıra Cezaevindeki, Bakırköy Kadın Cezaevindeki tutuklu mes-
lektaşlarımıza selam gönderiyoruz ve onlara sizin yeriniz burası, bizim yanımız, 
adliyeler, en kısa zamanda bizlerle birlikte olmanınız için, adalet için mücadele-
mizi sürdürmekte kararlıyız, size söz veriyoruz diyoruz.

Değerli meslektaşlarım, 

Bildiğiniz gibi, 18. Ocak. 2013 / Cuma günü, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel 
Merkezi, İstanbul ve Ankara Şubeleri ile dernek üyesi ve yöneticisi meslektaş-
larımızın ev ve işyerlerine yapılan baskın haberleriyle güne başladık. O gün 
yaşananlar, hukuk tanımaz uygulamalar ve hukuka aykırı kararlar hukuk tarihi-
mizdeki kara sayfalara yeni  kara sayfalar olarak eklenmiştir.

 O günden bugüne;

• Avukatlık mesleğinin ne olduğunu ve niteliğini,

• Avukatın suçluların vekilliğini yapmalarının görevleri gereği olduğunu,

• Avukatın müvekkiliyle özdeşleştirilmemesi gerektiğini,

• Avukatın görevinin adil yargılanmayı sağlamak olduğunu,

• Bu nedenle, şüpheli ve sanığa, yüzyılların mücadelesi ve birikimiyle kazanılan 
haklarının hatırlatmasının ve bu hakların kullanılmasının sağlamasının görevi 
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icabı olduğunu,

• Hak mücadelesinin simgesi avukatın bu nedenle bir takım ayrıcalıklarının 
bulunduğunu,

• Bunların görevinin niteliği olduğunu ve kanunla teminat altına alındığını,

• Bu teminatların başında da, avukatların ev ve işyerleri ile belgelerine ait 
aramalarda farklı yöntemler uygulanmasının geldiğini,

• Baro temsilcisi ve Cumhuriyet Savcısı gelmeden bu aramaların 
yapılamayacağını,

• Avukatların görevleri ile ilgili suç iddialarıyla ilgili olarak Adalet Bakanı izni 
olmaksızın soruşturma ve kovuşturma yapılmasının mümkün bulunmadığını 
ve diğer pek çok temel hukuk ilkeleri anlatılmaktadır.

Kimler anlatmaktadır?

Neredeyse Barolarımızın tamamı, TBB, yargıç-savcı örgütleri, hukukçu örgütleri 
ve hukukçu  akademisyenler….

Bu nedenle bugün bu konulara değinmeyeceğim. Bu hususlarla ilgili açıklama-
lar bütün bu kurumların web sitelerinde mevcuttur.

Ben bugün burada, İstanbul /Çağlayan Adliyesinde ÇHD Genel Başkanı Av. Sel-
çuk Kozağaçlı müdafii olarak yaptığım görevim sırasında yaşananları sizlerle 
paylaşmak istiyorum.

Av. Selçuk Kozağaçlı’ya örgüt üyesi suçlamasını dayanağı olarak sadece girdiği 
davalar, temsil ettiği müvekkilleri, dernek olarak katıldıkları gösteri ve yürütüş-
lerle ilgili sorular sorulmuştur.

Oysa, soruşturma başlar başlamaz aynı gün 18. Ocak. 2013 tarihinde, İstanbul  
Emniyet Müdürlüğü Web sitesinde Basın Notu başlıklı bir bilgilendirme yapıl-
mıştır Ve bu basın notunda;

Legal görünüm altındaki dernek/kültür merkezi/dergi bürolarında çelik kapı-
larla (11 çelik kapıdan geçilerek) korunaklı hale getirdikleri yerlerde, Yurtdı-
şında bulunan örgüt elebaşlarına ülkemizin kozmik bilgilerini şifreli metinler 
halinde kodlayarak raporladıkları, başka ülkeler lehine ajan faaliyeti yürütmek 
için gizli haberleşme merkezleri oluşturdukları tespit edilmiştir.

Selçuk Kozağaçlı’ya da, diğer şüphelilere de bu belirtilen konularda her hangi 
bir soru sorulmamıştır.

Dernek olarak katıldıkları 1 Mayısta dernek gömleği giyerek çektirdikleri fotoğ-
raflar dosyalarına suç delili olarak koyulmuştur.
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Bu fotoğraflar facebook sayfalarında yer alan aleni fotoğraflardır ve polis face-
book sayfalarından kopyalayarak almak suretiyle delil oluşturma gayreti içine 
girmiştir.

Yine Polis facebook sayfalarında yeralan gezi fotoğraflarını alarak bu geziyi 
örgüt toplantısı olarak tanıtmak istemiştir.

Polisin toplayabileceği delil olmadığından delil yaratmaya çalışmıştır, suç işle-
miştir. Yetkilileri gereğini yapmak için göreve davet ediyoruz.

Bu arada, bir konuya da değinmek gerekecektir.

Hollanda ve Belçika’dan gelen belgelerde adlarının geçtiği bu nedenle hakla-
rında soruşturma başladığı iddiası bulunmaktadır.

Bu belgeler 1996, 1998 ve 2003 yılında geldiği iddia edilen belgelerdir.  Bunlar-
la ilgili olarak 2004 yılında dava açılmış ve beraat etmişlerdir ve bu karar kesin-
leşmiştir. Dolayısıyla sözkonusu belge ve bilgilerin 11 yılda ancak çözümlendiği 
iddiası da gerçekçi değildir.

En acısı İEM, sözkonusu basın notunda; 

“18 Ocak 2013 günü ilimizin 19 ilçesinde ve 7 ayrı ilde eşzamanlı yapılan ope-
rasyonda, terör örgütünün yönetici kadrosu, avukat yapılanması ve mahalli 
alan yapılanmalarına yönelik 55 ayrı adreste mahkeme kararlarıyla aramalar 
yapılmıştır.”

İfadesi yer almaktadır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kararı vermiştir, hüküm tesis edilmiştir; meslek-
taşlarımız terör örgütü avukat yapılanması üyesidir. Artık tutuklanma gerçekle-
şecektir. Biz müdafiiler Savcıdan emniyetin bu tespitinden sonra tutuklamaya 
sevk etmekten başka yapacak bir şeyinin bulunmadığını, kendisiden bizi ya-
nıltmasını beklediğimizi söyledik, ama yanılmadık ve meslektaşlarımız tutuk-
lamaya sevk edildiler.

Selçuk Kozağaçlı’nın tutuklamaya sevk yazısında belirtilen hususları  bizzat 
okumuş birisi olarak tutuklamaya sevk sebebi olarak gösterilen hususlara da 
değinmek  isterim;

• Ölen iki terör örgütü üyesinin cenazesini almak,

• Selçuk Kozağaçlı hem bunların hem de ailelerinin avukatı olduğunu 
belirtmiştir. Devlet yeklileri  belgeler tanzim edilmek ve imzalanmak suretiyle  
cenazeleri vekaleti gereğince avukata teslim etmişlerdir.ama bu durum avukatın 
örgüt üyeliği ile suçlanmasına  neden olmuştur.
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• Diğer bir iddia, halkın hukuk bürosunda avukat olmaktır.

• Çünkü bu bürodaki avukatlar, yasadışı bir örgütle ilgili davalarda görev 
yapmaktaymışlar.

• Bu durum emniyet yazısında x terör örgütü üyelerinin yargılandıkları 
davalarda, %85,79’unun vekillerinin bu büro avukatları kalanının ise barolara 
kayıtlı diğer avukatlar olduğu şeklinde bir değerlendirme yer almaktadır.

• Ayrıca bu büronun avukatları girdikleri davalarda müvekkillerine susma 
hakkını kullandırıyorlarmış ve bunun oranı da % 70 miş.

• Ayrıca çeşitli eylem ve etkinliklere (1 Mayıs, 8 Mart, çevre, faili meçhuller, v.s 
gibi) katılmışlar

Bu iddialarla özgürlük hakimliğine sevkedilen meslektaşımız, soruşturma baş-
ladığında yurtdışında olduğu halde hakkındaki yakalama kararını öğrendikten 
sonra hemen yurda dönmesine rağmen tutuklanmıştır.

Avukat meslektaşlarımızın tamamına savcılıkta ve özgürlük hakimliğinde soru-
lan sorular bu çerçevededir. Ama tutuklanmışlardır.

Bu tutuklamalara itiraz ediyoruz, tutuklamalar haksızdır, hukuka aykırıdır.

Soruşturma hukuka aykırı yürütülmüştür.

Avukatlar darp edilerek gözaltına alınmışlardır.

Avukatlarla ilgili kan, tükürük, kıl, doku alınması kararı hukuka aykırıdır.

Bu konuda herhangi bir isnat olmadan herhangi bir fiille illiyet bağı kurulma-
dan bu kararlar verilmiştir.

Yerlerde sürüklenerek, zorla ve işkence ile kan ve tükürük örmeği alınmıştır.

Bu duruma ait fotoğraflar dosyada mevcuttur. İşkenceyi bu fotoğraflardan gör-
düm.

Bütün bu uygulamalara itiraz ediyor ve suç duyurusunda bunuyor, yetkilileri 
göreve davet ediyoruz.

Bugün aynı zamanda tehlikede olan avukatlar günü.  Avrupa Demokrat Avu-
katlar Birliği, Dünya İnsan Hakları için Avukatlar Birliği ve Avrupa Barosu İnsan 
Hakları Enstitüsü tarafından organize edilen bugün nedeniyle Türkiye ile İspan-
ya tehlikede olan avukatlar ülkesi olarak seçilmiştir.

Her türlü tehlikesine rağmen mesleğimize sahip çıkıyoruz.

Savunma susturulamaz!
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Savunma yoksa adalet de yok!

Değerli Meslektaşlar,

Bugün 24 Ocak bundan tam 20 yıl önce Uğur Mumcu, bundan tam 7 yıl önce 
19 Ocakta Hrant Dink Katledildi. Ama hala gerçekler aydınlatılmadı.

Devlet görevlilerine sesleniyor ve bizlere, meslektaşlarımıza, insan hakları sa-
vunucularına tuzak kurmakla uğraşmak yerine faili meçhulleri aydınlatmakla 
uğraşın görevlerini yapın diyoruz. Bu ülkeyi korkunun egemen olduğu bir ülke 
olmaktan çıkartmak ve gerçek bir demokratik hukuk devleti yapmak görevinizi 
yerine getirin.

Ve Çağdaş  Hukukçular Derneğinin ve bu derneğe üye avukatların çalışma-
larını vasıflarını bu operasyonun neden yapıldığını, bu yıl Adli Yıl açılışı için 
düzenlediğimiz etkinlikte Selçuk Kozağaçlı ile birlikte konuşmacı olan Av. Fikret 
İlkiz’den aktarmak isterim.

“Savunma, avukatlar ve Çağdaş Hukukçular Derneği tehdit altındadır.

Çağdaş Hukukçular Derneği çok eski, ama bir o kadar da köklü bir mücadele 
geleneğinden gelir.

Birinci Olağan Genel Kurulunu 12 Haziran 1976 tarihinde yapmış olan Çağdaş 
Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu 15 Haziran 1976 tarihinde yayınladığı bil-
diri ile Çağdaş Hukukçular Derneği’nin genel tavrını kamuoyuna şöyle açıkla-
mıştı:

“Birinci Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Kurulu, Türkiye halkının üzerinde 
çöreklenen emperyalist ve faşist baskıların kurumlaştığı ve yoğunlaştığı bir dö-
nemde yapılmıştır. Derneğimiz bu dönemde, güncel ve birincil görevin antiem-
peryalist ve antifaşist mücadele olduğunu kabul ve ilan eder.

Yurdumuza, egemen sınıfların, daha açık, kaba ve şoven diktasını getirme ama-
cını güden faşizme karşı mücadele; demokratik rejim için, sosyal hukuk devleti 
için, insan hak ve özgürlükleri için mücadele demektir.”

Üç maddeden oluşan bildirinin son maddesi DGM’lerle ilgiliydi. 1976’da “Hal-
kımızın uyanışını önlemek, işçiler, köylüler, aydınlar ve tüm yurtseverler üzerin-
de bir baskı ve terör uygulamak amacıyla” yasa tasarısı hazırlanan DGM’lerin 
“Anayasanın güçler ayrılığı, bağımsız yargı, savunma hakkı ilkelerine aykırı” ol-
duğunu ilan ediyor,”olağanüstü siyasal mahkeme niteliğinde” olan DGM’lerin 
kuruluşuna herkesi karşı çıkmaya çağırıyordu.

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin genel tavrı dün neyse bu gün de odur. Yöne-
tim Kurulu kararı ÇHD yayını olan “Hukuk ve Toplum” adlı Bülten’in 1976 yılı 
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Ekim (1). Sayısında yayımlandı.

Aynı bültende “Örnek Kararlar” bölümünde ise şöyle bir karar özeti vardı: “Tür-
kiye’de faşizme ve emperyalizme samimiyetle karşı çıkma, her Türk vatanda-
şının görevidir, namus borcudur, insan olma haysiyetinin gereğidir. Faşizme 
ve emperyalizme karşı çıkmayan, samimiyetle bunu kınamayan bir toplumun 
mevcut dünya koşulları içinde insanca yaşamaya, insan olmaya, haysiyetli bir 
yaşam süremeye hakkı yoktur”.(Ankara 8 Asliye Ceza Mahkemesi 25.6.1975 
tarih, Esas 1975/106, Karar 1975/297)

Artık böyle kararlar yok. Ama faşizme karşı mücadeleyi insanlık görevi sayan 
avukatlar var.

İstanbul ÇHD Şube Başkanı Avukat Taylan Tanay gözaltına alındıktan sonra, İs-
tanbul Barosu ile aynı sokakta bulunan Çağdaş Hukukçular Derneği’ne getirildi 
ve ÇHD’de arama yapılıyordu. Avukat meslektaşları da, dışarıda dayanışma ve 
protesto için ÇHD önünde toplanmıştı. Sonra üstlerine biber gazı sıkıldı.

ÇHD önünde bekleyen avukat arkadaşlarına, pencereden seslenen Av. Taylan, 
mücadelenin süreceğini, yılmayacaklarını, yeniden geleceklerini, toplumsal sa-
vunma ve savunmanın boyun eğmeyeceğini bütün kararlılığıyla ve gür sesiyle 
herkesin duyabileceği çok güzel cümlelerle ve sıkılı yumruğundan aldığı güçle 
söyledi.

Aslında avukat Taylan Tanay yıllarca kimsenin hafızalarından silinmeyecek bi-
çimde; aşağıda bekleşen avukat meslektaşlarına bütün inancıyla şöyle seslendi:

Kahrolsun Faşizm!

24 OCAK 2013

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA YAPILAN BASIN 
AÇIKLAMASI

BASINA VE  KAMUOYUNA

Bundan yüz elli beş yıl önce bir 8 Mart günü, New York’ ta tekstil fabrikasında 
çalışan kadın işçiler; eşit işe eşit ücret, günde sekiz saat çalışma, doğum izni 
gibi insanca yaşama ve çalışma koşulları için bir eşitlik mücadelesi başlattılar. 
Çoğu kadın 129 kişi, bu haklı taleplerinin bedelini, atölyelerde çıkarılan yangın-
larda boğularak ve yanarak ödedi. 

Bundan otuz üç yıl sonra, kadının insan hakları için savaş veren bir başka kadın, 
Alman Sosyal Demokrat Parti önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart’ ın Dünya 
Kadınlar Günü olarak kutlanmasını önerdi ve Dünya Kadınlar Günü ilk defa 19 
Mart 1911’ de Almanya, Avusturya ve Danimarka’ da kutlandı. Dünya Kadın-
lar Günü’ nün 8 Mart’ ta kutlanmasına ise 1972’ de Sidney’ de yapılan Mart 
Hareketi organizasyonu ile başlandı ve nihayet 16 Aralık 1977’ de BM Genel 
Kurulu’nda 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasına karar verildi.

8 Mart, özgürlük ve eşitlik meşalesini yanarak yakan kadınların geleceğimi-
ze tuttuğu meşaledir! Kadınların insan hakları, eşitlik ve özgürlük taleplerinin 
simgesidir. Bu uğurda mücadele etmiş ve eden herkesi saygıyla selamlıyoruz, 
anıyoruz.

Bu vesileyle 1913 senesinde İstanbul’da santral memuru olabilmek için eylem 
yapan kadınlarımızın açtığı yolun 100. Senesini kutluyor, tüm kadın meslektaş-
larımızla yan yana durmanın coşkusu ile hatıralarının önünde eğiliyoruz.
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Hiçbir hak yoktur ki bedel ödenmeden alınabilmiş olsun. Kadının insan hakları 
mücadelesinin son 100 senede kat ettiği mesafe kuşkusuz önemlidir. Ancak 
buz dağının görünmeyen yüzü çok büyük.Üstüne üstlük kazanılmış hakların 
dahi tartışma konusu yapıldığı bir zamandan geçiyoruz.

Kadın olması işe alımlarda bir dezavantaj olarak görülen, hamile kaldığında 
işlerine son verilen, evde, işte, tarlada tüm gücüyle çalıştığı halde emeği gör-
mezden gelinen, eğitim hakkı engellenen,çalışma hakkı engellenen , bedeni 
üzerindeki tasarruf hakkı ihlal edilen , kürtaj ve doğum konusunda engellenen 
ya da zorlanan ,

Kendini erkek gözünden gizlemek zorunda olduğu dayatılan, babalarından 
sonra kocalarının namusu sayılan, halen yasaların eşlerinden koruyamadığı 
şiddete uğrayan ve hatta öldürülen, töre, inanç, namus hapishanesinde şiddete 
mahkum edilen, fuhuşa sürüklenen, mecbur bırakılan, ne yapıp ne yapamaya-
cakların ataerkil kültürce tanımlanan ve açıkça “kadın” oldukları için ayrımcılığa 
uğrayan kadınların oranı hiç de azımsanacak gibi değil.

Bu sorunların çözümü ise Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm mekanizmaları 
ile topyekûn kadın-erkek ayrımcılığı başta olmak üzere “ her türden ayrımcılık-
la” koşulsuz ve şartsız mücadelesinde gizlidir.

Ayrımcılık “bir kişinin cinsiyeti, ırkı, ten rengi, dini ya da inancı, siyasi görüşü, 
cinsel yönelimi, yaşı, engelli olması yada milli, sosyal yada etnik kökeni sebebi 
ile başkalarından daha kötü muamele görmesini beraberinde getiren, haksız 
bir farklı muameledir”.

Ayrımcılığa maruz kalması kişinin diğerleri ile eşit koşullarda topluma katıla-
maması ya da toplum içerisinde örneğin okulda yada işyerinde aynı olanaklara 
sahip olamaması anlamına gelir. Ayrımcılık doğrudan olabileceği gibi dolaylıda 
olabilir.

Yukarıda saydığımız tüm sorunların temel noktası ise esasen kadına yönelik 
ayrımcılıktır. Kadının erkekten daha değersiz görülmesi ile oluşan değer eşit-
sizliği, olumsuz farklı muamelelere yol açmakta, bu farklı muameleler Devlet 
mekanizması ile engellenmediğinde ise şiddet olarak tezahür etmektedir.

Cinsiyet temelli şiddet ve şiddet tehdidi, kadının başta özel alanı olmak üzere 
ekonomik ve toplumsal hayata aktif ve üretken katılımını da şüphesiz engel-
lemektedir. Türkiye Psikiyatri Derneği kadınların ruhsal sorunlarının en önemli 
sebeplerini “şiddet ve yoksulluk” olarak saptamış ve Dünya Sağlık Örgütü ka-
dına yönelik şiddeti “bir halk sağlığı sorunu” olarak tanımlamıştır.

Kadına yönelik ayrımcılık ve bunun uzantısı şiddet bir insan hakları ihlalidir, 
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münferit değil, sistematiktir. Ailenin mahremiyeti içinde olup biten, özel alana 
ait, hukuk denetimi dışında bir aile içi mesele değildir. Bu nedenle, engellen-
mesi de ancak sistemli ve etkin bir mücadele ile gerçekleşebilir.

Her vesile ile kadının yerinin evi, yegane görevinin ise çocuk doğurmak oldu-
ğunu vurgulayan bir anlayışın bu sorunları çözmekte yetersiz kalacağı aşikardır. 
Kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin önüne geçilmesinde eğitim, sağlık, ada-
let, güvenlik ve sosyal hizmetler birimlerinin aynı güvenilirlikle koordinasyon 
halinde çalışması sağlanmak zorundadır.

Ayrıca Türk Ceza kanununda yapılacak tadille “ ayrımcılık “ suçunun kapsa-
mının tekrar  değerlendirilmesi ile cezalarının arttırılması, yine kadına yönelik 
şiddetin cezalandırılmasında etkili bir suç ve ceza sistematiği oluşturulmalıdır.

İzmir Barosu olarak her türlü insan hakkı ihlalinin karşısın-
da olduğumuz gibi kadının insan haklarının ihlallerinde de taraf 
olduğumuzu, hiç kimsenin farklılığının kendisine dezavantaj olarak yükletilme-
mesi için tüm güzümüzle çalışacağımızı kamuoyuna duyururuz.

07 MART 2013

Av. Sema PEKDAŞ

İZMİR BAROSU BAŞKANI
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TABİATI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA KANUNU TASARISI’NA 
İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI     
BASINA VE KAMUOYUNA

2863 sayılı Kültür ve Tabiat  Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki doğal ve 
tabii sit alanlarının yönetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilmesi öngö-
ren, yasalaşması durumunda mevcut yasa ve yönetmelikleri ve uygulamalarını 
kökten değiştirecek etkide olan  “ Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu 
Tasarısı” Hükümet tarafından  -bir kere daha -TBMM’ne sunulmuştur. Sadece 
bir ülkede yaşayan vatandaşları değil, canlı -cansız tüm varlıklarla birlikte doğal 
ve tabii tüm özel öneme sahip tabiat alanlarını yeniden düzenlemeyi amaçla-
yan böyle bir tasarının yasalaşması aşamasında esasen her bir vatandaşın söz 
söyleme hakkı olduğu gibi kuşkusuz Baroların görüş ve önerilerini belirtmesi 
yasal bir sorumluluktur

Anayasamızın 56 maddesine göre “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede ya-
şama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre 
kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.”

Anayasamızın bu maddesinden de anlaşılacağı üzere, çevre sağlığı ile ilgili her 
türlü konuda salt devlet değil tüm yurttaşlar da sorumludur. Bu alana ilişkin 
her türlü düzenlemenin insanların da dahil olduğu tüm çevresel değerleri ilgi-
lendireceği göz önüne alındığında, yasal düzenlemelerde yurttaşların katılımı-
nın sağlanması son derece önemlidir. Yine yasanın uygulanma aşamasında da 
halkın katılımına açık olması, halkın bir özne olarak yöresini ve yaşam alanını 
ilgilendiren konularda etkili bir biçimde söz sahibi olması demokratik, sosyal 
bir hukuk devleti olmanın doğal sonucu olmalıdır. Ne yazık ki bu yasa en başta 
yurttaşların katılma hakkını engellemesi nedeni ile Anayasamıza aykırıdır.

Tasarının amacı  “tabiatın, tabii değerlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına 
ve sürdürülebilir kullanımına, halkın tabiat hakkında bilinçlenmesini ve toplu-
mun korumaya yönelik katkılarını artıracak faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin 
usul ve esasları düzenlemektir “ şeklinde 1. Madde de tanımlanmaktadır.

Yasa Tasarısı’nın başlığında “koruma “ vurgusu yapılsa da, bütüncül incelendi-
ğinde;Tasarı’nın kısaca koruma altındaki alanların kullanılabilmesini amaçladığı 
ve buna ilişkin usulleri içerdiği gayet net anlaşılacaktır.

Bu tasarının diğer tasarılarla beraber değerlendirilmesinde usül ve tanımların 
değiştiği, değişmeyen tek şeyin ise “koruma kullanma dengesi” “sürdürülebilir 
kullanma” “kamu yararı “ gibi belirsiz ve tanımlanmamış, doğa aleyhine yoru-
ma açık kavramların varlığı olduğu görülmektedir. Tasarı bu şekilde yasalaştı-
ğında aslında korunması gereken alanların mevcut durumdan daha da fazla 
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yapılaşmaya açılmasının, bu alanların, işletme ve yönetme adı altında piyasa-
laştırılmasının önü açılmış olacaktır.  Bu yasa tasarısının bir benzeri olan 2010 
senesinde TBMM’ye sunulmuş daha önceki tasarının, AB ilerleme raporunda “ 
endişe verici bir gelişme “ olarak ifade edildiğini de hatırlatmak isteriz.

Kanun maddeleri tek tek incelendiğinde ise yapılmak istenen değişikliğin ve-
receği zararların telafisinin mümkün olmayacağı ortadadır. Ormanların, yaban 
hayat üreme alanlarının, sucul alanların, suların, milli parkların, doğal sitlerin 
hiçbir işe yaramadan boşu boşuna durduğu gibi bir fikirden ve bu fikrin ma-
nipülasyonundan hemen ve kesinlikle vazgeçilmelidir. Dünya tüm bileşenleriy-
le bir bütündür. Ekosisteme yapılan müdahalelerin sonuçlarına her gün şahit 
olmaktayız. Küresel iklim değişikliği, seller, heyelanlar, depremler, susuzluk, 
kuraklık ve açlık tehlikesi, sera gazları, ozon tabakasının incelmesi, kanser ve 
solunum rahatsızlıkları bu gerçeği anlamak için yetmelidir.

Ülkemizin tabii değerleri ile varlıkları yasalarımız, uluslararası sözleşmeler ve 
özel statülerle koruma altına alınmıştır. Bu alanların geleceği, bir önceki ta-
sarıda mevcut tüm statülerin kaldırılması ve tekrar değerlendirilmesi yolunun 
açılması suretiyle büyük bir tehlike ile karşı karşıya bırakılmıştır. Ancak yoğun 
tepkiler yüzünden bu tasarının bu bölümü bu sefer Tasarı’nın 6.maddesi ile 
yeniden düzenlenmiştir. 6. maddenin 1. bendinde “Gerçek veya tüzel kişilerin 
önerileri ile daha önce belirlenmiş ve ilan edilmiş korunan alanların sınırlarının 
değiştirilebileceği, kısmen veya tamamen farklı statü kapsamına alınabileceği 
veya koruma kararlarının kaldırılabileceği”, belirtilmiştir

Kamuoyuna özelikle bildirmek isteriz ki bu alanlar ülke yüzölçümümüzün sa-
dece %4-5’i civarındadır. Şu an gelecek nesillere sadece bu kadar alanı miras 
bırakabileceğimiz için utanmamız gerekirken, bu alanları da “kalkınma “ baha-
nesi ile sanayiye, özel mülkiyete ve ekonomik faaliyetlere açmak geleceğimizi 
dinamitlemekten başka bir şey değildir.

Tasarıda geçen “yeniden değerlendirme” adı altında mevcut korunan alanları-
mızın koruma güvencesinden mahrum kalması ihtimali kabul edilemezdir. 

Tasarı, koruma alanlarıyla ilgili karar süreçlerinin tamamında Bakanlığı tek yet-
kili saymaktadır. Siyasal iktidarın en küçük alanı bile merkezden planlama ve 
Bakanlıkları tek yetkili haline getirme ısrarından vazgeçmesini istiyoruz. Yurt-
taşlarının fikrini ve katılımını görmezden gelen, sivil toplum kuruluşlarını, Be-
lediyeler gibi yerel yönetim kuruluşları ile ilgili diğer kamu kuruluşlarını hiçe 
sayan bu usulün demokrasiyle bağdaşması mümkün değildir.

Bu tasarı ile ülkemizin tabiatı ve biyolojik zenginlikleri büyük bir tehditle karşı 
karşıyadır. Anayasamızın 56. maddesi ve uluslararası çevre koruma sözleşme-
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lerine aykırı olan bu çevre zararlısı tasarının ivedilikle TBMM gündeminden 
çekilmesi son derece acil ve gereklidir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

12 MART 2013

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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14 MART 2013 BASIN AÇIKLAMASI

Kamuoyunda Ergenekon 2 davası olarak bilinen davanın 11/03/2013 tarih-
li duruşmasında avukatlara yapılan saldırılara ilişkin olarak saldırıya uğrayan 
avukatlardan İzmir Barosu üyesi Av.Murat ERGÜN’ün de katılımı ile basın açık-
laması yapılmıştır. 

Kamuoyuna

Son zamanlarda savunmaya, avukatlık mesleğine ve meslek örgütümüz baro-
larımıza yönelik tehdit ve saldırılara karşı sözümüzü söylemek, duruşumuzu ve 
mücadele kararlılığımızı göstermek amacıyla sık sık açıklama yapar hale geldik.

Bugün de, kamuoyunda 2. Ergenekon davası olarak bilinen davanın, İstanbul 
Özel Yetkili 13 Ağır Ceza Mahkemesinin Silivri Cezaevinin sınırları içindeki du-
ruşma salonunda 11.Mart.2013/Pazartesi günü yapılan duruşmasında jandar-
ma tarafından darp edilen Baromuz üyesi meslektaşımız Av. Murat Ergün’ün 
yaşadıklarını kamuoyu ile paylaşmak, mesleğimize yapılan saldırıyı hukuk dev-
letine karşı yapılmış bir saldırı olarak kabul ettiğimizi açıklamak ve tüm yetkili-
leri göreve davet etmek için karşınızdayız.

Silivri Cezaevi sınırları içindeki söz konusu duruşma salonunu, salonda bulunan 
kameralardan mahkeme heyeti sürekli olarak izleyebilmektedir. Buna rağmen 
mahkeme heyeti avukatlara yönelik darp fiillerine karşı hiçbir müdahalede bu-
lunmamıştır. Fakat duruşmanın sonunda, bir gün önceki duruşmada yaşanan 
olaylar nedeniyle jandarma tarafından tutulan 4 ayrı tutanak ve kamera ka-
yıtları incelenerek kolluk güçlerine fiili mukavemet ve saldırıda avukatlar hak-
kında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar 
verilmiştir.
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Oysa adil bir yargılamada avukata yönelik saldırıya engel olunmak gereke-
ceği gibi duruşma salonunda avukatlara yönelik darp fiilini gerçekleştirenler 
hakkında suç duyurusunda bulunulması, objektif davranılması gerekirdi. Ama 
mahkeme jandarma tarafından gerçekleştirilen darp fiilini görmezden gelmiş, 
sadece avukatları hedef almıştır.

Hep söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz: Avukat ve savunma yoksa ada-
let de yoktur, hukuk devleti de.

Ancak, savunmaya tahammül edilmeyen, savunmanın şeklen varlığı istenen 
yargılamalar dönemindeyiz. Bu durumu kabul etmemiz mümkün değildir, bu 
duruma karşı mücadele etme kararlığımız da bilinmelidir. Çünkü bir gün her-
kesin savunulmaya ve avukata ihtiyacı olacaktır.

Hepimiz biliriz ki, adil yargılanma hakkının gerçekleşebilmesi için öncelikle hak 
arama özgürlüğünün gerçek bir özgürlük olarak kullanılması, hukuki dinlenilme 
hakkının hiç tereddütsüz tanınması, şüpheli ve sanığın hakkındaki tüm delilleri 
görebilmesi ve delillere karşı sözünü söyleme hakkının bulunması, savunması 
için delil sunabilmesi bu delillerin de toplanması zorunludur. Bu haklarını kul-
lanabilmesi için kişinin seçeceği bir müdafiinin yardımından yararlanma hakkı 
mevcuttur ve bu hak adil yargılanma hakkının en önemli teminatıdır.

Bu nedenle savunma görevi yapan avukat, adil yargılanma hakkı için vazge-
çilmezdir ve yargı görevi yapandır, TCK 6 maddesinde de  bu durum açıkça 
belirtilmiştir. Bizler avukatlığın ne olduğunu ve önemini biliyoruz. Adalet ve 
vicdanın gerçekleşmesi için mücadele etmekte kararlıyız, haklarımızı ve yetki-
lerimizi kullanmakta hiçbir korkumuz ve tereddüdümüz de yoktur.

Bu nedenle tutuklu meslektaşlarımızın hukuk ve özgürlük mücadelesinde on-
ların yanında olduğumuz gibi avukatlık yapmaları engellenen, duruşma salon-
larında darp edilen meslektaşlarımıza yönelik saldırılara karşı da mücadelede 
etmek konusundaki kararlığımızı bir kez daha tüm kamuoyuna duyurmaktayız.

Hiçbir kimse ve kurum, savunma görevini yapan avukatı görevini yapmaktan 
alıkoyamaz ve engelleyemez, hele hele darp edemez. Savunma dirençli ve ka-
rarlı meslek örgütü ile bu duruma karşı durmak görevinin bilincindedir. 

Ve bir kez daha hatırlatmak gerekirse Anayasamıza göre devletimiz bir hukuk 
devletidir. Anayasada hukuk devletinin açık ve örtülü olarak tanımı yapılmamış, 
bilinir olduğu varsayılmıştır. Çünkü insanlık, binlerce yıl hak ve adalet mücade-
lesinde çok acılar yaşamış ve çok bedeller ödemiştir, insanlık tarihi bu müca-
delenin tarihidir.

Hukuk devleti de bu mücadelenin ulaştığı en son aşamalardan birisidir ve polis 



64

veya jandarma devletinin karşıtı olarak doğmuştur. Günümüze kadar da kendi-
sine pek çok nitelik eklenen hukuk devleti gün geçtikçe yönetenler karşısında 
bireye sağladığı güvencelerle donatılmaktadır. Avukatın görevi ise, hukuk dev-
letinin bireylere sağladığı güvenceleri korumak ve bu hak ve güvencelerin kul-
lanılmalarını sağlamaktır.  Bu görevimizi gereği gibi yapmak ve hukuk devletini 
savunmak da bizlerin sorumluluğudur.

Bizlerden görevlerimizi yapmamamız ya da göstermelik olarak yapmamızın is-
tenmesi hiç kimsenin hakkı olamaz.

Hukuk Devletini, Adil Yargılanma Hakkını, Savunmayı, Mesleğimizi, Meslektaş-
larımızı ve Örgütümüz Barolarımızı savunmaktaki kararlılığımız bilinmelidir.

Saygılarımızla.

14.03.2013

Av. Sema PEKDAŞ

İZMİR BAROSU BAŞKANI
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5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ DOLAYISI İLE YAPILAN BASIN 
AÇIKLAMASI

Bugün 5 Nisan,

Bugün avukatlar günü…….

Özgürlüklerinden yoksun bırakılan, cezaevinde yatmayı avukatlık mesleğinin 
onuru kabul eden tutuklu meslektaşlarımıza selamlarımızı iletmek  ve savunma 
susturulamaz demek için  biraya geldik.

Çağrımızı kabul ederek biz avukatların bugünümüzde bizlerle birlikte olan 
KESK şubeler platformunun değerli üyeleri, Disk üyesi değerli emekçiler, dok-
torlar, mühendisler, işçiler, memurlar, değerli dostlar  bizimle gösterdiğiniz da-
yanışmanın önemini biliyoruz

Birlikte var olmanın, Birlikte güçlü olmanın coşkusunu yaşıyoruz.

Ve birlikte tutuklu meslektaşlarımıza Kandıra’ya, Bakırköy’e, Silivri’ye Tekirdağ’a, 
Sincan’a, Diyarbakır’a ,  selamlarımızı gönderiyoruz.

Selam olsun onlara….

Onlar, tutuklu meslektaşlarımız

• İnsan haklarının korunması ve savunulması,

• Yargılama faaliyetinin demokratikleşmesi,

• Hak arama özgürlüğünün kullanılması

• Adil yargılanma hakkının gerçekleşmesi için çalıştılar.

 Ancak bu faaliyetleri haklarındaki soruşturmaların da nedeni oldu.
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 En son 18.1.2013 tarihinde başlatılan ÇHD operasyonunda meslektaşlarımız;

• Gece yarısı baskınları ile kapıları kırılarak içeri girilen avukatlık bürolarından 
hukuka aykırı olarak gözaltına alındılar ve cezaevlerine atıldılar

• Onlara, girdikleri davalar, temsil ettikleri müvekkilleri tutuklama gerekçesi 
olarak fütursuzca sorulabildi.

• Müvekkillerine CMK da yazılı haklarını hatırlatmaları ve kullandırmaları 
tutuklamalarının sebebi oldu.

• En önemlisi gözaltı ve arama tutanaklarında avukatların her birinin ayrı ayrı 
kendi ev veya işyerlerinde gözaltına alındıkları belli iken hem medya hem de 
idare, meslektaşlarımızla ilgili bu gerçekleri karartmaktadır.

• Bu manipülasyonun en hafifinden etikle bağdaşmadığı açıktır.

• Tekrar ediyoruz ki, Meslektaşlarımız sadece avukatlık faaliyetleri ve insan 
hakları mücadeleleri nedeniyle sorgulanmışlar ve tutuklanmışlardır.

Böylece cezaevlerindeki meslektaşlarımızın yanlarına yeni meslektaşlarımızı 
göndermektedirler ve cezaevlerindeki meslektaşlarımızın sayıları artmaktadır.

Oysa, Hukuk devletinin ve Adaletli bir yargılamanın varlığı, ancak avukatın et-
kin katılımıyla sağlanabilir.Ama hukuk devletini sadece şekli bir durum olarak 
algılayan siyasal iktidarlar, avukatın da sadece şekli bir varlık olarak  bulunma-
sını istemektedirler.Ancak biz böyle bir durumu kabul etmeyiz. Önemimizi ve 
varlık nedenimizi biliyoruz.

Avukatlığı  sadece bir meslek değil, bir yaşam biçimi, bir hukuk ideali, bir va-
roluş şekli olarak kabul ettiğimizi  herkesin bilmesini ve anlamasını buradan 
duyuruyoruz.

Savunma ve hukuk devleti için hep birlikte varız ve mücadelede kararlıyız.

Mücadelemizin, insan hakları  için,  adalet ve vicdan için  olduğunu bütün dün-
yaya anlatmaya kararlıyız.

Susmadık, susmayız ve susmayacağız

Gün savunmanın hukuktan gelen gücünü kullanma günüdür.

Gün Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savunma günüdür.

Gün mücadele günüdür.

Yaşasın adalet ve vicdan………….
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Kahrolsun Faşizm…………..

5 NİSAN 2013

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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DEMOKRASİ BİLEŞENLERİ İLE ALANLARDAYIZ
Demokratik tepkilerin şiddetle bastırılmaya çalışılması dört gündür gittikçe ya-
yılan biçimde tüm Türkiye’yi savaş alanı haline getirmiştir. Bu durumun temel 
nedeni olan polis şiddeti azalmak bir yana, muhalif güçlere tahammülsüzlük ve 
her muhalif gösteriyi şiddetle bastırmak alışkanlığı artarak sürüyor.

 Kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanımı işkence boyutlarına ulaşmıştır. 
Biber gazları doğrudan insanlar hedef alınarak mermi gibi kullanılmaya baş-
lanmış, polisin fiziki saldırısı sonucu yaşamsal risk taşıyan ağır yaralanmalar 
meydana gelmiştir.

Müdahaleler sonrasında gelişen olayları ve çatışmaları, müdahalenin gerekçesi 
olarak gösterenler, bu eylemlerin kentini, sokağını, ağacını, yeşilini korumak 
isteyen insanlara karşı girişilen haksız ve orantısız müdahalenin eseri olduğunu 
gizlemeye çalışmaktadır.

Kentini ve doğasını korumak amacıyla demokratik haklarını kullanan ve bu ne-
denle maruz kaldığı polis şiddetine karşı direnen yurttaşları olayların sorumlu-
su olarak göstermeye çalışmak, nafile bir çabadan ibarettir ve çözüme hizmet 
etmeyecektir. Yaşanan tüm bu olayların sorumluları, demokratik tepkilere terör 
eylemi görüntüsü vermeye çalışan ve böylece olayların bu aşamaya gelmesine 
neden olan İstanbul Emniyet Müdürü, İstanbul Valisi, İçişleri Bakanı ve Baş-
bakandır. Şiddet şiddeti yaratmıştır, başka sorumlu aranmasına ihtiyaç yoktur.

Sorunun tespiti çözümü de ortaya koymaktadır. İktidarın derhal kolluk kuvvet-
lerini alanlardan çekmesi, halka karşı şiddet kullanmaktan vazgeçmesi, demok-
ratik tepkilere karşı demokrasinin özünde yer alan hoşgörüyü hayata geçirmesi 
kaçınılmazdır.

Buradan iktidara sesleniyoruz;  Taksim Meydanı’ na  AVM  inşa etme sevdasın-
dan, tüm halka, insanlığa ait koca bir alanı bir avuç sermaye sahibine peşkeş 
çekmeye çalışmaktan vazgeçin.

Tüm illerin valilerine sesleniyoruz. Kolluk kuvvetlerini alanlardan çekin ve halkla 
karşı karşıya gelmelerine izin vermeyin.

Cumhuriyet savcılarına sesleniyoruz, gazete haberleri, sosyal medyada yer 
alanlar ihbar kabul edilerek, halka karşı uygulanan polis terörünün ve kör şid-
detin sorumluları hakkında derhal yasal işlemlere başlayın.

Demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin yanında olduğunuzu göster-
menin başka yolu yoktur. Tüm bunları yapmamak demokrasinin değil faşizmin 
tarafında olduğunuzun bir göstergesi olarak tarihe kazınacaktır.
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İzmir Barosu olarak biz; tüm sorumlular hakkında işlem yapılması amacıy-
la olayların takipçisi olmaya ve gözaltına alınan yurttaşlara hukuksal destek 
vermeye devam edeceğiz. Türkiye’yi faşizmin batağına sürüklemek isteyenlere 
karşı mücadelede kararlılığımızı bir kez daha tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Demokratik muhalefetin özgür ve barışçıl bir biçimde kendini ifade etmesi 
meşrudur ve demokrasinin gereğidir. Bu gereklilikten hareketle biz İzmir Ba-
rosu Başkanı ve Yönetim Kurulu olarak saat:18.00 de Konak eski Sümerbank 
önünde olacağız.

Saygılarımızla.

01 Haziran 2013

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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2 HAZİRAN 2013 BASIN AÇIKLAMASI
Basına ve Kamuoyuna

Yurttaşların tepki ve taleplerini barışçı gösteriler ile ortaya koymaları meşrudur 
ve evrensel bir haktır. İzmir’deki yurttaşlarımıza tepki ve taleplerini göstermek 
için yaptıkları gösterilerde barışçı alana özen göstermeye, kamunun kullanımı-
na ayrılmış alanlara ve diğer yurttaşların mal ve haklarına zarar vermemeye ve 
provokasyonlara karşı uyanık olmaya çağırıyoruz.

Kolluk görevlilerine ise barışçı sınırlarda kalan eylemlere saygı göstermeleri, 
şiddet uygulamamaları çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca iki günden bu yana po-
lisler ile birlikte ellerinde sopa ve demir çubuklarla göstericilere saldıran ve 
şehirde terör estiren siviller hakkında ve onları koruyan kamu görevlilerinin 
tesbiti ile haklarında derhal işlem yapılması için İzmir Valiliği’ni ve Cumhuriyet 
Savcılığı’nı göreve çağırıyoruz.

02 HAZİRAN 2013

İZMİR BAROSU-İZMİR TABİP ODASI - TMMOB-TTB MERKEZ KONSEYİ
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İZMİR BAROSU İNSAN HAKLARI MERKEZİ’NİN ÖZEL BİRİM 
DUYURUSU
31.05.2013 tarihinden bu yana İzmir’de  süren olaylarda, kolluk güçleri ve on-
larla  birlikte ellerinde sopa ve demir çubuklar  olan siviller  göstericilere sal-
dırmış ve şehirde  terör estirmiştirler. Bu yaşanan şiddet  ve diğer hak ihlalleri 
nedeni  ile baromuz tarafından başvurularda bulunulacağı gibi mağdur olan 
meslektaşlarımız ve  yurttaşlarımıza  hukuki yardım verilecektir. Bu nedenle İz-
mir Barosu İnsan Hakları Merkezi’nde özel birim oluşturulmuştur. Kendilerine 
uygulanan şiddet ve hak ihlalleri ile ilgili olarak başvuruda bulunmak isteyen 
yurttaşlarımız ve meslektaşlarımızın  bu birimdeki avukatlardan hukuki yardım 
alabilmeleri sağlanacaktır. Bu yardımlardan yararlanmak isteyen meslektaş ve 
yurttaşlarımız ellerindeki bilgi, belge ve görsel kayıtlarla birlikte İzmir Barosu 
İnsan Hakları Merkezi ‘ne  başvurabilirler.

02 HAZİRAN 2013

İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi

1456 S. No:14 Alsancak İZMİR

0 232 4630014- 126

0 533 6124998

info@izmirbarosu.org.tr
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İZMİ̇R’DE VE TÜM YURTTA HALKA YÖNELEN Şİ̇DDETİ̇ KINIYORUZ

İstanbul Taksim Gezi Parkına AVM yapılmasına karşı koyan, kentini ve doğasını 
korumak amacıyla demokratik haklarını kullanan yurttaşların polis şiddetine 
maruz kalması üzerine ülkemizde ve İzmir’de olağanüstü günler yaşanmakta-
dır.

Tüm yurtta halkımız demokratik tepkisini göstermekte ve alanlara çıkmaktadır.

 Bu demokratik tepkilere karşıSiyasi iktidarın emrindeki emniyet güçleri, on-
larla  birlikte hareket eden ve ellerinde sopa, demir çubuklar  olan siviller akıl 
almaz ölçüde şiddete başvurarak insanların yaralanmasına ve hatta sakat kal-
masına yol açacak biçimde şiddet uygulamışlardır.

Kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanımı işkence boyutlarına ulaşmıştır. Bi-
ber gazları doğrudan insanlar hedef alınarak mermi gibi kullanılmaya başlan-
mış, polisin fiziki saldırısı sonucu yaşamsal risk taşıyan ağır yaralanmalar mey-
dana gelmiştir.

Demokratik taleplerle direnme hakkını kullanan yurttaşlarımız baskıya, aşa-
ğılanmaya,hakarete,yasaklara karşı halka rağmen bir şey yapılamayacağını ve 
sessiz kalmayacağını fiili olarak ortaya koymuş, faşizan uygulamalara karşı se-
sini yükseltmiş ve hükümetin istifa etmesini  talep etmiştir.

İzmir’de de üç gündür demokratik muhalefet gece gündüz alanlarda, yüz bin-
lerce İzmir’li meydanları doldurdu ve barışçı bir şekilde tepkisini ifade etti.

Bu gösteriler devam ederken  01 Haziran Cumartesi günü İzmir Barosu Başkanı 
Av.Sema Pekdaş ve İzmir Tabipler Odası  Genel Sekreteri Dr. Mete Güzelant,  
İzmir  Valisi Mustafa Toprak ile görüşmüş, “demokrasilerde muhalefetin gösteri 
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hakkı bulunduğu, bu demokratik hakkın evrensel ve meşru olduğu, bu hakkı 
kullanan insanlara karşı şiddet kullanılmaması gerektiği, biber gazının insan 
sağlığına olan zararlarını ifade etmişler, güvenlik güçlerine şiddete başvurma-
maları  ve biber gazı kullanmamaları yönünde emir vermeleri talebi iletilmiştir. 
İzmir Valisi Mustafa Toprak da, zaten biber gazı kullanmama konusunda kolluk 
kuvvetlerine emir verdiğini ifade etmiştir.

1 Haziran Cumartesi akşamı  ne yazık ki konuşulanların tam aksi bir durum 
ortaya çıkmış. Basmane’ye yürüyen bir gruba  çok yoğun bir şekilde biber gazı 
atılmıştır. Birçok insan gazdan etkilenmiş, gaz kapsüllerinden ve taşlardan ya-
ralanmıştır. Güvenlik güçleri ile birlikte hareket eden sivil bir grup taş ve so-
palarla polis şiddetine karşı direnme hakkını kullanan ve hatta olaylarla hiçbir 
ilgisi olmayan insanlara sert bir biçimde saldırmıştır. Benzer saldırılar Pazar ge-
cesi de yoğun bir şekilde devam etmiş ve İzmir’de bir korku iklimi yaratılmak 
istenmiştir. Bu durum açıkça demokrasiye aykırıdır.

Behçet Uz Çocuk Hastanesi önünde bile kullanılmaktan çekinilmeyen biber 
gazı ve diğer nedenlerle  hastane acillerine bine yaklaşan sayıda kişinin başvur-
duğu, hastanelere başvuramayan yüzlerce insanın solunum sorunları yaşadığı, 
bazılarının astım krizi geçirdiği ve oluşan yaralarını kendilerinin tedavi ettikleri 
bilgisi alınmıştır.

31.05.2013 tarihinden itibaren İzmir’de yaşanan toplu gözaltı vakalarında, ilk 
andan itibaren İzmir Barosu görevlendirmesi ile gönüllü müdafii olarak görev 
yapan avukatların katkılarıyla, gözaltında bulunanların tümünün avukat eşli-
ğinde ifadelerinin alınması, adli raporlarının, Yakalama ve Gözaltına Alma Yö-
netmeliği ve İstanbul Protokolüne göre hazırlanması sağlanmıştır. Gözaltında 
ve gösteriler sırasında yaşanan kötü muamele ve diğer hak ihlalleri ile ilgili 
olarak İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi  bünyesinde   bir birim oluşturulmuş 
konu ile ilgili her türlü bilgi, belge ve görsel kayıtların bu birime ulaştırılması 
yönünde çağrı yapılmış, hak ihlallerine ilişkin olarak  valilik ve cumhuriyet sav-
cılığı nezdinde yapılan girişimlere ek olarak merkeze yapılacak başvurular ile 
ilgili olarak da gerekli makamlara idari ve yargısal şikayet başvuruları yapılaca-
ğı açıklanmıştır.

İzmir Tabip Odası bünyesinde kurulan ilk yardım merkezinde görev yapan he-
kimler ve intörnler de canla başla çalışarak birçok vakaya müdahalede bulun-
muşlardır. Odaya başvuran bazı insanlar da yapılan muayene de hedef alınarak, 
plastik mermi kullanıldığına ilişkin bulgular saptanmıştır. İzmir Tabip Odası’na 
da saldırıda bulunulmuş ve bir doktor kafasına cop darbesi alarak yaralanmıştır.

İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Eskişehir, Adana ve diğer illerde 31 Mayıs  
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Cuma gününden itibaren demokratik tepkiler şiddetle bastırılmış  ve tüm Tür-
kiye savaş alanı haline getirilmiştir.

İzmir emek ve demokrasi bileşenleri olarak bizler;

İzmir’deki yurttaşlarımıza tepki ve taleplerini göstermek için yaptıkları gösteri-
lerde barışçı alana özen göstermeye, kamunun kullanımına ayrılmış alanlara ve 
diğer yurttaşların mal ve haklarına zarar vermemeye ve provokasyonlara karşı 
uyanık olmaya çağırıyoruz.        

Kolluk görevlilerine ise barışçı sınırlarda kalan eylemlere saygı göstermeleri, 
şiddet uygulamamaları çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca iki günden bu yana po-
lisler ile birlikte ellerinde sopa ve demir çubuklarla göstericilere saldıran ve 
şehirde terör estiren siviller hakkında ve onları koruyan kamu görevlilerinin 
tesbiti ile haklarında derhal işlem yapılması için İzmir Valiliği’ni ve Cumhuriyet 
Savcılığı’nı göreve çağırıyoruz.

En temel insan haklarına yönelik, olağanüstü hal uygulamasına karşı gelişen 
meşru direnişin bir parçası olduğumuzu ve Türkiye’yi faşizmin batağına sürük-
lemek isteyenlere karşı mücadelede kararlılığımızı bir kez daha tüm kamuoyu 
ile paylaşıyoruz.

Saygılarımızla..

3 HAZİRAN 2013

İZMİR BAROSU  - DİSK - KESK - İZMİR TABİP ODASI - TÜRK-İŞ - TMMOB
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İZMİR EMEK VE DEMOKRASİ BİLEŞENLERİ
TAKSİM DAYANIŞMASI İLE BİRLİKTE
DEMOKRASİ MÜCADELESİNE DEVAM EDİYOR.
  Taksim Dayanışması taleplerini destekliyor ve mücadelelerine İzmir’den des-
tek veriyoruz.

Taksim dayanışması taleplerini şu şekilde açıklamıştır:

• Gezi Parkı, Park olarak kalacaktır. Ne Taksim’de Topçu Kışlası’na ne de tüm 
doğa ve yaşam alanlarımızın talanına izin vermeyeceğiz.

• Gezi Parkı’ndaki direnişten başlayarak halkın demokratik hak kullanımını 
engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan, yüzlerce 
insanın yaralanmasına neden olan sorumlular, başta İstanbul Valisi, Emniyet 
Genel Müdürü olmak üzere derhal istifa etmelidir.

• Gaz bombası kullanılması yasaklanmalıdır.

• Ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için gözaltına alınanlar derhal 
serbest bırakılmalı, haklarında hiçbir soruşturma açılmamalıdır.

• Taksim başta olmak üzere Türkiye’deki tüm meydanlarda, kamusal alanlarda 
toplantı ve eylem yasaklarına son verilmelidir.

Bu talepler gerçekleşinceye kadar İzmir Emek ve Demokrasi Bileşenleri, her 
gün saat 19.00- 21.00 arasında Alsancak/Gündoğdu Meydanında bir araya ge-
leceğiz, mücadeleye devam edeceğiz.

03 HAZİRAN 2013

İZMİR BAROSU  DİSK  KESK    İZMİR TABİP ODASI     TÜRK-İŞ  TMMOB
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GÖZALTI UYARILARI
Arkadaşınız Gözaltına Alınırken

1. Mümkünse gözaltına alınış şeklinin fotoğrafını çekin

2. Bir tutanak tutun ve ilinizdeki baroya bilgi verin.

3. Böylece gözaltının, kayıt altına alınmamasını önlemiş olursunuz. 

Gözaltına alınmışsanız;

1. Avukatınız gelmeden ifade vermeyin.

2. Avukatınız yoksa İzmir Barosundan avukat isteyin. Baro avukat 
gönderecektir.

3. İfade vermek zorunda değilsiniz. Susma hakkınızı kullanabilirsiniz.

4. Gözaltı saatini tutanağa doğru işletin. Eğer tutanakta saat yoksa 
imzalamayın.

5. Doktor muayenesine götürüleceksiniz. Eğer götürmezlerse dilediğiniz 
anda doktora ulaşma hakkınız vardır. Doktor muayenesi sırasında odada doktor 
ile yalnız kalma hakkınız vardır. Hiçbir şart altında polislerin muayene odasına 
girmesine izin vermeyin, bunu sağlamazlarsa avukatınıza ulaşmak istediğinizi 
söyleyin.

6. Doktor sizi muayene ederken maruz kaldığınız her türlü muameleye ilişkin 
bulguları doktorunuza gösterin. Bulguların rapora geçmesini sağlayın.

7. Unutmayın size yönelik elle veya copla vurma, ruhsal veya bedensel 
bütünlüğünüze yönelik müdahaleler işkencedir. Bunları size muayene eden 
doktora söyleyin ve rapora geçmesini sağlayın.

8. Gözaltından çıkartılıp savcılığa götürülmeniz halinde de doktor 
muayenesinden geçeceksiniz. Eğer size ilk muayeneden sonra yönelen bir 
eylem varsa ya da yeni bir bulgu söz konusuysa tüm olanları doktora anlatın 
ve rapora geçmesini sağlayın.

9. Bir yakınınıza durumunuzu haber verme hakkınız vardır.

10. Sizi neden yakaladıklarını ve gözaltına aldıklarını size açıklamak 
zorundadırlar.

11. Lehinize deliller olduğunu düşünüyorsanız bunların toplanmasını talep 
edebilirsiniz.
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12. Yakalanmanıza ve gözaltına alınmanıza itiraz edebilirsiniz.

13. En geç 24 saat içinde hakim karşısına çıkarılmak zorundasınız. Eğer 
çıkarmazlar ise derhal avukatınız ile görüşün.

14. Avukatınız olmadan hiçbir yere imza atmayın.,

15. Gösteri ve toplantıya katılmak Anayasal bir haktır ve tek başına suç teşkil 
etmez. Sadece gösteriye katılmanız, şiddet içermeyen, zarar vermeyen eylemler 
nedeniyle suçlanmanız yasal değildir. Soğukkanlı olun.

 

İZMİR BAROSU

HUKUKSAL YARDIM TALEPLERİ İÇİN;

0 232 464 15 64 ve 0 533 491 33 98 NUMARALI TELEFONLARI ARAYABİLİR-
SİNİZ.
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04 HAZİRAN 2013 DUYURU
KESK, insanca bir yaşam, güvenceli iş ve güvenceli gelecek demokratik bir Tür-
kiye talepleriyle 5 Haziran’da greve çıkıyor. 

Destekliyoruz 

04 HAZİRAN 2013

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI

11 Haziran 2013 Basın Açıklaması

Bugün (11 Haziran 2013) öğle saatlerinde, İstanbul’da Taksim Gezi Park ey-
lemine yönelen polis müdahalesine ilişkin olarak Çağlayan Adliyesinde basın 
açıklaması yapmak isteyen avukatlar,  polisin çok şiddetli saldırısına maruz kal-
mıştır. Bir kısmı ciddi şekilde yaralanan 70 civarında meslektaşımız gözaltına 
alınmış bulunmaktadır.

 Adliye binaları hakların savunulduğu, adaletin gerçekleşmesi için görev yapı-
lan mekânlardır. Avukatların insan haklarını, hukukun üstünlüğünü ve adaleti 
yalnızca duruşmalarda değil, bulundukları her ortamda savunmaları avukatlık 
görevinin gereğidir.

Avukatların Rolüne Dair Havana Beyannamesinin 14. maddesine göre; Avukat-
lar, müvekkillerinin haklarını korurken ve adaletin gerçekleşmesine çalışırken, 
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ulusal ve uluslararası hukukun tanıdığı insan haklarını ve temel özgürlükleri 
yüceltmeye çalışırlar.

 23. maddeye göre; Avukatlar özellikle, hukukla, adalet sistemiyle ve insan hak-
larının geliştirilmesi ve korunması ile ilgili konularda kamusal tartışmalara ka-
tılma hakkına sahiptir.

Avukatların görev alanı olan Çağlayan Adliyesinde, meslektaşlarımızın saldırıya 
uğraması ve gözaltına alınması konusunda İstanbul Baro Başkanı ve Yönetim 
Kurulu üyeleri ile görüşmelerimiz devam etmekte olup, yaşanan hukuksuz gö-
zaltıları ve savunma mesleğine yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

11 HAZİRAN 2013

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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12 HAZİRAN 2013 BASIN AÇIKLAMASI

Siyasal iktidarın günlerdir ülke gündeminde yer alan Gezi Parkı protestolarına 
katılan yurttaşlarına yönelik eylemlerinin suç oluşturduğunu ve Cumhuriyet 
savcılarının faillerin tespiti amacıyla derhal ve gecikmeksizin işlem yapması ge-
rektiğini duyurmak ve suç ihbarında bulunacağımızı paylaşmak için buradayız.

Değerli Basın Mensupları;

Siyasal iktidarın günlerdir ülke gündeminde yer alan Gezi Parkı protestolarına 
katılan yurttaşlarına yönelik eylemlerinin suç oluşturduğunu ve Cumhuriyet 
savcılarının faillerin tespiti amacıyla derhal ve gecikmeksizin işlem yapması ge-
rektiğini duyurmak ve suç ihbarında bulunacağımızı paylaşmak için buradayız.

Demokrasi,  sadece bir sandık rejimi değildir.  Demokrasilerde sandık bir öl-
çüm aracıdır. Ancak kamuoyunun, parlamento dışı muhalefet gibi belirleyen-
lerin de görmezden gelinmemesi gereklidir. Zira demokrasi kavramı ile seçimi 
birbirine eşlemek demokrasinin kavramsal olarak içini boşaltmak anlamına 
gelmektedir. Bu bağlamda yurttaşların kendi yaşamlarını, yaşam alanlarını il-
gilendiren her konuda fikirlerinin ve tercihlerinin olması doğaldır. Bu fikir ve 
tercihlerine uygun olmayan siyasi ve/veya idari tasarruflar hakkında tepkilerini 
ortaya koymaları da bir o kadar doğal olup bu doğallığın toplumsal açıdan 
değeri tartışmasızdır. Bu nedenle halkın demokratik tepkilerinin şiddet yoluyla 
bastırılması kabul edilemez ve seyirci kalınamaz.

İzmir Barosu olarak başından itibaren bir gerçeğin altını çizdik, “barışçı gösteri-
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ler” demokrasilerin olmazsa olmazıdır ve iktidarların bu eylemleri anlaması ve 
dinlemesi gerekir. Maalesef tam tersi yaşanmaktadır.

Polis şiddetini konuşurken önce, terminolojik olarak konuyu ele almak gere-
kecektir. Yetkililerce “orantısız güç” veya “kuvvet kullanmakta sınırın aşılma-
sı” gibi bir takım değerlendirmelerle hafifsenmeye çalışılan eylemler bir insan-
lık suçu olan “işkence” suçunu oluşturmaktadır.

TCK’nun işkence suçunu düzenleyen 94. maddesinin 1-4-5. fıkraları; kamu gö-
revlisi tarafından bir kişiye karşı “insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel 
veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenme-
sine, aşağılanmasına yol açacak davranışlar gerçekleştirilmesini” işkence olarak 
tanımlamıştır ve ister kamu görevlisi olsunlar ister olmasınlar bu suça iştirak 
eden diğer kişiler ve ihmali davranışlarıyla bu suçun oluşmasına izin verenler 
de aynı suçun faili olarak kabul edilmişlerdir.

Orantı değerlendirmeleri bir kenara bırakılarak söylemek gerekir ki, güç kul-
lanmak, yasadışı bir durumun engellenmesi amacına yönelikse söz konusu 
olabilir. Hiç bir kanun veya hiç bir hukuk kuralı anayasal hakkını kullananlara 
karşı “güç kullanmaya” izin vermez. Bu nedenle kolluğun müdahalesi hukuk 
dışıdır, hukuken korunabilir bir yanı yoktur.

Öte yandan, yere yatan başını ellerinin arasına almış ve kendisini korumaya ça-
lışan bir göstericiyi 10-15 resmi veya sivil kişinin sopalarla, coplarla, tekmeyle, 
yumrukla dövmesi zor kullanma yetkisiyle açıklanamayacak bir durumdur.

Üstelik zor kullanma yetkisi kolluğa suç işlediği iddia edilen bir kişinin yasadışı 
direnişini etkisiz kılmak amacıyla tanınmıştır ve amaç suç işlediği iddia edi-
len kişiyi yasal merciler karşısına çıkarmaktır. Şiddeti engellemeye çalışan birini 
döverek yere yatırmak ve yerdeyken suratına tekmeyle basmak hangi zor kul-
lanma yetkisiyle açıklanabilir. Bir yurttaşı yaşamsal risk taşıyacak, kemik kırığı 
yaratacak biçimde dövmek ve sonrada kanlar içinde bırakarak terkedip gitmek 
ancak, intikam amacıyla, cezalandırma isteğiyle ve nefretle açıklanabilir. bu tür 
davranışların yasanın tanıdığı zor kullanma yetkisi ile bir ilgisi yoktur.

O nedenle artık sokaklarda yaşanan polis şiddetinden söz ederken bu eylem-
lerin işkence olduğunun altı çizilmeli, bu fiilleri gerçekleştirenlere karşı işkence 
suçundan dolayı işlem yapılmalıdır.

Bildiğiniz gibi İzmir’de de eli sopalı kişilerin şiddeti yaşandı ve günlerce ko-
nuşuldu. Medyada yer alan onca görüntüye, gözaltına alınmış olanların adli 
raporlarında yer alan onca bulguya ve mağdurların ifadelerinde şikayetçi ol-
duklarını bildirmelerine rağmen savcılıklar tarafından bu güne kadar kolluk 
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kuvvetleri ile basında da yer alan ve hatta emniyet müdürü ve vali tarafından 
da varlıkları kabul edilen sivil sopalılar hakkında herhangi bir işlem yapılma-
mıştır.

Oysa tüm bu görüntüler Cumhuriyet savcılıkları için ihbar mahiyetindedir ve 
savcılar nasıl olursa olsun suç işlendiğini öğrendiklerinde soruşturma yapmak 
zorundadırlar.

Baro Başkanlığımız tarafından verilecek olan ihbar dilekçesinde kolluk kuvvet-
lerince Türk Ceza Kanunu’nun tam 25 maddesinin ihlal edildiği tespiti yapılmış-
tır. Sayın savcıların bu suçlardan bir tanesini dahi tespit ederek işlem yapmamış 
olmaları hukuk güvenliği adına da bir talihsizliktir.

Türk Ceza Kanunu’nun 1. maddesi kanunun amacının ne olduğunu açıklamak-
tadır. Buna göre TCK’nın amacı “kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve gü-
venliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, 
suç işlenmesini önlemektir.”

Yine aynı şekilde Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 1. maddesi ise”(1) bu kanun, 
ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katı-
lan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler. “ diyerek ceza muhake-
mesinde yer alacak kişilerin sınırlarını belirlemiş durumdadır. Bu amaca uygun 
davranmakla yükümlü olan kolluk görevlilerinin bu amacı sağlamaya yönelik 
eylemlerde (örneğin çevreyi korumak) bulunan yurttaşlara karşı şiddet uygu-
laması ve bu amaca ulaşmalarını engellemeye çalışması öncelikle TCK’nın ve 
CMK’nın ruhuna ve kanun koyucunun iradesine açıkça aykırıdır.

TCK’nın 3/2. maddesi ise ceza kanunun uygulanmasında kişiler arasında hiç-
bir yönden ayrım yapılamayacağı ve hiç kimseye ayrıcalık tanınamayacağını 
düzenlemektedir. Her gün gazeteler, televizyonlar, sosyal medya işkence kap-
samında değerlendirilmesi gereken ve kolluk kuvvetleri ile onların yanında yer 
alan sivil/polis şahıslarca gerçekleştirilen eylemlere ilişkin onlarca görüntü ya-
yınlanmasına rağmen C. savcıları tarafından bu kişilere karşı herhangi bir so-
ruşturma işlemi yapılmamıştır. Oysa cumhuriyet savcıları yalnızca suç işlediği 
ileri sürülen yurttaşları değil aynı zamanda ve hatta daha titiz biçimde suça ka-
rıştığı iddia edilen resmi görevlileri de soruşturmak zorundadırlar. Bu nedenle; 
sayın başsavcılığınızdan beklentimiz en azından bu aşamadan sonra kanunun 
2. ve 3. maddelerinin kağıt üzerinde bırakılmaması, hukuk devletinin gereğinin 
yerine getirilmesidir.

Öte yandan, soruşturulması istenen tüm faillerin polis olmaları nedeniyle etkin 
ve adil bir soruşturma için tüm soruşturma işlemlerinin CMK 165. maddesi 
uyarınca faillerin yer almadığı bir birim tarafından gerçekleştirilmesi gerek-
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mektedir.

Başkanlığımız tarafından yapılan bu ihbar bugüne kadar medyada yer alan 
veya bizzat şahit olduğumuz görüntülere dayandırılmıştır.

Yine başından beri ilan ettiğimiz gibi baromuz tüm işkence mağdurlarına hu-
kuksal destek vermekte ve işlenen suçların faillerinin ortaya çıkartılması için 
her türlü girişimde bulunmakta kararlıdır. Bu gün ülkemizin “susmayan kork-
mayan ve bildiren” yurttaşlara her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır. 

Saygılarımızla...

12 Haziran 2013

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI

13 Haziran 2013 Duyuru
İzmir Barosu tarafından siyasal iktidarın günlerdir ülke gündeminde yer alan 
Gezi Parkı protestolarına katılan yurttaşlarına yönelik eylemlerinin suç oluş-
turduğunu ve Cumhuriyet savcılarının faillerin tespiti amacıyla suç ihbarında 
bulunulmuştur.

13 HAZİRAN 2013

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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İŞKENCEYE KARŞI MÜCADELE VE İŞKENCE GÖRENLERLE 
DAYANIŞMA GÜNÜNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Bugün 26 Haziran İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma 
Günü.
 Birleşmiş Milletler uzun yıllar süren hazırlık çalışmaları ve tartışmalar sonucun-
da 1984 yılında”İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Mu-
amele ya da Cezaya Karşı Sözleşme”yi kabul etmiştir. Sözleşme, yeterli sayıda 
devlet tarafından imzalanmasından sonra 26 Haziran 1987 tarihinde yürürlüğe 
girdi. Bu tarihten on yıl sonra 1997 yılında BM Genel Kurulu, sözleşmenin ta-
şıdığı önem nedeniyle 26 Haziran’ı işkence görenlerle dayanışma günü olarak 
ilan etmiştir.

Sözleşme, işkenceyi mutlak olarak yasaklar. Bu yasak uluslararası hukukta 
bir”emredici kural”dır, bu nedenle de hiçbir istisnası olamaz, taraf devletler ta-
rafından hiçbir çekince konulamaz. Bu kural, Türkiye’nin de üyesi olduğu Avru-
pa Konseyi tarafından 11 Temmuz 2002 tarihinde kabul edilen “İnsan Hakları 
ve Terörle Mücadele Rehberi”nin IV. Maddesinde şöyle kayda geçmiştir:

 “İşkence veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da ceza,her koşul-
da ve özellikle de gözaltında, sorgulama sırasında ve kişinin terör eylemleri ile 
suçlanması ya da bu suçtan ceza almış olması durumunda dahi, mahkûmiyet 
kararına neden olan suçun doğası ne olursa olsun mutlak olarak yasaktır.”

İşkence ve kötü muameleye tabi tutulmama hakkı, tüm insanlığın, dolayısıyla 
uluslararası toplumun ortak hakkıdır.Çünkü bu hak, bir yandan kişinin onuru-
nu, ruh ve vücut bütünlüğünü koruduğu için tek tek bireylerin ama aynı za-
manda insanlığın ortak değeri olarak tüm insanlığın onurunu korumaktadır.

Fakat ne yazık ki, işkence, günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde devletler 
tarafından insanlık dışı bir cezalandırma, yıldırma/sindirme aracı olarak kulla-
nılmaktadır.

Bu bakımdan işkencenin önlenmesi yönünde sürdürülen çalışmaların yanı sıra 
işkence görenlere destek olmak, onların fiziksel ve ruhsal olarak tedavi ve re-
habilitasyonlarına yardımcı olmak da ayrıca önemli hale gelmiştir. Özellikle,  
“İşkenceye Karşı Sözleşme”nin yürürlüğe girmesinden sonra işkence görenlere 
yönelik tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları ivme ve yaygınlık kazanmıştır. Bu-
gün dünyanın hemen her yerinde işkence görenlere yardım eli uzatan 200’den 
fazla tedavi merkezi bulunmaktadır.

Uluslararası insan hakları örgütlerinin hazırladığı raporlar, işkencenin sadece 
askeri diktatörlüklerde ve otoriter rejimlerde değil, demokratik olma iddiasın-
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daki ülkelerde de uygulandığını ortaya koymaktadır. Özellikle, 11 Eylül 2001 
sonrası yaşanan süreçte “teröre karşı güvenliği sağlama” gerekçesiyle işkenceyi 
meşrulaştıran ve işkencecileri koruyan tutum ve politikalar olağan hale getiril-
miştir. İşkenceyi meşrulaştırmaya yönelik bu çabaların bir sonucu olarak, ulusal 
ve uluslar arası pek çok araştırmanın/çalışmanın da gösterdiği gibi, işkencenin 
toplumların zihniyet dünyasında “teröre karşı mücadele” gerekçesi ile kabul 
edilebilir hale gelmesi kaygı vericidir.

Yanı sıra işkencecilerin otoritelerce cezasız bırakılması, işkenceyi mümkün kı-
lacak yasal düzenlemelerin yapılması, işkence yöntemlerini geliştirmek üzere 
bilim ve teknolojiden, bilhassa da tıbbın ve psikiyatrinin olanaklarından yarar-
lanılması, işkence eğitiminin yanı sıra işkence aletlerinin üretim ve ticaretinin 
legal bir sektör haline getirilmesi kaygıları daha da arttırmaktadır.

Türkiye İşkenceye Karşı Sözleşme’yi 1988 yılında kabul etmiş, Anayasa’da ve 
Ceza Kanunu’nda işkenceyi yasaklamıştır. Buna rağmen işkence, hâlâ kamu gö-
revlileri tarafından sistematik bir uygulama olarak varlığını sürdürüyor. 

Ancak, son yılların ayırt edici özelliği fiziksel işkence yöntemlerine daha çok 
sokakta, polis araçlarında, toplantı ve gösterilere müdahale sırasında yani “res-
mi gözaltı” yerleri dışında başvurulmasıdır. Bununla birlikte ihtiyaç duyuldukça 
“resmi gözaltı” yerlerinde de işkenceye yapılmakta ve daha ziyade ruhsal etki-
leri olan yöntemler uygulanmaktadır.  Kısacası son yıllarda işkence, bilgi alma 
ihtiyacından çok korku veya gözdağı vermek, cezalandırmak ya da otorite tesis 
etmek amacıyla uygulanmaktadır.

Özellikle güvenlik güçlerinin bu amaçla toplantı ve gösterilere aşırı ve orantısız 
güç kullanarak müdahalesi işkence kavramına yeni bir boyut kazandırmıştır. 
Bunun en uç ve ağır örnekleri  1 Mayıs 2013’ te İstanbul da ve yakın günlerde 
Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında yaşanmıştır.  

Ülke çapında yaklaşık 2 milyon 500 bin kişinin katıldığı “Gezi Parkı protesto-
larına” polisin aşırı/orantısız/ölçüsüz müdahalesi sonucu 4 gösterici yaşamı-
nı yitirmiş,  Türk Tabipleri Birliği (TTB) ‘nin 24 Haziran 2013 tarihli verilerine 
göre 8038 kişi de yaralanmıştır.60 kişinin durumu ağırdır.5ağır yaralının ise ha-
yati tehlikesi mevcuttur.103 kişi kafa travmasına uğramış,11 kişi gözünü kay-
betmiş,1 kişinin de dalağı alınmıştır.

Yaralanmalar, protesto gösterilerine yönelik polisin biber gazı, basınçlı su ve 
plastik mermi ile vahşice müdahalesi, yakalama ve gözaltı işlemleri sırasında 
yapılan linç düzeyinde kaba dayak vb. işkence uygulamaları ve eli sopalı sivil 
kişilerin göstericilere saldırıları sonucunda oluşmuştur. 
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Polis şiddeti sadece göstericiler ile sınırlı kalmamış, kamu hizmeti yapan avu-
katlara, meslek etiği ilkeleri doğrultusunda sağlık hizmeti veren hekimlere ve 
diğer sağlık uygulayıcılarına, ve halkın haber alma hakkı adına alanlarda görev 
yapan gazetecilere de yöneltilmiştir. Pek çoğu şiddet görmüş, yaralanmış ve 
gözaltına alınmıştır.  

Tablo vahimdir. Polis şiddeti hastane kayıtları, suç duyuruları, tanıklıklar, gazete 
ve sosyal medyada yer alan haber ve görüntülerle aksi iddia edilemeyecek 
bir somutlukla kayıt altına alınmıştır. Dolayısıyla yetkililerin güvenlik güçlerinin 
PVSK kapsamında yasal çerçevede zor kullandığı iddiası, hukuka ve maddi ger-
çeklere aykırıdır. Olaylar sırasında güvenlik güçlerinin herhangi bir adli işlem 
yapma amacı dışında sırf cezalandırmak ve intikam almak amacıyla hareket 
etmesi hiçbir şekilde zor kullanma yetkisiyle açıklanamaz.  

Müdahaleler sırasında son derece kontrolsüz ve yoğun biçimde kimyasal gaz 
kullanılması ise başlı başına bir sorun oluşturmaktadır. Yetkililerin açıklamala-
rına göre Gezi Parkı protestolarına müdahale sırasında 130 bin civarında biber 
gazı fişeği kullanmıştır. Kimyasal gaza maruz kalan kişilerde ise gazın doğrudan 
toksik etkisiyle veya “gaz kapsüllerinin” vücutlarına isabet etmesi sonucu ciddi 
yaralanmalar ve ölümler olmuştur. Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üreti-
minin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili 
BM Sözleşmesi’nde göz yaşartıcı kimyasal maddelerin kontrolsüz ya da kötü-
ye kullanılması halinde(yakın mesafeden, kapalı alanda kullanımı ya da miktarı 
açısından)kimyasal silah olarak kabul edileceği belirtilmektedir. Öte yandan 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ de (AİHM), 10 Nisan 2012 tarihinde aldığı 
bir kararla “kontrol altındaki kişi ve gruplara” yönelik olarak yaygın uygulanan 
“göz yaşartıcı gaz” kullanımını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) iş-
kence ve diğer kötü muamele yasağını düzenleyen üçüncü maddesinin ihlali 
olarak değerlendirmiş ve Türkiye’yi mahkûm etmiştir. Buna rağmen Türkiye’de 
toplumsal olaylara müdahalede sıklıkla başvurulan göz yaşartıcı kimyasalların 
kullanımına dair herhangi bir yasal düzenleme yoktur. Oysa gazın nasıl kulla-
nılacağı açık ve katı kurallara bağlanmalı, takdir marjı çok dar olmalıdır. Ayrıca 
güvenlik güçlerine eğitim de verilmemekte, gaz kullanımı tamamen keyfi bir 
şekilde gerçekleştirilmektedir. Bugüne kadar gazın keyfi kullanımı nedeniyle 
yaptırım uygulanmış hiçbir kamu görevlisi veya kolluk amiri yoktur.

Son dönemlerde öne çıkan bir başka uygulama ise gözaltında ya da cezaevinde 
zor kullanılarak ve kişinin rızası olmadan “Savcılık talimatı ile” kan ve tükürük 
örnekleri alınmasıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına göre hukuken mümkün başka tedbir-
lere rağmen zorla kan/tükürük/vücut salgısı almak işkence yasağının ihlalidir. 
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Keza tıbbi etik kurallar ve iç hukuk metinleri de zorla örnek almayı yasaklar. 

2013 yılı ocak ayında, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) yöneticileri ve üyele-
rine yönelik gözaltılar sırasında dikkat çekici bir şekilde başvurulan bu yöntem, 
Gezi Parkı protestoları çerçevesinde terörle mücadele kapsamında gözaltına 
alınan yurttaşlara da uygulanmıştır.

Yine son dönemlerde cezaevlerinde gerçekleştirilen işkence ve kötü muamele 
uygulamalarında da belirgin bir artış görülmektedir. Şakran Cezaevi’nde ço-
cuklara yönelik uygulamalar bunu en son örneğini oluşturmaktadır. Keza ceza-
evlerinde ağır hasta tutuklu ve hükümlülerin durumu başlı başına bir işkence 
uygulaması haline gelmiştir. Askeri ceza ve disiplin evleri de yoğun işkence ve 
kötü muamele iddialarına karşın hala her türlü denetimden uzaktır.

Ülkedeki işkence gerçeğine veriler üzerinden baktığımızda görünen tablo kay-
gıları daha da arttırmaktadır:

• 2012 yılında Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezlerine işkence gördüğü gerekçesiyle 553 kişi başvuru yaparken 
bunlardan 240’ı aynı yıl içinde işkence gördüğünü belirtmiştir. 2013 yılının 
ilk beş ayında ise 346 kişi işkence gördüğü gerekçesiyle başvuru yaparken 
bunlardan 95’i 2013 yılı içinde işkence gördüğünü belirtmiştir.

• 2013 Haziran ayında bugüne kadar ise sadece  “Gezi Parkı protestoları” 
sırasında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı için 169 kişi TİHV tedavi ve 
rehabilitasyon merkezlerine başvurmuştur.

• 2012 yılında 9 kişi gözaltında yaşamını yitirmiştir.

• İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) verilerine göre ise 2012/13 yıllarında 2571 
kişi işkence ve kötü muameleye maruz kalmıştır.

• 31 Mayıs 2013 tarihinden bugüne kadar geçen süreçte, İzmir’de Gezi Parkı 
protestolarında gerek gözaltılar sırasında gerekse alanlarda kolluk güçleri 
tarafından işkence ve kötü muameleye maruz kalan 45 kişi, İzmir Barosu İnsan 
Hakları Merkezi’ne başvurmuştur. Bu kişilere yönelik darp ve cebir olguları 
tespit edilmiş ve raporlandırılmış olup yargı mercilere şikayet başvurusu 
hazırlığı devam etmektedir.

İşkencenin ülkemizde bu boyutta olmasının temel nedeni işkence yasağının 
mutlak niteliği ile bağdaşmayan çok ciddi bir cezasızlık kültürünün varlığıdır.

Bu kültürün güçlenmesinde ve yaygınlaşmasında birincil etken siyasal otorite-
lerin zihniyet ve yaklaşımlarıdır. Nitekim bizzat Başbakan, Gezi Parkı protesto-
ları çerçevesinde polisin gerçekleştirdiği hak ihlallerine dair tüm eleştirileri po-
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lise yönelik kötü niyetli saldırılar olarak değerlendirmiş ve “Polisimizi bunlara 
yedirtmeyeceğiz” sözleriyle kayıtsız şartsız koruma altına almıştır.  Daha sonra 
da can kayıpları ve ağır yaralanmalarla geçen bir sürecin ardından “Polisin de-
mokrasi sınavından başarıyla geçtiğini” söyleyebilmiştir. Bütün bu söylem ve 
değerlendirmeler işkence boyutuna varan polis şiddetini koruyan hatta teşvik 
eden ve sonuçları itibariyle cezasızlığa yol açan mahiyettedir. Ve elbette suçtur.

Öte yandan işkence yapan kamu görevlilerinin ve işkence iddialarının resen so-
ruşturulmaması, yapılan soruşturmaların etkin ve bağımsız olmaması, işkence 
yapan kamu görevlilerinin yargılanması için izin sistemine başvurulması, ceza 
ertelemeleri, savcı ve yargıçların sübjektif ve tarafsızlıktan uzak zihniyet yapıları 
gibi nedenler de cezasızlığı fiili hale getirmektedir.

İşkence yapan güvenlik görevlileri hakkında bir şikâyette bulunulması, soruş-
turma ya da dava açılması halinde işkence görenler hakkında derhal “memura 
hakaret etmek, mukavemet etmek, bu sırada yaralamak, kamu malına zarar 
vermek” gibi gerekçelerle işkence görenler hakkında karşı davalar açılmaktadır. 
İşkenceciler aleyhine açılan davalar bir önceki paragrafta sıralanan nedenler-
den dolayı cezasız kalırken işkence görenler aleyhine açılan davalar kısa sürede 
ağır cezalar ile sonuçlanmaktadır. 

Bu durum bir yandan adalet duygusunu incitirken, diğer yandan da işkenceci-
ler aleyhine şikâyette bulunma açısından caydırıcı olabilmektedir.

Hal böyle iken siyasi iktidar tarafından işkenceyi önlemek için ivedilikle atılması 
gereken adımlar hala atılmamakta, önleyici mücadele mekanizmaları oluştu-
rulmamaktadır. Her ne kadar BM İşkenceyi Önleme Sözleşmesi Ek Protoko-
lü’nün (Seçmeli Protokol) onay süreci 27 Eylül 2011 tarihinde tamamlandıy-
sa da bu Protokolün gereği olan çok önemli ve etkin “önleme mekanizması” 
henüz kurulmamıştır. Gezi Parkı protestoları çerçevesine yaşanan polis şiddeti 
ve işkence yasağı ihlalleri, ‘Seçmeli Protokol’e göre oluşturulacak bağımsız bir 
“önleme mekanizması” nın ne kadar yaşamsal bir öneme sahip olduğunu bir 
kez daha göstermiştir. 

Sonuç olarak, biz aşağıda imzası olan kurumlar olarak, verilerle yansıtmaya 
çalıştığımız bu gerçekliğin bir kader olmamasını ve insani varoluşumuzun anla-
mına ters düşen, daha aydınlık bir gelecek için taşıdığımız umutlara gölge dü-
şüren işkence’nin ülkemizden ve dünyadan mutlak olarak silinmesini istiyoruz.

Bu hedefe ulaşasıya kadar da, tüm örtbas etme, korkutma, susturma çabalarına 
karşın başlarına geleni kader olarak kabul etmeyip, işkence gördüklerini yük-
sek sesle haykırabilmeleri ve kendilerini güvende hissetmeleri için her koşulda 
işkence görenlerin yanında olmaya devam edeceğiz.
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Son süreçte işkence yasağını ihlal eden tüm faillerin hiyerarşik sorumluk sı-
rasıyla açığa çıkarılmaları, korunmamaları ve cezasız kalmamaları için inatla 
işkenceyi belgelemeye ve rapor etmeye, yargının koruyucu kalkanına karşı hu-
kuksal araçlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Özellikle de İzmir’de Gezi 
Parkı protestolarına müdahale sırasında, bizzat il emniyet müdürü tarafından 
polis oldukları belirtilen eli sopalı sivil kişiler ve resmi polislerce gerçekleştirilen 
işkence olaylarına ilişkin İzmir Barosu Başkanlığınca İzmir Cumhuriyet Savcılı-
ğı’na yapılan suç ihbarının ısrarlı takipçileri olacağımızı kamuoyunun bilgisine 
sunuyoruz.   

Saygılarımızla, 

26 Haziran 2013

İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi

ÇHD İzmir Şubesi

TİHV İzmir Temsilciliği

İHD İzmir Şubesi
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BİLGİDEN, BİLGİNİN ŞEFFAFLAŞMASINDAN VE DOLAŞIMDA 
OLMASINDAN DEMOKRASİLER VE HUKUK DEVLETİ RAHATSIZLIK 
DUYMAZ. RAHATSIZLIK DUYUYORSA VE YURTTAŞLARININ İFADE 
VE HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORSA O 
DEVLETE HUKUK DEVLETİ DENMEZ.

BASINA VE KAMUOYUNA

Geçtiğimiz ay - 2013 / Haziran ayı - hem Türkiye tarihinde, hem de pek çoğu-
muzun kişisel tarihlerinde daha şimdiden unutulmaz ve çok önemli bir yere 
sahip oldu.

Demokrasi, özgürlükler, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi 
kavramlar Türkiye gündeminde hiçbir zaman bu kadar çok konuşulmadı, bu 
kadar çok tartışılmadı.

Bir tarafta kendisini ifade etmenin en temel insan hakkı olduğu bilinciyle bu 
hakkını kullanan, iradem var ve önemli diyen insanlar; diğer tarafta insanların 
haklarını kullanmalarına tahammülsüz ve  bu varoluşu her türlü baskı yönte-
miyle bastırmaya çalışan siyasal iktidar.

Yaşanan bu süreçte siyasal iktidarın tahammülsüzlüğü ve hukuka aykırı yakla-
şımları sebebiyle insanlar öldü, pek çok yurttaşımız yaralandı, sağlıkları bozul-
du, yoğun gözaltılar yaşandı ve tutuklamalar gerçekleşti.

Bu gözaltıların bir bölümü de twitter gözaltıları olarak kayda geçti ve ilk olarak 
İzmir’de yaşandı. Bu gelişmeye dünya kamuoyu neredeyse Türkiye kamuoyun-
dan daha fazla ilgi gösterdi ve haberlerinin ilk sıralarında yer verdi.

Çünkü, başta B.M. olmak üzere uluslararası kuruluşlar, internet ve sosyal med-
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yanın  ifade ve basın özgürlüğünün en temel aracı ve demokrasi için vazgeçil-
mez olduklarını tartışmasız kabul etmektedir.

Gerçekten de öyle ve bu durumu Haziran ayı hepimize öğretti. Siyasal iktidarın 
ana akım medya üzerindeki baskısı sosyal medya ile kırılmış;  medyanın ger-
çekleri görmezden gelmesi ve yalan haber üretmesinin önüne sosyal medya ile 
geçilmiş ve gerçeklerin öğrenilmesinin yolu açılmıştır.

Bilgiden, bilginin şeffaflaşmasından ve dolaşımda olmasından demokrasiler ve 
hukuk devleti rahatsızlık duymaz. Rahatsızlık duyuyorsa ve yurttaşlarının ifade 
ve haberleşme özgürlüğünü engellemeye çalışıyorsa o devlete hukuk devleti 
denmez.

Oysa geçen ay hukuk devletinde yaşanıyor denmesi mümkün olmayan olaylar 
yaşadık. Bir taraftan twitter mesajları gerekçe gösterilerek insanlar, gençler gö-
zaltına alınmış, korkunun egemen olması amaçlanmış; diğer taraftan da sosyal 
medya üzerinden haberleşmenin engellenmesine yönelik  idari tasarruflar ve 
yasal düzenlemeler için düğmeye basılmıştır.

Hükümet tarafından TBMM’e sunulan 26 Haziran’da TBMM Plan ve Bütçe Ko-
misyonunda kabul edilen ve dün de TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye 
başlanan 2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planında, sosyal medya 
ve internetin aile üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik tedbirlerin 
alınmasının hedeflenmesi başlığı sosyal medyaya yapılacak sansürün sinyali 
niteliğindedir.

Ayrıca bu süreçte siyasal iktidar yetkilileri sürekli olarak Twitter’in yasal zemi-
ni olmadığını, twitterin baş belası olduğunu belirterek sosyal medyaya göz 
açtırılmayacağı tehdidinde bulunmaktalar.  Ancak bilinmelidir ki, çıkarılması 
hedeflenen bu tür sansür yasaları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 
merkezi filtresi gibi düzenlemeler anayasaya ve bu konudaki uluslar arası söz-
leşmelere aykırı olacaktır.

Öte yandan, son günlerde MİT Müsteşarlığının gündemde  fazlaca yer işgal 
etmeye başlaması da manidardır. MİT Müsteşarlığı Gezi olaylarından sonra 
sosyal medya üzerinden yurttaşları fişlendiği  iddiasıyla gündeme gelmiş, an-
cak bu iddia yetkililerce reddedilmiş, “…teşkilatımızın kendi halkını fişleme  gibi 
çağdışı bir uygulama faaliyeti içinde göstermek; gerçek dışı olduğu kadar hak-
sız ve mesnetsizdir…” denmiştir.

Ancak, Başbakanlık ve MİT Müsteşarlığının “2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hiz-
metleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik 
yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” çalışması içinde oldukları haberlerini 
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kaygıyla izlemekte olduğumuzu belirtmek gerekecektir.

Acaba MİT Müsteşarlığının fişleme iddialarına tepkisinin nedeni bu  kanun tas-
lağına yönelik haberlerin üstünün örtülmesi amacını mı taşımakta? Çünkü bu 
taslak yasalaşırsa  ne sosyal medyada haberleşme özgürlüğü kalabilecek, ne 
de kişisel verilerin gizliliği korunabilecektir.

Sözkonusu taslakla muhtemel iç tehditlere karşı MİT’e operasyon yetkisi veril-
mektedir. Muhtemel iç tehdit kavramının muğlak bir kavram olmasından öte 
en vahimi  MİT’in bu operasyonu  mahkemelerden izin almadan yapabilecek 
olmasıdır.   Ayrıca MİT’in kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat çalışmala-
rına yönlendirilmesi için MGK ve Başbakana teklifte bulunması da görevleri 
arasında sayılmıştır. Herkesin muhbir vatandaş yapılmaya çalışılacağı ve soruş-
turmaların bu ihbarlar üzerinden yapılacağı bir ülkede hukuktan da hukukun 
üstünlüğünden de bahsedilemeyecektir.

Taslaktaki demokrasi ve insan haklarına aykırı çok vahim bir düzenleme ise; 
MİT’in bakanlıklar, yargı organları, diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, ….gibi kurumlardan  görevleri kapsa-
mında elde ettikleri her türlü bilgi veya veriyi devlet istihbaratının oluşturul-
ması amacıyla talep edebilecek olması ve ilgililerin mevzuatta yer alan özel 
düzenlemeleri öne sürerek bilgi vermekten kaçınamayacakları hususundadır.

Bu kısa değerlendirme, sözkonusu taslağın yasalaşması halinde hiçbir yurttaşın 
hukuki güvenliğinin olamayacağı ve ortadan kalkacağı anlamındadır.

Bu noktada demokrasi ve özgürlükler mücadelesinde kararlı ve cesaretli İzmir 
Barosu’nun, bu tür yasal düzenlemelere karşı da hukuk örgütü olma sorumlu-
luğuyla mücadele edeceği bilinmelidir.

Yaşadığımız süreçte bir taraftan bu tür gelişmeler söz konusuyken, diğer taraf-
tan somut olarak hak ihlalleri ve hukuksuzluklarla karşı karşıya kaldık. Bunlar-
dan biri de  Twitter gözaltıları olarak adlandırılan soruşturmada müdafii olarak 
görev yapan meslektaşlarımızın yaşadıklarıdır. Meslektaşlarımız dosyada bu-
lunan  belgeler üzerinde  yaptıkları incelemelerden ulaştıkları sonuçları  Baro-
muza aktarmışlardır. Aktarılan bu bilgiler çok vahimdir.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, 
bir mahkeme kararı olmaksızın bazı kişilerin twitter ve facebook hesaplarına 
girmişler, tüm mesajlarını incelemişler ve kaydetmişlerdir. Hatta bu  kişilerin 
iletişim cihazlarının IP numaralarının tespit edildiğine veya tespit edilmesi ge-
rektiğine ilişkin de bir mahkeme kararı veya savcılık talimatı da soruşturma 
dosyasında bulunmamaktadır. Yasal bir tespit yapılmaksızın varsayımlarla in-
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sanlar gözaltına alınmışlardır.

Öyle ki kolluk görevlileri tarafından tutulan tespit tutanağında “….müdürlüğü-
müz görevlileri tarafından sanal alemde ve özellikle sosyal medyada yapılan 
kontrollerde….” İbaresi yeralmaktadır. Bu cümle hem müdafii olarak görev ya-
pan meslektaşlarımızı hem de hepimizi dehşete düşürmüştür. Bu cümle her 
şeyi anlatmaya yeter niteliktedir. “Hepimiz izleniyoruz, hepimiz fişleniyoruz.” 
Sadece gözaltına alınanlar değil, tüm toplum özgürlüklerini kullanmak konu-
sunda korku ve tehdit altına alınmaktadır. Bu durumun kabul edilmesi müm-
kün değildir.

Bu nedenle twitter gözaltılarında yaşanan ve dosyada yeralan tüm  hukuksuz-
lukları müdafii olarak görev yapan meslektaşlarımız adli ve idari şikayete konu 
yapmaktadırlar ve İzmir Barosu, bu meslektaşlarımızın hukuk mücadelesinde 
onlarla birliktedir.

Ayrıca Bugün 2 Temmuz 2013.  Bundan 20 yıl önce Sivas’ta Madımak Otel’de 
insanlar düşünceleri ve inançları sebebiyle yakıldı; yaşanan zulüm ve vahşet-
ti.  Keşke o zamanlar sosyal medya olsaydı da, insanlar yanmasın diye tüm 
dünya ayağa kaldırılsaydı. Özgürlükler; ifade özgürlüğü, iletişim özgürlüğü, 
örgütlenme özgürlüğü yaşamak, insanca yaşamak için hava gibi, su gibidir. 
Vazgeçmeyiz, vazgeçemeyiz.

Haksızlığa ve zulme karşı adalet ve vicdan mücadelesi, İzmir Barosunun onuru 
olmuştur ve olacaktır.

02 Temmuz 2013

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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ANKARA BAROSU’NUN, YAŞANAN HAK İHLALLERİNE KARŞI, ANAYA-
SA’DA YER ALAN HUKUK DEVLETİNİN GEREKLERİNE SAHİP ÇIKMASI VE 
ADİL YARGILANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE YASALARCA KENDİSİNE VERİ-
LEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRMESİ BİR SUÇ DEĞİL, SAVUNMANIN ONU-
RU NİTELİĞİNDEDİR.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün, Gezi Parkı eylemlerinin ardından düzenlenen 
operasyonlarda gözaltına alınan 23 kişi hakkında düzenleyip savcılığa gön-
derdiği 86 sayfalık fezlekede, diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte Ankara 
Barosu, eylemci gruplara kamuoyu desteği sağlamakla, yargı ve emniyet teş-
kilatı üzerinde psikolojik baskı oluşturmaya çalışmakla, eylemcileri Ankara’daki 
müdahalelerde polis tarafından yapıldığı iddia edilen orantısız güç kullanımı ile 
ilgili, savcılığa bireysel olarak suç duyurusu yapılması yönünde teşvik etmekle 
suçlanmış bulunmaktadır.

31 Mayıs 2013 tarihinde başlayan ve devam eden süreçte, kolluk güçlerinin, 
barışçıl gösterilere yönelik ağır şiddet içeren müdahaleleri sırasında ölümler 
yaşanmış, binlerce yurttaşımız yaralanmış ve bu yaralanmaların bazıları uzuv 
kaybı ile sonuçlanmıştır. Polis şiddeti sadece göstericiler ile sınırlı kalmamış, 
kamu hizmeti yapan avukatlara da yönelmiştir.

Ülkemizde avukatların, hak savunucuları olarak görev yaparken uğradığı sal-
dırılar, idari kurumlarda, kollukta ve yargı organlarında yaşadıkları zorluklar, 
gelişen süreçte hukuk kurumlarına yönelik hukuk dışı saldırılar ile eş zamanlı 
olarak yaşanmaya devam etmektedir.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün fezlekesinde yer alan, Ankara Barosu’nu suç-
layıcı ifadeler bu saldırıların yeni bir örneğidir.

Avukatlık Kanunu’nun 76.maddesi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını sa-
vunmanın ve korumanın baroların görevi olduğunu  hüküm altına almış bu-
lunmaktadır.

Avukatların Rolüne Dair Havana Kurallarının 14. maddesine göre; Avukatlar, 
müvekkillerinin haklarını korurken ve adaletin gerçekleşmesine çalışırken, ulu-
sal ve uluslararası hukukun tanıdığı insan haklarını ve temel özgürlükleri yü-
celtmeye çalışırlar.

23. maddeye göre; Avukatlar özellikle, hukukla, adalet sistemiyle ve insan hak-
larının geliştirilmesi ve korunması ile ilgili konularda kamusal tartışmalara ka-
tılma hakkına sahiptir.

Ankara Barosu’nun, yaşanan hak ihlallerine karşı, Anayasa’da yer alan hukuk 
devletinin gereklerine sahip çıkması ve adil yargılanma hakkı çerçevesinde ya-
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salarca kendisine verilen görevleri yerine getirmesi bir suç değil, savunmanın 
onuru niteliğindedir.

Savunmanın kararlı ve dirençli örgütü olan İzmir Barosu, Ankara Barosu’na yö-
nelik haksız ve hukuk dışı suçlamaları içeren fezlekeye karşı tüm yasal süreçler-
de Ankara Barosu ile dayanışma içinde olacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

04 Temmuz 2013

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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TMMOB NE BAĞLI MESLEK ODALARINI ETKİSİZLEŞTİRMEK VE İŞLEVSİZ-
LEŞTİRMEK KENTLERİMİZE, ÇEVREMİZE, DOĞAMIZA, KÜLTÜREL VE TARİ-
Hİ DEĞERLERİMİZE, İNSANIMIZA SALDIRIDIR. BU YASA, HUKUK DEVLETİ 
UYGULAMASI OLAMAZ. KABUL ETMİYORUZ.

Siyasal iktidar, mimar ve mühendisler ile onların meslek örgütlerine karşı bir 
gece yarısı operasyonu yapmıştır.  

09.07.2013 gece yarısı TBMM’ de torba kanun görüşmeleri sırasında hükümet 
partisi üyeleri tarafından verilen bir önerge ile hiç tartışılmadan ve  meslek 
örgütlerinin görüşleri alınmadan onlarla ilgili yasa kabul edilmiştir. Bu yasa ile 
mimar ve mühendislerimizin emekleri, yarattıkları eserleri değersizleştirilmek-
te, örgütleri yok sayılmaktadır.

TMMOB ne bağlı meslek odalarını etkisizleştirmek ve işlevsizleştirmek kentle-
rimize, çevremize, doğamıza, kültürel ve tarihi değerlerimize, insanımıza saldı-
rıdır.

Bu yasa, hukuk devleti uygulaması olamaz. 

Kabul etmiyoruz.

11 Temmuz 2013

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI



97

23 TEMMUZ 2013 BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA,

03.06.2013 günü, İzmir Emek ve Demokrasi Bileşenleri olarak kamuoyuna ses-
lenmiş ve;

 “İstanbul Taksim Gezi Parkına AVM yapılmasına karşı koyan, kentini ve doğası-
nı korumak amacıyla demokratik haklarını kullanan yurttaşların polis şiddetine 
maruz kalması üzerine ülkemizde ve İzmir’de olağanüstü günler yaşanmakta-
dır.

Tüm yurtta halkımız demokratik tepkisini göstermekte ve alanlara çıkmakta-
dır…..

Demokratik taleplerle direnme hakkını kullanan yurttaşlarımız baskıya, aşağı-
lanmaya, hakarete, yasaklara karşı halka rağmen bir şey yapılamayacağını ve 
sessiz kalmayacaklarını fiili olarak ortaya koymuş, faşizan uygulamalara karşı 
sesini yükseltmiştir.

İzmir’de de üç gündür demokratik muhalefet gece gündüz alanlarda, yüz bin-
lerce İzmirli meydanları doldurmuş ve barışçı bir şekilde tepkisini ifade etmiştir.

1 Haziran Cumartesi akşamı  ne yazık ki-…..  çok yoğun bir şekilde biber gazı 
atılmış, …… birçok insan gazdan etkilenmiş, gaz kapsüllerinden ve taşlardan 
yaralanmıştır. Güvenlik güçleri ile birlikte hareket eden sivil bir grup taş ve so-
palarla polis şiddetine karşı direnme hakkını kullanan ve hatta olaylarla hiçbir 
ilgisi olmayan insanlara sert bir biçimde saldırmıştır. Benzer saldırılar Pazar ge-
cesi de yoğun bir şekilde devam etmiş ve İzmir’de bir korku iklimi yaratılmak 
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istenmiştir. Bu durum açıkça demokrasiye aykırıdır……

İzmir emek ve demokrasi bileşenleri olarak bizler;

…..iki günden bu yana polisler ile birlikte ellerinde sopa ve demir çubuklarla 
göstericilere saldıran ve şehirde terör estiren siviller hakkında ve onları koru-
yan kamu görevlilerinin tespiti ile haklarında derhal işlem yapılması için İzmir 
Valiliği’ni ve Cumhuriyet Savcılığı’nı göreve çağırıyoruz.

En temel insan haklarına yönelik, olağanüstü hal uygulamasına karşı gelişen 
meşru direnişin bir parçası olduğumuzu ve Türkiye’yi faşizmin batağına sürük-
lemek isteyenlere karşı mücadelede kararlılığımızı bir kez daha tüm kamuoyu 
ile paylaşıyoruz.” demiştik.

Bugün de, İzmir Emek ve Demokrasi bileşenleri olarak yine karşınızdayız ve en 
temel insan haklarına yönelik olağanüstü hal uygulamasına karşı gelişen meşru 
direnişin bir parçası olan gençlerin, terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt 
adına suç işledikleri iddiasıyla dalga dalga yapılan operasyonlarla tutuklanma-
larına karşı sözümüzü  tüm kamuoyu, tüm İzmirlilerle paylaşmak istiyoruz.

Hepimizin bildiği üzere İzmir’de  ‘tweeter operasyonu’ olarak tanımlanan gö-
zaltı dalgası yaşanmış, gözaltına alınan 38 genç tutuklamaya sevk edilmeden 
serbest bırakılmıştı.  Bu arada güvenlik şube tarafından yönetilen operasyon-
larla gözaltına alınanların da - bizim hesabımıza göre 317 kişi- hepsi serbest 
bırakılmıştı.

Bunun üzerine  TEM (Terörle Mücadele Şubesi) devreye girmiş ve  TEM ta-
rafından yapılan ve sayısı 4’ü bulan operasyonlarla  her seferinde 13-15 kişi 
evlerinden işlerinden gözaltına alınmış ve sonunda toplam 48 kişi tutuklan-
mıştır. Bunların çoğunluğu öğrencidir. Bu tutuklanma oranı çok yüksektir ve 
Gezi olayları nedeniyle başlayan ve yükselen protestolar dolayısıyla en fazla 
tutuklama İzmir’de gerçekleşmiştir.

Tutuklananlar; 2911 sayılı yasa Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muha-
lefet, polise mukavemet, kamu malına zarar verme ve örgüt üyesi olmamakla 
birlikte örgüt adına suç işlemek iddialarıyla tutuklanmışlardır.

Soruşturma, Terörle Mücadele Kanunu 10. maddesiyle görevlendirilmiş özel 
yetkili savcılar tarafından yürütülmekte ve tutuklamalar da özgürlük hakimleri 
tarafından yapılmaktadır.

Tutukluların tutukluluk durumları 30 günlük sürelerle mutlaka incelemesi ge-
rektiğinden ilk grubun tutuk incelemesi dün 22.7.2013 günü yapılmış ve ilk 
grup tutukluların tümünün tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiştir.
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2. grup tutuklunun ise tutuk incelemesi 25.7.2013 / Perşembe günü saat 10.00 
da yapılacaktır. Tutukluluk incelemeleri yapılırken bizler İzmir Adliyesinde ola-
cağız.

Çünkü bizler; emek ve demokrasi güçleri olarak “en temel insan haklarına yö-
nelik, olağanüstü hal uygulamasına karşı gelişen meşru direnişin bir parçası 
olduğumuzu ve Türkiye’yi faşizmin batağına sürüklemek isteyenlere karşı mü-
cadelede kararlılığımızı” açıklamış ve alanlara çıkmıştık.

Birlikte alanlarda olduğumuz gençlerin her ne kadar terör örgütü üyesi değil-
lerse de terör örgütü adına suç işledikleri iddiasıyla tutuklanmalarını ve de-
mokratik bir hak olan toplantı ve gösteri hakkının bu şekilde terörize edilmek 
istenmesini kabul etmiyoruz.

Eli sopalıların, emniyet görevlilerinin yarattıkları ve yaşattıkları şiddete karşı ne 
yapıldığı açıklanmaksızın, olayların ve görüntülerin bütünü değerlendirilmek-
sizin alanlarda olan gençlerin tutuklanmasının adil olmadığı açıktır. Onlar sı-
navlarına girememişler, şimdiden eğitim hayatları bir yıl uzamıştır. Delillere etki 
etmeleri ve toplanmasına engel olmaları mümkün bulunmayan gençlerin tutuk 
halleri bu nedenle de anlaşılamaz ve hukuka aykırıdır.

Tekrar hatırlatmak isteriz ki; emniyet güçlerinin ve İzmir Emniyet Müdürü ta-
rafından polis olduğu açıklanan eli sopalılarının saldırılarının sona erdiğinden 
itibaren  İzmir’de barış içinde demokratik tepkiler gösterilmiş ve hiçbir olay ya-
şanmamıştır. Bu gerçekliğin hiçbir şekilde göz ardı edilmemesi gerekir.

Büyük oranda tutuklama ile sona eren operasyonlarla toplumda bir korku dal-
gası yaratılmak isteniyorsa bunun nafile bir çaba olacağı da bilinmelidir. Bu 
sadece haksızlıktır ve zulümdür.

Hukukun Üstünlüğü Her Zaman ve Her Yerde

23 TEMMUZ 2013

DİSK KESK TÜRK-İŞ TMMOB İZMİR BAROSU
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TBB BAŞKANI SAYIN AV. PROF DR. METİN FEYZİOĞLU’NUN ADLİ 
YIL AÇILIŞ KONUŞMASI HAKKINDA BAROLARIN ORTAK BASIN 
BİLDİRİSİ
 2013-2014 Adli Yıl açılış töreninde TBB Başkanı Sayın Av. Prof Dr. Metin FEY-
ZİOĞLU’nun; Bir kısım “memleket gerçeklerinin” hukuksal boyutlarını ele alan 
görüşlerini, yüksek bir nezaketle ve yetkin bir yeterlilikle ifade ettiğine tanık 
olduk.

Sayın Başkan Feyzioğlu; en aktüel konulara dair görüşlerini dahi, güncel politik 
bir söyleme başvurmaksızın hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde seslendir-
miştir.

Ancak bu konuşmanın hemen ardından Sayın Adalet Bakanının “Çoğulcu-
luk-Çoğunlukçuluk” kavramlarını vesile kılarak yaptığı; Baroların ve Türkiye 
Barolar Birliğinin yönetsel yapısında değişiklikleri sonuçlayacak; seçim ve yö-
netimin oluşumuna dair yasa değişiklikleri yapacaklarını söylemeleri doğru ve 
yerinde olmamıştır.

TBB ve Barolar ile Bakanlık arasındaki ilişkileri izleyen herkes bilir ki; Sayın Ada-
let Bakanı Avukat Sadullah ERGİN ile kurumlarımız arasında siyasal görüş fark-
larına bakmaksızın bir uyum olagelmiştir. Sayın Bakanın ise “ince” bir nezaketle 
“aba altından sopa göstermesi” bizleri üzmüştür.

Önce : Ortaya çıkan bir durum üzerine kurumların güncel yapısını ve yönetimi-
ni değiştirmek amacıyla kanun düzenleneceğini ifade etmek temel kanunlaş-
tırma ilkelerine aykırıdır. Bu nesnel değil, öznel bir kanun olacaktır. Bu yol; “Yok 
Kanun - Yap Kanun” yoludur.

İkinci olarak: Anayasal ilke “Temsilde Adalet, Yönetimde İstikrardır.” Bu kural 
hepimizi bağlar. Sayın Bakanın “Temsil ve Yönetim” kavramlarını , “ Çoğulcu-
luk- Çoğunlukçuluk” kavramları ile karıştırarak meseleyi ortaya koyması hayal 
kırıklığı yaratmıştır.

Üçüncü olarak: TBMM tatile girmeden önce hazırlanan yasa teklifi hepimizce 
biliniyor. Bu teklifin “Barolar gerçeği” ile bağdaşmadığı, Temel işlevinin Barolar-
da bölünmeyi teşvik edeceği, Baro yönetimlerini istikrarsızlaştırmaya ve böy-
lece Baroları ve TBB’ni etkisizleştirmeye yönelik olduğu, asıl amacının İstanbul 
Barosu başta olmak üzere Ankara ve İzmir Barolarını dolayısıyla büyük avukat 
çoğunluğunu/kitlesini Baroların ve TBB yönetimlerinin oluşumunda “devre dışı 
“ bırakmayı amaçladığı defalarca ortaya konulmuş ve adeta “maruf vakıa” ha-
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lini almıştır.

Dördüncü olarak: TBB Sayın Başkanının ortaya koyduğu görüşler hepimizin ve 
hukuk dünyasının üzerinde hemfikir olduğu düşüncelerdir. Elbette eleştirel içe-
riği de vardır. Sayın Bakanın ve ait olduğu siyasal hareketin; bu nazik ve yetkin 
uyarı, hatırlatma ve eleştiriler karşısında yararlanmak ve teşekkür etmek yerine 
“söz sanatını kullanarak” çatışma yolunu seçmiş olması üzüntü vericidir.

İster Baro da ister Ülke de iktidar olun; iktidarlar için bütün demokratik hayatın 
en yararlı unsuru “eleştiridir”. Sayın Başkanımız FEYZİOĞLU’na ve tüm baroları-
mıza egemen olan anlayış bu yöndedir.

Sayın Bakanımıza dostça hatırlatmak isteriz.... Eleştiri iktidarlar için nimettir.

Biz aşağıda imzası bulunana Barolar olarak; TBB Başkanı Sayın Av. Prof Dr. Me-
tin FEYZİOĞLU’nun Adli yıl açılış töreninde ortaya koyduğu görüşlerini paylaş-
tığımızı, Başkanımızla dayanışma içinde olduğumuzu... Gerçekleri söylemekten 
korkmadığımızı ve söylemeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine su-
narız.

Saygılarımızla. 

06.09.2013

Av.Sümer GERMEN Aydın Baro Başkanı

Av.Mengücek Gazi ÇITIRIK Adana Baro Başkanı

Av. Levent BOZKURT Aksaray Baro Başkanı

Av.Ahmet Melik DERİNDERE Amasya Baro Başkanı

Av. Sema AKSOY Ankara Baro Başkanı

Av.Alper Tunga BACANLI Antalya Baro Başkanı

Av.Ali Uğur ÇAĞAL Artvin Baro Başkanı

Av.Yaşar MEYVACI Balıkesir Baro Başkanı

Av.Halime AYNUR Bilecik Baro Başkanı

Av.Ferit ATALAY Bolu Baro Başkanı

Av.Ekrem DEMİRÖZ Bursa Baro Başkanı

Av.Bülent ŞARLAN Çanakkale Baro Başkanı

Av.Müjdat İLHAN Denizli Baro Başkanı
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Av.Özgür YILDIRIM Edirne Baro Başkanı

Av.Rıza ÖZTEKİN Eskişehir Baro Başkanı

Av. Ali ELİBOL Gaziantep Baro Başkanı

Av.Gültekin UZUNALİOĞLU Giresun Baro Başkanı

Av.Gökmen Hakkı GÖKMENOĞLU Isparta Baro Başkanı

Av.Ümit KOCASAKAL İstanbul Baro Başkanı

Av.Sema PEKDAŞ İzmir Baro Başkanı

Av.Harun SAYGILI Kırklareli Baro Başkanı

Av.Sabit ÖZDOĞLAR Kütahya Baro Başkanı

Av.Zeynel BALKIZ Manisa Baro Başkanı

Av.Alpay ANTMEN Mersin Baro Başkanı

Av.Mustafa İlker GÜRKAN Muğla Baro Başkanı

Av.İbrahim Kerem ERTEM Zonguldak Baro Başkanı
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EGE-MARMARA BÖLGE BAROLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

05 Ekim 2013 tarihinde Balıkesir Barosu ev sahipliğinde Burhaniye’de toplanan 
Ege ve Marmara Baroları Başkanları toplantısında meslek ve ülke sorunlarına 
ilişkin konular ele alınmış ve bu çerçevede aşağıdaki hususların kamuoyuna 
duyurulmasına karar verilmiştir.

1. Avukatlık mesleğine, avukatlara ve Barolara yönelik saldırılara karşı mücade-
le kararlılıkla sürdürülecektir.

2. Hukukun üstünlüğüne, hak ve özgürlüklere, adil yargılanma hakkına sahip 
çıkmak Baroların görevidir ve bu görevlerin yerine getirilmesine kararlılıkla de-
vam edilecektir.

3. Bir dünya mirası olan Kaz Dağları ve Madra Dağları’nın talan edilmesine 
karşı mücadele etmek ve bu mirasın korunması için duyarlı olmak toplumsal 
bir görevdir.

4. Yıllarca süren mücadeleler neticesinde Avukatlık Kanunu ve diğer kanunlar-
da yer alan; mesleğimizden, meslek örgütlerimizden ve hukukun üstünlüğünü 
savunma görevi adına kazanılmış haklarımızdan asla vazgeçilmeyecektir. 

 Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

05 EKİM 2013
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AFYONKARAHİSAR BAROSU

ANKARA BAROSU

AYDIN BAROSU

BALIKESİR BAROSU

BURSA BAROSU

ÇANAKKALE BAROSU 

DENİZLİ BAROSU

EDİRNE BAROSU 

ESKİŞEHİR BAROSU

İSTANBUL BAROSU

İZMİR BAROSU

KIRKLARELİ BAROSU

KOCAELİ BAROSU

KÜTAHYA BAROSU

MANİSA BAROSU

MUĞLA BAROSU

SAKARYA BAROSU

TEKİRDAĞ BAROSU

UŞAK BAROSU

YALOVA BAROSU
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ÇOCUKLARIMIZ - GENÇLERİMİZ, KÖHNEMİŞ ZİHNİYETE  “EMANET 
EDİLMEYECEKTİR”.
 BU GÜNE KADAR YURTTAŞLARIN YAŞAM TARZLARINA VE TERCİHLERİNE 
SAYGILIYIZ DİYEN BAŞBAKAN VE HÜKÜMET ÜYELERİ, BUGÜN GERÇEK GÜN-
DEMLERİNİ TAŞKINCA SERGİLEMİŞLERDİR.

 Bugün, kamu gücünü temsil edenlerin, kendi yaşam biçimlerini, ahlak anla-
yışlarını toplumun geneline egemen kılma çabasının yeni bir örneğiyle karşı 
karşıyayız.

 Üniversite öğrencilerinin “kızlı - erkekli aynı evde yaşamalarının” kabul edile-
mez bir durum olduğuna ve bu konuda gerekli müdahalenin yapılacağına iliş-
kin beyanlar, açıkça ifade edilen “toplumun muhafazakarlaştırılması” çabasının 
yeni bir tezahürüdür.

Bireylerin haklarını ihlal niteliğindeki bu ve benzeri müdahale girişimleri, Ana-
yasa’da ifadesini bulan demokratik hukuk devletinin özüne, ilkelerine ve nite-
liklerine de aykırılık taşımaktadır.

Demokrasi, haklar ve özgürlükler rejimidir.

Hukuk devleti kavramı, kamu gücünü temsil eden kurumlar karşısında bire-
yin haklarının en geniş biçimde sağlandığı ve savunulduğu bir devlet düzenini 
vurgular.

Anayasanın 20. maddesine göre; “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı 
gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine 
dokunulamaz.”

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 8. maddesinin ilk fıkrası “Her şahıs 
özel ve aile yaşamına, konutuna ve muhaberatına saygı gösterilmesi hakkına 
sahiptir” şeklinde düzenlenmiştir.

Üniversiteleri, varoluş gerekçesi olan bilimin yeniden üretildiği ve toplumun 
yararına sunulduğu özerk ve özgür birer kurum olma niteliğinden uzaklaştı-
ran, geleceğini şekillendirme noktasında zorlu bir eğitim sürecinin zorluklarıyla 
mücadele eden öğrencilerin barınma sorununu, geçim sıkıntısını çözemeyen 
ve onları umutsuzluğa mahkum eden siyasal iktidar, bu yeni girişimiyle “mah-
remiyet hakkını” açıkça ihlal etmektedir.

Uluslararası hukuk metinlerinde mahremiyet hakkı, “bir kişinin hayatını en az 
müdahale ile yaşama hakkı” olarak tanımlanmıştır. Bu hak, bireyin özel hayatı-
nı, fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü, kişisel bilgilerini korumayı da içerir.

Devletin gençleri koruma görevi kapsamında sunulmaya çalışılan bu müdaha-
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le girişiminin arka planında, kadına yönelik sorunlu ve kısıtlayıcı yaklaşım yer 
almaktadır. Yapılan yasal düzenlemelerin yanı sıra, toplumda yaratılan hege-
monik baskı ortamında, doğurganlığı düzenlenen, iş yaşamından uzaklaştırıl-
maya çalışılan, cinselliği denetlenen kadın bireylerin özel hayatı abluka altına 
alınmaya çalışılmaktadır.

Soyut ve belirsiz bir “ahlâk” anlayışı üzerinden yürütülen bu tahakküm çabası, 
toplumda ahlâksızca bir davranış olan muhbirliği özendirmekte, devletin bire-
yin özel hayatına haksız müdahalesine başka bireyleri de ortak etme sonucunu 
doğurmaktadır.

Bir yaşam biçiminin ve tercihlerin, kamuoyu önünde ağır bir şekilde yerilmesi, 
bu yaşam biçimini sürdürenlerin hedef gösterilmesi, otoriter devlet anlayışının 
bir ürünüdür.

HİÇ KUŞKU YOK Kİ HALKIMIZ BAŞBAKANIN KARANLIK AHLAK ANLAYIŞINA 
TESLİM OLMAYACAKTIR.

İZMİR BAROSU OLARAK, BUGÜNE KADAR OLDUĞU GİBİ BUNDAN SONRA 
DA, HERŞEYİN DEVLET DENETİMİNDE OLDUĞU BİR DÜZEN ARAYIŞINA, İN-
SAN HAKLARI VE ÖZGÜRLÜKLERİNE YÖNELİK SALDIRI NİTELİĞİNDEKİ UYGU-
LAMALARA KARARLI BİR ŞEKİLDE KARŞI ÇIKACAĞIMIZI KAMUOYUNA SAYGI 
İLE DUYURURUZ. 

07 KASIM 2013

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI



107

İZMİR BAROSU ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ AÇIKLAMASI VE İZMİR 
BAROSU BAŞKANLIĞI, İZMİR ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA 
İNFAZ KURUMU RAPORU
KADIN DOĞURGANLIĞINA MÜDAHALE EDEN SİYASAL İKTİDARIN TEMSİLCİ-
LERİ, ÇOCUK NÜFUSUN ARTIŞI İLE KATLANACAK OLAN SORUNLARIN ÇÖZÜ-
MÜ İÇİN GEREKLİ POLİTİKALARI YAŞAMA GEÇİRMEKTEN UZAK BİR YAKLAŞIM 
SERGİLEMEKTEDİRLER.

20 Kasım 1989 ‘da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Ço-
cuk Hakları Sözleşmesi’nin yıldönümünde, bir Dünya Çocuk Hakları Günü’nü 
daha yaşıyor ve kutluyoruz.

Sözleşmede geniş boyutlarıyla ele alınmış, yıllar içinde değişen toplumsal ya-
şam düzleminde geliştirilmiş ve yaşama geçirilmiş olan çocuk haklarına ilişkin 
düzenlemeler tüm dünyada önemle ve ciddiyetle  ele alınmaktadır. Bu söz-
leşme, dünyadaki bütün çocukların insan haklarını düzenleyen bir “anayasa” 
niteliğindedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 1990 yılında imzaladığı sözleşme uyarınca, yıllar için-
de ülkemizde yürürlüğe giren mevzuatın yetersizliği ve yasal düzenlemelerin 
uygulama aşamasındaki sorunlar, toplumun bu en güçsüz bireyini halen ko-
runmasız bırakmış,  gelişmemiş ya da az gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ül-
kemiz çocukları da her türlü istismarın ve sömürünün öznesi  olmaya devam 
etmişlerdir.

Çocukları “yarının umutları” söylemiyle sadece gelecekle ilişkilendiren anla-
yış, çocuğun bir birey olduğu ve bir birey  olarak hakları bulunduğu gerçeği-
ni gizlemekte, bu hakların en geniş anlamda yaşama geçirilmesi noktasındaki 
sorumlulukların farkına varılmasını engellemektedir. Adeta sipariş verircesine 
kadın doğurganlığına müdahale eden siyasal iktidarın temsilcileri, çocuk nüfu-
sun artışı ile katlanacak olan sorunların çözümü için gerekli politikaları yaşama 
geçirmekten uzak bir yaklaşım sergilemektedirler.

Devlet ve aile tarafından psikolojik ve bedensel gelişimi gözetilerek, gereken 
tedbirler alınarak korunması gereken çocuklar, yanlış eğitim politikaları, sos-
yal hizmetlerde yetersizlik, yoksulluk ve yoksunluk gerçeklerinin yarattığı ağır 
yaşam koşullarında varolmaya, soluk almaya ve  toplumsal yaşama bir birey 
olarak katılmaya çalışmaktadır.

2012’de yapılan Ulusal Çocuk İşçiliği Araştırmasına göre, 6-17 yaşları arasın-
daki çocukların yaklaşık %6’sı, sokak işçiliği, küçük ve orta büyüklükteki işlet-
melerdeki ağır ve tehlikeli işler ve tarımda ücretli, aile dışı, göçer ve geçici işler 
dahil olmak üzere, ekonomik faaliyetlere dahil olmaktadır.
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Çocuk işçiliğinin yaygınlığı, çocuk işçilerin ölümü ve sakat kalmasındaki artış 
oranı,  devlet tarafından çözüm noktasında yeterli bir değerlendirilmeye tabi 
tutulmamakta, bu alanlardaki yaralayıcı gerçekler gözardı edilmektedir.

Cinsel suçlarda çocukların mağduriyeti ve erken yaştaki evliliklere ilişkin belir-
gin veriler, ülkemizde çocuk haklarının ihlali kapsamındaki karanlık bir noktaya 
dikkat çekmektedir.

Ülkemizde çocuk hakları ihlallerinin yoğun bir şekilde yaşandığı alanlardan 
biri, çocuk  cezaevleridir. Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlü-
ğü’nün  yayınladığı son istatistiklere göre halen 1.719 çocuk tutuklu ve hüküm-
lü cezaevlerinde bulunmaktadır.

2013 yılı içinde, Aliağa Şakran’da bulunan Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kuru-
mu’nda yatan çocuk tutuklu ve hükümlüler ile müdafii avukatların, kötü mua-
mele yapıldığı, kurum yöneticilerinin keyfi tutum ve davranışlarda bulunduğu, 
hastane sevklerinin zamanında gerçekleştirilmediği, sosyal ve eğitsel faaliyet-
lerden yararlanmada sorunlar yaşandığı yönündeki şikayetleri üzerine İzmir 
Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi Cezaevi 
Komisyonu üyesi meslektaşlarımız tarafından iki ayrı ziyaret gerçekleştirilmiş 
ve bu ziyaretlerde gerek kurum yöneticileri gerekse çocuk tutuklu ve hüküm-
lerle gerçekleştirilen görüşmelerde çarpıcı tespitlere ve sonuçlara ulaşılmıştır. 
İzmir Barosu tarafından yetkili makamlara iletilmek üzere , bu tespit ve sonuç-
ları içeren  bir rapor  hazırlanmış bulunmaktadır.

İzmir Barosu olarak, Birleşmiş Milletler Dünya Çocuk Hakları Gününü kutladığı-
mız bu süreçte, tüm yetişkinleri ve özellikle devlet kurumlarını, çocuk bireylerin 
mağduriyetlerinin giderilmesi ve en geniş çocuk haklarının yaşama geçirilmesi 
noktasında çaba harcamaya, gerekli önlemleri almaya ve sorumluluklarını yeri-
ne getirmeye davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

19 KASIM 2013

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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BİZDEN İSTENEN SUSMAMIZ, ALIŞMAMIZ, MESLEKTAŞLARIMIZI 
UNUTMAMIZ İSE, BUNUN MÜMKÜN OLMADIĞI BİLİNMELİDİR. 
SAVUNMA SUSTURULAMAZ, TUTUKLU AVUKATLARA ÖZGÜRLÜK.

Değerli Meslektaşlarımız,  Medya Organlarının Değerli Çalışanları,

Hemen her gün ülke gündemini, hepimizin gündemini meşgul eden hukuk-
suzluklarla insan hakları ihlalleriyle anti demokratik uygulamalarla sarsıldığımız 
bir dönemden geçmekteyiz. Yurttaşların en temel hak ve özgürlüklerini kullan-
malarının, şiddet yoluyla bastırıldığı ve bu durumun “destan yazmak” olarak  
tanımlandığı sahte bir demokrasi anlayışıdır, yaşadıklarımız….

Bu hukuksuzluklara alışmamızı, kabullenmemizi isteyen siyasal iktidar ise de-
mokrasiyi neredeyse sadece bir sandık rejimine indirgemek, ‘demokrasi söy-
lenceleri’ ile bezenmiş sahte gündemler ve algılar yaratmak çabasındadır.

Oysa bizim gerçek gündemimiz; temel hak ve özgürlüklerimizin yok sayılması-
na,  hukuk devleti ve demokrasinin rafa kaldırılmasına karşı durmaktır.

Koca bir korku imparatorluğu yaratmaya çalışan, tüm toplumu baskı altına 
alan, kendi gibi düşünmeyen herkesi düşman sayan ve düşmanca davranan 
siyasal iktidar; yargı desteğiyle yoluna devam etmekteki kararlığını her fırsatta 
göstermektedir. Bu süreçte yoluna çıkanı ezmekten sakınmayan iktidarın şim-
diki hedefi, temel hak ve özgürlükleri savunan hukuk devletinin rafa kaldırılma-
sı çabalarına dur diyen avukatlardır!
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Savunma mesleğine ve avukatlara karşı bu düşmanca tavır, artık avukatların 
toplu gözaltıları ve tutuklanmaları olarak gündemimize girmiştir.  Bilindiği üze-
re 2011 yılı Ekim ayında 35 meslektaşımız tutuklanmış, bunu 2013 Ocak ayında 
ÇHD Genel Başkanı, Genel Merkez Yöneticileri, bazı il şube başkan ve yöneti-
cileri ile üyelerinin de aralarında bulunduğu 9 meslektaşımızın tutuklanması 
izlemiştir.

Meslektaşlarımızın hangi davalarda kimlerin avukatlığını yaptıkları, müvekkil-
lerine haklarını hatırlatmaları ve bu hakların etkin biçimde kullanılmasını sağ-
lamaları, diğer deyişle bir bütün olarak hukuki yardım faaliyeti artık suç olarak 
nitelenir hale gelmiştir.

Avukatlara yönelik tüm bu soruşturma ve yargılamalar ve hele de avukatların 
mesleki faaliyetleri nedeniyle soruşturularak tutuklanmaları, gerek yurt içinde 
gerekse yurt dışında büyük bir tepki uyandırmıştır. Tepki gösterenlerin başında 
da, biz avukatların gelmesi işin tabiatı gereği ve en doğalıdır.

Bizden istenen susmamız, alışmamız, meslektaşlarımızı unutmamız ise,  bunun 
mümkün olmadığı bilinmelidir.

Çünkü bizler; hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davra-
nacağımıza yemin ederek mesleğe başlar; vicdan ve adaleti esas alarak mes-
leğimizi yaparız.

Dolayısıyla tutuklu meslektaşlarımıza yönelik hukuksuzlukları her ortamda dile 
getirmek; hukukun, ahlakın ve vicdanın gereğidir.

Ancak siyasal iktidarın ileri demokrasi anlayışı her türlü demokratik hak kul-
lanımını olduğu gibi avukatların tutuklanmasına yönelik tepkileri dile getiren 
meslektaşlarımızı da hedef almıştır:

İstanbul Çağlayan Adliyesinde avukatlar zor kullanılarak yaka paça gözaltına 
alınmışlar, ÇHD yöneticisi ve üyesi avukatların tutuklanması sürecinde onlara 
destek olmak için İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde bulunan Yargıçlar Sendikası 
Genel Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Son olarak ise, İzmir Adliyesinde yapılan adli yıl açılış töreninde savunmaya 
yönelik saldırılara ve tutuklu avukatlara dikkat çekmek amacıyla “tutuklu avu-
katlara özgürlük”  başlığıyla basın açıklaması yapan meslektaşlarımızdan 18’i 
hakkında soruşturma başlatılmıştır.

İfade özgürlüğü dışında başka bir şekilde tanımlanması mümkün bulunmayan 
bu etkinliğin suç olarak değerlendirilmesi anlaşılmazdır.

İnsanlığın zorlu süreçler ve uzun mücadeleler sonucunda elde etmeyi başar-
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dığı özgürlüklerin yok sayılması, hele hele ifade özgürlüğünün ne olduğunun 
anlaşılamaması hukuk devleti olduğu iddiasındaki bir ülkede asla kabul edile-
meyecek bir uygulamadır.  İzmir Barosu hak ve özgürlükler mücadelesindeki 
kararlılığı ile bu soruşturmayı da takip edecektir.

Tekrar etmek gerekirse,  onlarca meslektaşımızın mesleki faaliyetleri nedeniyle 
maruz bırakıldığı hukuk dışı uygulamalara karşı tavır almak ve yine mesleki 
faaliyetleri nedeniyle tutuklanan ve cezaevlerinde bulunan meslektaşlarımızla 
dayanışma içerisinde olmak hem görevimiz hem de sorumluluğumuzdur.  Gö-
revlerimizi ve sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğimize ilişkin 
kararlılığımız bilinmelidir.

Bu nedenle, ilk duruşması 24 - 25 - 26 Aralık 2013 tarihlerinde Silivri Cezaevi 
Yerleşkesi’nde yapılacak olan dokuzu tutuklu 22 meslektaşımızın yargılanacağı 
davaya da savunma mesleğine ve meslektaşlarımıza karşı olan sorumluluğu-
muz gereği katılacağız. O günlerde tüm meslektaşlarımızı tutuklu meslektaşla-
rımızın yanında olmaya, onlarla dayanışmaya davet ediyoruz.

Savunma Susturulamaz

Tutuklu Avukatlara Özgürlük!

21 Kasım 2013

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI 
MÜCADELE  GÜNÜ DOLAYISI İLE YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

Bugün kadına yönelik şiddetle mücadele günü. Birleşmiş Milletler tarafından 
1989 yılında kabul edilen bugün; kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mü-
cadele günü ve kadın dayanışması günüdür.

Günümüz demokrasilerinde devletin önemli görevlerinin başında kadına yö-
nelik şiddeti önlemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak gelmektedir.

Ancak ülkemizin bu alanda karnesi zayıftır.  Dünya Ekonomik Forumu’nun 
(DEF) yayımladığı 2013 cinsiyet ayrımcılığı raporuna göre; Kadınların siyasal, 
ekonomik ve sosyal konumuna dair 136 ülkeye ilişkin veriler içeren raporda, 
kadın-erkek eşitliği bakımından İzlanda, Finlandiya ve Norveç ilk üç sırada yer 
alırken Türkiye 120.sırada yer almaktadır.

Şiddeti önleme konusunda, siyasi iradenin yetersizliği ve isteksizliği açıktır. 24 
Kasım 2011 tarihinde Hükümet tarafından onaylanmış bulunan “Kadınlara Yö-
nelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Av-
rupa Sözleşmesi” yükümlülüklerinin hiçbiri yerine getirilmemiştir.

Yine 8 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe konulan 6284 sayılı “Ailenin Korunması 
ve Kadınlara Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kadına karşı şiddeti önle-
mede yetersiz kalmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından “şiddete 
sıfır tolerans “sloganıyla ortaya konulan bu yasal düzenlemeler, uygulamada 
bir reklâm kampanyasından öteye gidememiştir. Bu alandaki veriler incelendi-
ğinde bu durum açıkça görülebilmektedir.
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Ancak ilgili resmi kurumlar tarafından veriler sağlıklı ve kesin olarak toparlan-
mamakta ve kamuya açıklanmamakta; veriler bu alanda çalışma yapan sivil 
toplum kuruluşlarının özel çabaları ile derlenebilmektedir. 

Yerel ve ulusal basın ile haber siteleri ve ajanslardan derlenen verilere göre 
ülkemizde sadece 2013 yılı kasım ayına kadar - on aylık sürede - 189 kadın 
erkekler tarafından öldürülmüş, 179 kadın ve kız çocuğuna tecavüz edilmiştir.  
Yapılan başka bir araştırmada ise şiddet mağduru kadınların %88 gibi büyük 
çoğunluğunun koruma kararlarının kendilerini koruyacağına inanmadıklarını 
ve bu gerekçeyle adli mercilere başvurmadığını ortaya koymuştur. Bu durum 
da gerçek rakamların derlenen rakamların çok üstünde olduğunu göstermek-
tedir. Devlet tarafından yasa ile kurulan ve yeni bir resmi kurum statüsündeki  
‘Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezleri’  kadınların ulaşımına uzak, kadına yöne-
lik şiddeti önlemekten ziyade aileyi korumayı hedefleyen birer irşat kurumuna 
dönüşmüştür. Buraya başvuran kadınlara getirilen yasaklar ve konulan kural-
larla ev içi şiddet mağduru olan kadınlar başka bir şiddete maruz kalmaktadır.

Basın ve ana haber bültenlerinde yer alan haberlerden de görmekteyiz ki; ülke-
mizde artık kadına yönelik şiddet normalleştirilmekte, aileyi korumak adına ka-
dına yönelik şiddet fiillerinin yargılandığı davalarda şiddet uygulayanlara hak-
sız tahrik indirimleri uygulanmakta, mahkemeler şiddet mağdurlarına koruma 
kararları vermekte isteksiz davranmakta, her şeye rağmen alınan koruma ka-
rarları uygulanamamaktadır. Kısaca ülkenin kadın bireyleri yine yok sayılmakta, 
yine görülmemektedir. Çünkü onlar ancak aile ile var olabileceklerdir.

Yine son bir yıla baktığımızda, kadının insan  hakları  mücadelesinin kırk yılı 
aşkın sürecinde elde edilen haklarının tek tek siyasi irade tarafından yok edil-
diği görülmektedir. Kürtaj yasakları, sezaryen yasakları, tecavüz mağduru ha-
mile kadına bu çocuğun doğumu konusundaki düzenleme ve destekler, evlilik 
teşvik kredileri, üç değil beş çocuk yapma çağrıları kadınların mücadeleleriyle 
oluşmuş haklarının yok edilmesi demektir.

Kadınları sadece doğurganlık ve annelik rolleri dışında hiçbir şekilde kabul et-
meyen sistem; kentsel dönüşümlerle kadınları kent merkezleri ve sosyal ya-
şamdan uzaklaştırıp eve hapsetmek girişimindedir.

Kadın istihdam paketi ile kadınlar düzenli ve güvenli işler yerine, kısmi zamanlı 
düşük ücretli sermaye çalışanı olarak, beş çocuk doğurmakla ucuz işgücü ya-
ratmayla görevlendirmektedir.

Kadına yönelik şiddet önlenemediği gibi kadın bedenine yönelmiş bulunan 
kürtaj, sezaryen, ertesi gün hapı kullanımı, kızlı erkekli öğrenci evleri, karma 
eğitim kurumlarına itiraz gibi tartışmaların kendileri bile başlı başına tüm ka-
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dınlara yönelik bir şiddet türü olmuştur.

Kadın mücadelesinin yasalardan çıkarmayı başarmış olduğu namus kavramı, 
siyasi otorite tarafından adeta bir üst emir gibi toplumun bilinçaltına akıtılmak-
ta aksi uygulama ve itirazlar afişe edilmektedir.

İzmir Barosu Uluslararası Sözleşmeler, Anayasa ve tüm yasalarda güvence al-
tına alınmış bulunan kadının insan haklarının kullanımını etkinleştirecek tüm 
tedbirlerin uygulanması için çalışacağı ve süreçlerin takipçisi olacağı gibi,  ka-
dınların aktif ve etkin bireyler olarak yaşamaları için mücadele etmekte de ka-
rarlıdır.

Kadınlar birey olarak var iseler demokrasi var

Kadınlar özgür iseler özgürlük var

Kadına yönelik şiddete karşı mücadele önemli ve ciddiyse hukuk devleti var.

Saygılarımızla.  

25 Kasım 2013 

Avukat Sema PEKDAŞ

İzmir Barosu Başkanı
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İNSAN HAKLARI DOKUNULAMAZ, DEVREDİLEMEZ ve 
ERTELENEMEZ BİR BÜTÜNDÜR ve EVRENSELDİR!
Basına ve Kamuoyuna

Bugün, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul 
edilişinin 64. yıldönümü.

 İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ertesinde ve iki büyük savaştan edinilen acı 
deneyimlerin üzerine, ortak bir değerler sistemi oluşturmak amacıyla kurulan 
Birleşmiş Milletler’in insan haklarının evrenselliği fikrini temel alan Evrensel Bil-
dirge’yi kabulü, insanlık için büyük bir kazanımdır.

Buna karşın günümüzde Evrensel Bildirge’de yer alan hak ve özgürlüklere da-
yalı uluslararası bir düzen hala kurulamamıştır. İnsanların ırkından, renginden, 
cinsinden, cinsel yöneliminden, dilinden, din ve mezhebinden, inancından, et-
nik kimliğinden, siyasi-vicdani ve felsefi kanaatinden bağımsız olarak, insan 
olmaktan gelen hakları ve dokunulmazlıkları olduğu temel fikri dünya çapında 
yeterli koruma bulamamaktadır. Özellikle 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra 
devletler tarafından güvenlik eksenli politikalar geliştirilerek hak ve özgürlük-
lerin “terör” bahanesi ile kısıtlandığı bir süreç başlatılmış, toplumlara dayatılan 
militarist ve polisiye önlemler sonucu istisna hali kurumsallaştırılarak adeta bir-
küresel olağanüstü halrejimi oluşturulmuştur. Bu genel tablo 2013 yılında da 
varlığını korumuştur.

Öte yandan son yıllarda uluslararası sermayenin küreselleşme politikalarının 
yol açtığı ve tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz, nispi bir gerileme 
görülse de varlığını sürdürmektedir. Bu nedenle 2013 yılında da dünya halkları 
derinleşen işsizlik, açlık ve yoksullukla birlikte artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık 
ve nefret söyleminin öne çıktığı hak ihlallerine maruz kalmıştır.

Aşırı ve kontrolsüz kapitalist üretim, doğanın dengelerini bozarak doğal afetle-
rin daha sık yaşanmasına yol açmaktadır. 2013 yılında dünyanın değişik bölge-
lerinde yaşanan deprem, sel, kuraklık vb doğal afetlerin ardından yüz binlerce 
insan kendi kaderleri ile baş başa bırakılmış, başta yaşam, barınma, beslenme, 
sağlık, mülkiyet, iş ve eğitim hakkı olmak üzere pek çok hak ihlaline maruz 
kalmıştır.

Yıl boyunca dünyanın pek çok yerinde yine askeri darbeler, iç çatışmalar, sa-
vaşlar ve işgaller nedeniyle başta yaşam hakkı ve işkence olmak üzere çok ağır 
insan hakları ihlalleri yaşanmıştır.  Bu hak ihlallerinin yoğunluğu ve yaygınlığı 
bakımında bölgemiz Ortadoğu, bilhassa da komşumuz Suriye öne çıkmaktadır.  

Maalesef 2013, ülkemizde de ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir yıl 
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olmuştur. Bu yılın önce çıkan olgusu, Taksim Gezi Parkı Protestoları sırasında 
tüm toplumun maruz kaldığı polis şiddetidir. Emniyet yetkililerinin açıklama-
larına göre Türkiye’nin 80 ilinde 112 gün boyunca yaklaşık 3 milyon 600 bin 
kişinin sokağa çıkmasıyla gerçekleşen, belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük 
toplumsal hareketliliği olan Gezi Parkı Protestoları sırasında polisin aşırı/ölçü-
süz/orantısız şiddeti sonucu insan hakları ihlallerinde adeta bir patlama olmuş, 
başta yaşam hakkı ve işkence yasağı ihlali olmak üzere çok ağır insan hakları 
ihlalleri yaşanmıştır.

Bu yılın insan hakları açısından öne çıkan bir başka sorunu ise Suriye’de yaşa-
nan iç savaşın tüm olumsuzluklarının Türkiye’yi de etkisi altına almasıdır. 

2013 yılında yaşanan ihlallere belli kategoriler altında bakarsak:

YAŞAM HAKKI

• 2013 yılında yaşanan yaşam hakkı ihlallerinin başlıca nedeni, özellikle 2005 
yılında Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda (CMK), 
2006 yılında Terörle Mücadele Kanunu’nda (TMK) ve 2007 yılında PVSK’da 
yapılan düzenlemelerle silah ve güç kullanmasına ilişkin kolluk kuvvetlerine 
verilen geniş ve sınırları net olarak çizilmemiş yetkinin kötüye kullanılması 
olmuştur. Yıllardır yükselen bir seyir izleyen bu durum, Gezi Parkı olayları 
sırasında doruğa çıkmıştır. 

• TİHV Dokümantasyon Merkezi’nin verilerine göre 1 Ocak - 30 Kasım 2013 
tarihleri arasında:

• Kolluk güçlerinin yargısız infazı, dur ihtarına uyulmadığı gerekçesiyle veya 
rastgele ateş açması sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştır.

• Kolluk güçlerine ait araçlarını meskûn mahalde hızlı ya da doğrudan 
göstericilerin üzerine sürmesi sonucu ezilerek 6 kişi yaşamını yitirirken 4 kişi 
yaralanmıştır. 

• Kolluk kuvvetlerinin toplantı ve gösterilere müdahalesi sonucu doğrudan ya 
da dolaylı olarak 9 kişi yaşamını yitirmiştir.

• Kim tarafından öldürüldüğü bilinmeyen kişi sayısı 7 dir.

• Cezaevlerinde çeşitli nedenlerle yaşamını yitiren kişi sayısı en az 25 dir.

 Ayrıca Hükümetin hatalı politikaları nedeniyle Suriye’de sürmekte olan iç sa-
vaşın Türkiye’ye yansımaları sonucunda da yaşam hakkı ihlalleri yaşanmıştır. Bu 
çerçevede patlayan bomba, çatışmalardan seken kurşun, sınırı geçenlere açılan 
ateş vb nedenlerle 71 kişi yaşamını yitirmiş 219 kişi yaralanmıştır.   
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 Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre 1 Ocak - 30 Ekim 2013 tarihleri 
arasında zorunlu askerlik hizmetini yapan 52 kişi intihar ederek ya da şüpheli 
bir biçimde yaşamını yitirmiştir.

İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE

İşkence, hala ülkemizdeki insan hakları ihlalleri arasında önemli bir yer tut-
maktadır. Güvenlik güçlerinin gözetim ve denetimi altındaki yerlerde, gözaltı 
merkezlerinde, cezaevlerinde, askeri kışlalarda işkence halen devam etmekte-
dir. Ayrıca, en uç örneğini Taksim Gezi Parkı Protestoları sırasında gördüğümüz 
toplantı ve gösterilere yönelik kolluk güçlerinin aşırı/ölçüsüz/orantısız müda-
halesiyle işkence ve diğer kötü muamele fiilleri sokakta,  açık alanda da yapılır 
hale gelmiştir.

• Türkiye İnsan Hakları Vakfı’na (TİHV) 2013 yılının ilk 11 ayında işkence ve 
kötü muameleye maruz kaldığı iddiasıyla toplam 884 kişi başvurmuştur. 
Başvuranların 477’si aynı yıl içinde işkence ve kötü muamele gördüklerini 
belirtmişlerdir. 

• İnsan Hakları Derneği’ne (İHD) ise 2013 yılının ilk 10 ayında işkence 
gördüğünü belirten 338 kişi başvurmuştur. Bu sayı Gezi Olayları sırasında 
gerçekleşen işkence vakalarını kapsamamaktadır.

• Askeri ceza ve disiplin evleri de yoğun işkence ve kötü muamele iddialarına 
karşın hala her türlü denetimden uzak kapalı bir kutu durumundadır. 
Cezaevlerinin izlenmesi ve denetimi için 4681 sayılı kanunla kurulmuş olan 
ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları, yasal kısıtlılık nedeniyle 
askeri ceza ve tutukevlerinde izleme ve denetim yapamamaktadırlar. 
Buralarda yaşanan işkence ve kötü muamele olayları hakkında ancak bir ölüm 
gerçekleştiğinde kamuoyunun bilgisi olabiliyor.

• Cezasızlık hala işkence ile mücadelede en önemli engeldir. Faillere hiç 
soruşturma açılmaması, açılan soruşturmaların kovuşturmaya dönüşmemesi, 
dava açılan vakalarda işkence yerine daha az cezayı gerektiren suçlardan 
iddianame düzenlenmesi, sanıklara hiç ceza verilmemesi ya da işkence dışında 
cezalar verilmesi ve cezaların ertelenmesi gibi nedenlerle cezasızlık olgusu 
işkence yapılmasını mümkün kılan en temel unsurlardan birisi olarak hala 
karşımızda durmaktadır. Nitekim, Gezi Parkı Protestoları sırasında kolluk güçleri 
tarafından yapılan ve fotoğraf, kamera kayıtları ve adli raporlarla belgelenen, 
uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarında da yer alan işkence ve 
kötü muamele uygulamaları hakkında yapılan pek çok şikâyete rağmen etkin 
soruşturma yürütülmemiş işkence yapan kolluk görevlileri, emir veren ve/veya 
göz yuman, teşvik eden amirler yargı önüne çıkarılmamıştır.
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 KÜRT SORUNU

 2013 yılı, Kürt Sorunu’nun barışçıl ve demokratik yollardan çözümü için adım-
ların atıldığına ilişkin bir süreç olarak ilan edilmiş olmakla birlikte, çatışma 
kaynaklı ölümlerin yaşanmadığı gerçeği yanında, sürecin inişli çıkışlı bir seyir 
izlemesi, Lice’de Medeni Yıldırım’ın ve geçtiğimiz günlerde Yüksekova’da iki 
kişinin ölümü ile sonuçlanan olaylar toplumda barışa yönelik umut ve beklen-
tileri zedelemiştir.

• TİHV Dokümantasyon Merkezi’nin verilerine göre;  

a. 2013 yılında çatışmalar nedeniyle 34 kişi yaşamını yitirmiş, 8 kişide ya-
ralanmıştır.

b. Kara mayınlarının patlaması sonucu 7 kişi yaşamını yitirirken 18 kişi de 
yaralanmıştır.

• Anadil hakkının kullanımını, Kürt dilinin kullanımını yasal güvenceye alan 
yaşamsal değişiklikler yapılmamıştır, konu hala siyasetin malzemesi olarak 
kullanılmaktadır.

• Kürt sorununun farklı boyutlarını siyasetin ve kamuoyunun gündemine 
taşıyanlar üzerinde bir baskı aracı niteliğindeki KCK yargılamalarında 
kayda değer bir ilerleme sağlanmazken uzun tutukluluk süreleri adeta bir 
cezalandırmaya dönüşmüştür.

• Olağanüstü hal kaldırılmış olmasına rağmen koruculuk sistemi fiilen 
sürmektedir. İçişleri Bakanlığının açıklamalarına göre Eylül 2013 itibariyle 
korucu sayısı 48 bin 130’a ulaşmıştır.  Bu durum çatışmalı dönemde topraklarını 
terk etmek zorunda kalanların, köylerine geri dönüşleri, çalışma ve barınmaları 
için uygun koşullar hala yaratılamamıştır.

DÜŞÜNCE ve İFADE ÖZGÜRLÜGÜ

2013 yılı düşünce ve ifade özgürlüğü alanında meydana gelen ihlaller, özellikle 
Gezi Parkı Olayları sırasında yaşananlar, düşünce ve ifade özgürlüğünün basın, 
örgütlenme, toplantı ve gösteri yapma özgürlükleri ile yakından ilişkili olduğu-
nu ve birlikte değerlendirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.  

Gezi Parkı Olayları boyunca siyasal iktidar tarafından medyanın oto sansür 
yapması istenmiş, halkın haber alma hakkı adına alanda görev yapan gazete-
cilere/muhabirlere baskı uygulanmış ve polis şiddetini tüm çıplaklığı ile yan-
sıtmaları engellenmiştir. Bu çerçevede pek çok gazeteci polisin aşırı/ölçüsüz/
orantısız şiddetine maruz kalarak yaralanmış, tartaklanmış, dövülmüş, gözaltı-
na alınmış ve görev yapmaları engellenmiştir. Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin 
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açıklamalarına göre bu tür uygulamalara maruz kalan basın çalışanı sayısı 100’e 
yakındır.

Bu yıl içinde de gazeteci, yazar, insan hakları savunucusu vb. çok sayıda kişiye 
davalar açılmış, dergi ve kitaplar toplatılmış, gazeteler kapatılmıştır. Hapiste-
ki gazeteci sayısında önceki yıllara oranla 2013 yılında bir azalma olmamıştır. 
Ancak, bu konuda yapılan spekülatif tartışmalar nedeniyle kesin bir sayı vere-
bilmek zordur. Bununla beraber Türkiye’nin dünya çapında cezaevinde en çok 
gazetecinin bulunduğu ülkelerden biri olduğunu söyleyebiliriz.

• TCK 301. Madde her ne kadar 2008 yılında kaldırılmış olsa da mevcut 
hukuk mevzuatında özgürlükler önünde tehdit yaratan ve birbiri yerine 
kullanılabilecek en az 13 madde daha (TCK 84, 125, 132, 134, 215, 216, 218, 
285, 286, 288, 299, 305, 318. maddeler) bulunmaktadır. Bunlar dışında birçok 
yasada da ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı nitelikte hükümler vardır. Ancak, Terörle 
Mücadele Yasası üzerinde ayrıca durmak gerekir. Bu yasa sadece düşünce, 
ifade ve örgütlenme özgürlüğü açısından değil, aynı zamanda çocuk hakları, 
sanık hakları vb. birçok yönden de ciddi ihlallere kaynaklık etmektedir.

• TİHV Dokümantasyon Merkezinin verilerine göre 2013 yılında ilk 11 ayında 
yukarıda belirtilen yasa maddelerine dayanılarak  

* Gözaltına alınan 21 kişiden 8’i tutuklanmış,

* 115 kişi hakkında toplam 200 yıl 6 ay 17 gün hapis cezası verilmiş,

* 50 kişi hakkında toplam 145 bin 374 lira para cezası verilmiş,

* 153 kişi beraat ederken, 329 kişinin yargılanması 2014 yılına sarkmış,

* 31 kişi için 3. veya 4. Yargı paketi uygulanmış;

• Aynı dönem içersinde 3’ü gazete/dergi olmak üzere 13 yayın toplatılmıştır. 

• Erişime engellenen internet sayısı ise 35 001’dir

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ

• 2013 yılında örgütlenme faaliyetleri nedeniyle 389’u KCK soruşturması 
kapsamında olmak üzere (son iki ay içinde bu kapsamda 225 kişi gözaltına 
alınmıştır) 1280 kişi gözaltına alınırken bunların 445i tutuklanmıştır.

• Yine önemli bir kısmı KCK davalarından olmak üzere 1288 kişi toplam 2502 
yıl 11 ay 15 gün hapis cezası almıştır.

• İHD Eski Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Muharrem 
Erbey halen tutukludur.  Muharrem Erbey’ in hakkında sürmekte olan dava 
beşinci yılına girmesine karşın henüz mütalaa aşamasına dahi gelememiştir. 
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Yaşanan uzun tutukluluk hali cezaya dönüşmüştür. 

• KESK’in 12’si kadın, 35’i erkek olmak üzere toplam 47 yönetici ve üyesi 
tutukludur.  

• ÇHD’nin  9 yönetici ve üyesi  tutukludur.

TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ

2013 yılı, toplantı ve gösteri özgürlüğü açısından da ihlallerin ve kısıtlamala-
rın olağan üstü bir şekilde yaşandığı bir dönem olmuştur. Kolluk güçlerinin, 
barışçıl gösterilerde basınçlı su plastik mermi, kimyasal silah/gösteri kontrol 
ajanları kullanarak aşırı/ölçüsüz/orantısız güç ve şiddete başvurması önceki 
yıllara oranla büyük bir artış göstermiştir. İstanbul’da 1 Mayıs gösterilerine mü-
dahaleyle ivme kazanan bu artış, Taksim Gezi Parkı Protestoları sırasında doruk 
noktasına varmıştır. 

• 30 Kasım 2013 tarihi itibariyle kolluk güçlerinin toplantı ve gösterilere yönelik 
müdahaleler sonucu doğrudan veya dolaylı olarak 9 kişi yaşamını yitirmiş,

• Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) tespitlerine göre sadece Gezi Parkı Olayları 
sırasında 8 binden fazla kişi yaralanmıştır. Yıl içinde gerçekleşen diğer olaylarla 
birlikte bu sayının 9 bin aştığı söylenebilir.

• Yine aynı dönemde TİHV Dokümantasyon Merkezi’nin verilerine göre 
toplantı ve gösterilere müdahaleler sonucu 6447 kişi gözaltına alınmış, 217 
kişi tutuklanmıştır. Gözaltına alınanların 4070’i, tutuklananların 182’si Gezi Parkı 
Protestoları ile ilgilidir.

• Hazırlanan toplam 30 iddianamede 1204 kişinin “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “görevini yaptırmamak için 
görevli polis memuruna direndikleri” gerekçesiyle yargılanması talep edilmiştir.

• TTB’nin web sayfası üzerinden düzenlediği ankete katılan 11 bin 155 kişi 
Gezi Parkı Olayları sırasında kimyasal silah/gösteri kontrol ajanlarına maruz 
kaldığını belirtmiştir.

• 52 kişi 184 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası alırken, 28 kişi de 85 bin 318 TL adli 
veya idari para cezası almıştır.

• Toplam 53 etkinlik ise yasaklanmıştır.

 CEZAEVLERİ

2013 yılında da cezaevleri, insan hakları ihlallerinin yoğun yaşandığı yerler 
olma özelliğini sürdürmüştür.

• 30 Ekim 2013 itibariyle cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı 140 
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bin 716 kişidir. 2013 yılı başındaki yapılan bazı düzenlemeler sonucu 15 Nisan 
2013 tarihinde 129 bin 506 kişiye düşen tutuklu ve hükümlü sayısının sadece 
yedi ay içinde yaklaşık 12 bin artması son derece dikkate çekicidir. Bu sayı AKP 
iktidara geldiğinde 59 bin 429 idi.

• Cezaevlerindeki çocuk tutuklu ve hükümlülerin sayısı ise 1878’dir.

• TİHV Dokümantasyon Merkezi, 2013 yılının ilk 11 ayında cezaevlerinde 
toplam 25 tutuklu ya da hükümlünün intihar, işkence ve kötü muamele, kaza, 
ihmal, hastalık, mahkûmlar arası kavga vb nedenlerle yaşamını yitirdiğini tespit 
edebilmiştir. Adalet Bakanlığı ise bu sayıyı 2013’ün ilk üç ayı için 64 kişi olarak 
vermektedir. 

• Cezaevlerinde sağlık hakkı alanında ciddi sorunlar bulunmaktadır. 
Tutuklu ve hükümlülerin tıbbî yardıma ulaşma konusunda önemli engellerle 
karşılaştığı ve gerekli tıbbî personelle, araç-gerecin cezaevlerinde bulunmadığı 
gözlemlenmektedir. İHD verilerine göre 2013 yılında 129’u ölüm sınırında 
olmak üzere ağır hastalıkları olan 544 tutuklu ve hükümlü cezaevlerinde tedavi 
edilmeyi beklemektedir.

• 2000 yılından bu yana uygulanmakta olan tecrit ve tretmana dayalı ceza 
infaz sistemi, tutuklu ve hükümlülerin fiziksel-sosyal-ruhsal bütünlüğünü 
tehdit etmeye devam etmektedir. Bir ve üç kişilik oda sisteminde tutukluların 
ve hükümlülerin birbirleriyle sosyal ilişki kurması engellenmektedir. Bu durum 
onların ruh sağlığı üzerinde ağır hasarlara yol açmaktadır. Bu ağır izolasyon 
koşullarını yumuşatmak için Adalet Bakanlığı’nın 10 tutuklu ve hükümlünün 
haftada 10 saat bir araya gelerek sosyalleşmesini öngören 22 Ocak 2007 tarihli 
genelgesi (45/1) yürürlükte olmakla birlikte halen etkin ve sorunsuz biçimde 
uygulanmamaktadır.

• Yine 2000 yılında Adalet Bakanlığı tarafından vaat edilen, cezaevlerinin 
şeffaflaşmasını sağlayacak olan cezaevlerinin bağımsız, demokratik ve mesleki 
kurum temsilcilerinden oluşan kurullarca sivil denetime açılması yönünde bir 
gelişme de yoktur.

• İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi Cezaevi Komisyonu ve Çocuk Hakları 
Komisyonu üyesi avukatların Aliağa Şakran’da bulunan İzmir Çocuk ve Gençlik 
Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlü çocuk ve gençlerle yapmış 
oldukları görüşmeler sonucunda; bir kısım çocuk ve gencin özellikle kameraların 
olmadığı müşahede odasında, mavi oda ve müdürün odasında darp edildiği, 
müşahede adı altında uzun sürelerle hücre hapsine tabi tutulduğu, çocuk ve 
ergenlerde ancak çocuk psikiyatrisi uzman hekimi kontrolünde şizofreni ve 
bipolar bozuklukların tedavisinde kullanılan seroquel adlı ilaç kullanımının 
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oldukça yaygın olduğu, ceza infaz kurumunda haftanın her günü doktor 
olmadığı, sevklerin en az birkaç gün sonra olacak şekilde gecikmeli yapıldığı, 
hastaneye sevk esnasında, nakil aracında, hastanede, jandarma tarafından 
darp edilen hasta çocukların bulunduğu hususları tespit edilmiştir.

TUTUKLU AVUKATLAR

Hukuk devleti kavramının yıllar, yüzyıllar içinde verilen hak arama mücadelesiy-
le varolduğu ve anlam kazandığı tartışılmaz bir gerçekliktir. Hak arama müca-
delesinin yasal zemini olan yargılama faaliyetinde, savunmanın şekli bir unsur 
olarak görülmesi, avukatın etkisiz bırakılması hukuk devletinin varlık nedeniyle 
çelişen bir durumdur.

Avukatlar, adalet ve vicdan mücadelesinde sorumluluklarını yerine getirirken, 
savunmanın kısıtlanmasına yönelik hukuksal düzenlemeler, avukatın ve avu-
katlığın itibarsızlaştırılması yönündeki söz ve eylemler, barolara karşı yürütülen 
soruşturmalar ve açılan davalar ile karşı karşıyadır. Duruşmalarda kendilerine 
söz verilmeyen, duruşma salonlarından yaka paça çıkarılan ve hatta kolluk 
güçlerince adliye binalarında darp edilen avukatlara yönelik saldırılar gelinen 
noktada biçim değiştirmiş ve bazı avukatlar özgürlüklerinden yoksun bırakıl-
mışlardır.

KCK davalarında  tutuklu yargılanan avukatlar gerçeğiyle devam eden süreçte, 
18 Ocak 2013 sabahı TMK 10.Md.ile özel görevli İstanbul Cumhuriyet Başsav-
cılığı’nın talimatı ile başlatılan operasyon sonrasında ÇHD Genel Başkanı Av.
Selçuk Kozağaçlı, ÇHD İstanbul Şubesi Başkanı Av.Taylan Tanay, ÇHD İstanbul 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Av.Güçlü Sevimli, ÇHD Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu üyesi Av.Betül Vangölü Kozağaçlı ile ÇHD üyesi avukatlar Av.Barkın Tim-
tik,  Av.Ebru Timtik, Av.Şükriye Erden, Av.Naciye Demir ve Av.Günay Dağ tutuk-
lanmışlardır.

Avukatların tutuklanmalarının sebebi, haklarında yürütülen soruşturmalar ve 
yargılamalardaki hukuksal dayanaktan yoksun iddialar değil, adaletsizliğin 
kamu vicdanını yaralayacak ölçüde hüküm sürdüğü bir hukuk düzeninde, 
insan haklarının korunması ve savunulması, yargılama faaliyetinin demokra-
tikleşmesi, hak arama özgürlüğünün kullanılması ve adil yargılanma hakkının 
gerçekleşmesi için çalışmış olmalarıdır.

EKONOMİ ve ÇALIŞMA YAŞAMI

Küresel sermaye ile girilen ilişkiler ve dünya çapında yaşanan mali/ekonomik 
kriz 2013 yılında da çalışma hayatında emekçilerin haklarını ortadan kaldıran 
saldırılarla devam etmiştir. Krizin faturası emekçilere kesilirken emek maliyet-
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lerini daha da aşağı çekmek için esnek ve güvencesiz çalışma, temel çalışma 
biçimi haline getirilmektedir. Neoliberal politikalar sonucu emekçilere esnek 
üretim ve performans gibi uygulamalarla acımasız çalışma koşulları dayatıl-
maktadır. Esnek çalışma modeli ile birlikte getirilen “bireysel sözleşme” modeli 
de modern köleliğin aldığı son biçimdir. Türkiye’de çocuk işçiliğinin ulaştığı 
boyuta ilişkin veriler kaygı vericidir.

• Çalışma Bakanlığı’nın 2013 Temmuz ayında açıkladığı verilere göre 
Türkiye’de toplam işçi sayısı 11 milyon 628 bin 806 kişiyken sendikalı işçi sayısı 
ise 1 milyon 32 bin 166 kişidir.

• İşyerlerinde sağlık ve iş güvenliği açısından etkin denetim mekanizmalarının 
işletilememesi nedeniyle her geçen gün artan iş kazaları ve meslek hastalıkları 
sonucunda işçilerin sağlıklı yaşam hakları ellerinden alınmaktadır.

• Türkiye ölümlü iş kazalarında dünya sıralamalarında ön sıralarda yer 
almaktadır. 2013 yılının ilk 11 ayında tüm iş alanlarında iş kazaları/cinayetleri 
sonucu en az 1145 işçi yaşamını yitirmiştir.

ÇEVRE HAKKI

• Pek çok uluslararası sözleşme ve ulusal hukuk metinlerinde ve Anayasamızda 
sağlıklı çevrede yaşama hakkı kabul edilmiş olmasına karşın maalesef ülkemizde 
insanlar; özgürlük, eşitlik ve yeterli yaşam koşullarını sağlayan onurlu ve refah 
içinde bir çevrede yaşayamıyor. Türkiye, küresel iklim değişikliğinin artmasına 
yol açan karbon gazı salınımında dünya ülkeleri arasında 23. sırada yer 
almaktadır.

• Ekonomik büyüme, kâr ve rant hırsıyla siyanür liçi ile altın arama, doğanın 
kılcal damarları işlevi gören derelere HES’lerin yapımı, kültürel, tarihsel ve doğal 
mirası yok eden büyük baraj inşaatları, uluslar arası tekellere parsellenen su 
kaynakları, şehrimizi de tehdit eden termik santraller ve nükleer santral sevdası 
ile yaşam alanlarımıza saldırılmakta ve yaşam hakkımız ihlal edilmektedir.

CİNSİYET VE CİNSEL YÖNELİM AYRIMCILIĞI

Türkiye kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetin çok yoğun olduğu bir ülkedir. 
Hukuk sisteminin halen cinsiyetçi öğelerden arındırılamamış olması, yargı ve 
kolluk güçlerinin uygulamalarında kadına, erkek egemen kimliğin ötekileştirici 
bakışı ülkemizi kadınlar için yaşanması zor bir ülke haline getirmektedir. Bir 
yandan kadınların toplumsal ve aile içindeki konumunda hızlı bir dönüşüm 
yaşanırken diğer yandan kadınların daha etkin, daha özgür bir kimlik edinme 
yönündeki çabaları şiddetle, ölümle bastırılmaktadır.

• Bianet’in verilerine göre 1 Kasım 2012 ile 1 Kasım 2013tarihleri arasında 
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189 kadın öldürülmüş, 179 kadın ve kız çocuğu tecavüze uğramış, 205 kadın 
yaralanmıştır. Böylelikle bir yıl içinde toplamda 573 kadın, erkek şiddetine 
maruz kalmıştır.

• Ayrıca ülkede cinsel kimlikleri, kadın ve erkek olarak mutlaklaştıran erkek 
egemen zihniyet karşısında LGBT bireyler, cinsel tercih ve yönelimleri nedeniyle 
toplumsal boyutta olduğu kadar herhangi bir sorun nedeniyle kamu otoriteleri 
ile karşı karşıya kaldıklarında da ayrımcılığa uğramaktadır. Uygulanan şiddet, 
aşağılama ve dışlamanın yanı sıra kişilerin bedensel bütünlüklerine yönelik 
olmakta ve pek çok kez yaşam hakkı ihlalleriyle de sonuçlanmaktır. Nefret 
söylemlerinin hedefi olmaktan kurtulamayan LGBTT bireylere karşı sergilenen 
şiddet içinde güvenlik görevlileri tarafından uygulanan işkence, kötü ve küçük 
düşürücü muameleler ciddi bir yer tutmaktadır.

• 2013 yılın ilk 11 ayında nefret saldırıları sonucu en az 4 trans birey yaşamını 
yitirmiş, 9 trans birey de yaralanmıştır.  

MÜLTECİ VE SIĞINMACILAR

Devletler sadece kendi ülkesinin vatandaşlarının yaşam haklarını korumakla 
yükümlü değillerdir. Ülkemiz, önemli bir mülteci ve sığınmacı nüfus hareketi 
için “geçiş ülkesi” durumundadır. Ağır hak ihlallerine uğradıkları için ülkelerini 
terk eden bu insanlar, yolculukları sırasında insan kaçakçılarının aldatma ve 
istismarına maruz kalmakta, hatta yaşamlarından olabilmektedirler.

• Ülkelerine geri gönderilmek üzere özgürlüklerinden mahrum bırakılan 
göçmenlerin tutulduğu alıkonma merkezlerinde de ciddi sorunlar 
yaşanmaktadır. Kötü fiziki koşullara sahip bu merkezlerde sığınmacıların 
zorunlu ve insani ihtiyaçları karşılanamamaktadır. Geri gönderme merkezlerinin 
hukuki statüsünü düzenleyen bir yasa henüz çıkarılmamıştır.

• Türkiye mülteci ve göçmenler için gerekli yasal düzenlemeleri yapmaktan, 
temel ve insanî ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak koşulları iyileştirmekten 
uzak tutumunu 2013 yılında da devam ettirmiştir.

• Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınanların sayısı 600 bini 
geçmiştir. Bu kişilerden yaklaşık 400 bini sınıra yakın yerlerde kurulmuş olan 
“mülteci kampları” nda barınmaktadırlar. Bu kamplar insan hakları örgütlerinin 
ve bağımsız gözlemcilerin denetimine hala kapalıdır.

ASGARİ TALEPLER

Sergilemeye çalıştığımız bu tablonun kader olmaktan çıkması ve değişmesi 
için yıllardır dile getirdiğimiz asgari talepleri bir kez daha yinelemek istiyoruz:
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• Temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi yönündeki çalışmalar, uyum 
süreçlerinin gereği sonucu ve bir “ev ödevi”nin yerine getirilmesi anlayışı 
ile değil, aksine hak ve özgürlüklerin bu ülke insanının istemi, ihtiyacı ve 
demokrasinin içselleştirilmesinin gereği olduğu için yapılmalıdır.

• Bu bakımdan temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi esas olmalı; özgürlük-
güvenlik ikilemi yaratılarak bu gelişim engellenmemeli; var olan hak ve 
özgürlüklerden geri adım atılmamalıdır.

• Adil yargılanma hakkı ve savunma hakkı önündeki engeller kaldırılmalı, 
savunma dokunulmazlığı etkin olarak uygulanmalı, avukat müvekkil arasındaki 
meslek sırrı ilişkisine saygı gösterilmeli, uzun tutukluluk süreleri düşürülerek, 
hızlı ve adil bir yargılamanın koşulları oluşturulmalıdır. Adil yargılanma, 
masumiyet ve lekelenmeme hakkını ortadan kaldıran her türlü uygulama, 
birey ve dava gözetmeksizin terkedilmelidir.  Bu çerçevede, öncelikle Terörle 
Mücadele Yasası yürürlükten kaldırılmalıdır.

• Tutuklu avukatlar gecikmeksizin serbest bırakılmalıdır.

• İşkence iddiaları hakkında derhal ve koşulsuz olarak soruşturma açılmalı; 
işkence gördüğünü belirten kişinin tetkik ve incelemeleri İstanbul Protokolü 
çerçevesinde gerçekleşmelidir. Soruşturmalar bizzat C.Savcıları tarafından 
yürütülmelidir.

• İşkence ve kötü muamele suçu işleyenlerin cezasız kalmasına neden olan 
yönetsel, yasal, yargısal ya da öteki tüm engeller kaldırılmalı, suçluların 
derhal ve adil biçimde yargılanması ve cezalandırılmasının mekanizmaları 
etkinleştirilmelidir.

• Gezi Parkı Olayları sırasında kolluk güçlerinin gerçekleştirdiği işkence 
ve kötü muamelenin her düzeyden sorumluları hakkında soruşturmalar 
daha etkin biçimde yürütülmeli ve bu kişiler ivedilikle yargı önüne çıkarılıp 
cezalandırılmalıdır.

• Haklarında işkence ve kötü muamele yapmak nedeniyle soruşturma açılan 
kamu görevlilerine, soruşturma sonuçlanıncaya dek hemen görevden el 
çektirilmelidir.

• PVSK değiştirilmeli, kolluğun üst arama, kimlik sorma, silah ve zor kullanma 
yetkileri daraltılarak yasa, bir bütün olarak kişi özgürlüğünü esas alan bir 
niteliğe büründürülmelidir.

• Gözaltı birimleri ve cezaevleri “bağımsız izleme kurulları”nın denetimine 
açılmalıdır.
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• Yeni kurulan Türkiye İnsan Hakları Kurumu etkin bir şekilde işletilmeli, ayrıca 
işkencenin önlenmesine odaklanmış Birleşmiş Milletler İşkenceyle Mücadele 
Seçmeli Protokolü’ne (OPCAT) ve Paris İlkeleri’ne uygun bir ulusal mekanizma 
derhal oluşturulmalıdır.

• Irkçı, ayrımcı ve cinsiyetçi beyanların ve nefret söyleminin yanı sıra kişi ya 
da grupların taşıdıkları kimlik, değer, politik görüş, cinsiyetleri ya da cinsel 
yönelimleri nedeniyle maruz kaldıkları saldırı ve şiddet, insanlık onuruna yönelik 
suç fiilleri kapsamına alınmalı, ayrımcılık hukukunun uluslararası standartlarını 
esas alan yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

• Türkiye, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargı yetkisini tanımalı, bu amaçla 
Roma Sözleşmesi’ni imzalamalıdır.

• Türkiye, BM Kayıplar Sözleşmesi’ne hiçbir çekince koymadan taraf olmalıdır.

• Örgütlenme ve düşünceyi açıklama özgürlüğünü engelleyen uygulamalara 
son verilmeli, buna yol açan tüm yasalar sonuçlarıyla birlikte yürürlükten 
kaldırılmalıdır.

• İnsan hakları ile ilgili çalışma yapan kişi ve kurumların karşılaştıkları yasal ve 
idari engeller, kısıtlamalar kaldırılmalıdır.

• İnsan haklarına saygının güçlenmesi için Türkiye’nin, her türlü ayrımcılığı 
yasaklayan, yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini, çalışanların ekonomik ve 
sosyal haklarını, doğal ve kültürel çevre ve varlıkların korunmasını güvence 
altına alan yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır.  Yeni anayasa çalışmalarına hiç 
koşulda son verilmemelidir.    

• Olağanüstü hal uygulamasının fiilen devam eden sonuçları ve kurumları 
tamamen ortadan kaldırılmalıdır. Kürt sorununun şiddetsiz ve demokratik 
yollardan çözümü ve ülkede kalıcı bir barış ikliminin tesisi için herkes 
sorumluluklarını yerine getirmeli, ekonomik, sosyal, politik her türlü önlem bir 
an önce alınmalıdır.

• F Tipi Cezaevi ile genelde tecrit uygulamasından vazgeçilmelidir. Hasta 
tutuklu ve hükümlüler derhal serbest bırakılmalı ya da cezalarının infazları 
yeniden sağlıklarına kavuşasıya kadar ertelenmelidir.

• Çocuk ve engellilerin haklarının korunmasına, onların daha güvenli, sağlıklı 
ve onurlu bir sosyal ortamda gelişmelerine ve yaşam sürdürebilmelerine yönelik 
idari ve pratik önlemler alınmalı gerekli yasal değişikliler gerçekleştirilmelidir.

• Çevre ve doğaya zarar verme riski olan yatırımlar için, yöre insanının onayı 
alınmalı; çevre ve doğa koruma ile ilgili idare mahkemesi kararları uygulanmalı; 
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hiçbir çevresel kaygı taşımayan, yaşam alanlarının kirlenmesine ve yok olmasına 
yol açan 5177 Sayılı yasa ile değişik Maden Yasası değiştirilmelidir.

• Türkiye, küresel ısınmaya karşı üzerine düşenleri yapmalıdır.

• Çevre kirlenmesine yol açmayacak, ekolojik dengeyi bozmayacak yeni bir 
yöntem geliştirilip uygulanıncaya kadar siyanür liçi yöntemiyle yapılan altın 
madenciliğinden vazgeçilmeli, Bergama-Ovacık, Uşak-Eşme Kışladağ altın 
madeni işletmeleri kapatılmalıdır. Efemçukuru ve Kaz Dağları’ndaki diğer 
projeler ise iptal edilmelidir. Aliağa Termik Santrali projesi iptal edilmelidir. Bu 
faaliyetler nedeniyle şu ana kadar çevrede oluşan kirlenmenin temizlenmesi ve 
bozulan doğanın düzeltilmesi işi, madenci şirketlere yaptırılmalıdır.

• HES’lerin yapımları durdurulmalı, nükleer santral projelerinden 
vazgeçilmelidir.  

• İşçilerin ve diğer çalışanların grevli-toplu sözleşmeli sendikal haklarının 
önündeki engeller ortadan kaldırılmalı, tüm çalışanlar için iş güvencesi, 
istihdam olanakları, sosyal güvenlik hakkı ve örgütlenme haklarıyla güvence 
altına alınmalıdır. Kamu Personel Rejimi kaldırılmalıdır.

Saygılarımızla.

10 ARALIK 2013

İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi 

İHD İzmir Şubesi ÇHD İzmir Şubesi

TİHV İzmir Temsilciliği
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SERPİL ERFINDIK BOŞANDIĞI EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ. İZMİR 
BAROSU KADIN HAKLARI DANIŞMA VE HUKUK ARAŞTIRMALARI 
MERKEZİ OLARAK TÜM SORUMLULAR HAKKINDA SUÇ 
DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ.

BASINA VE KAMUOYUNA

Daha önce defalarca konuştuk,söyledik, haykırdık! Önünüze gelen dosyalarda-
ki kadınlar evrak değil bir insan dedik.

Anayasa, kanunlar, uluslararası sözleşmeler, demokratik, laik, sosyal hukuk 
devleti dedik. Kadınlar öldürülüyor, şiddet görüyor dedik.

Şimdi Devlete göre bir kağıt,bir işyükü,bir dosya azaldı.

Bize göre ise bir insan öldü. Tıpkı korumayanlar,ciddiye almayanlar ,odasından 
kovanlar gibi acıkan,üşüyen,susayan,öfkelenen,korkan ve sevinen ve mutlu ol-
mak isteyen bir kadın daha öldürüldü.

38 yaşında, üniversite mezunu, öğretim görevlisi, 1.5 yaşında bir çocuk sahibi 
bir kadın, Serpil ERFINDIK boşandığı eşi tarafından öldürüldü.

Serpil ERFINDIK daha önce kolluğa durumunu anlattı, savcılığa durumunu an-
lattı ,aile mahkemesine durumunu anlattı.

Aile Mahkemesi  önce üç aylık , sonrasında bir aylık koruma kararı verdi.

Tehditler yine sona ermedi.  İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezine başvuran 
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Serpil ÖZFINDIK’ın gerekli dilekçeleri düzenlendi ve İzmir Cumhuriyet Başsav-
cılığına gönderildi.

Ailesinin beyanına göre Cumhuriyet Savcısı “SEN YİNE NİYE GELDİN, BİRDE 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLACAKSIN, ÇAN ÇAN ÇAN NE BU ÇENE, BEN ZATEN 
AMELİYAT OLACAĞIM RAPOR YAZMAM LAZIM SİZİNLE Mİ UĞRAŞACAĞIZ“ di-
yerek odadan kovdu.

Elindeki bir aylık koruma kararının son günü evinde şikayetçi olduğu eski eşi 
tarafındanbıçaklanarak öldürüldü. Şuan fail halen yakalanamadı.

ŞİKAYETÇİYİZ.

1. Şiddete uğrayan, uğrama ihtimali olan, öldürme ile tehdit edilen kadınları; 
bir evrak olarak gören hakim,savcı ve kolluk görevlilerinden;

2. Tüm taleplere rağmen türlü bahanelerle mağdurları bir kere bile dinlemeye 
zahmet etmeyen  odasından kovan Aile Mahkemesi Hakimleri ile Cumhuriyet 
Savcılarından

3. Tebliğde geçen süreye, karara itiraz süresi olan iki hafta ve hakimin karar 
verme süresi bir hafta eklendiğinde tedbir kararının kesinleşmesi için en az 1 
aya  ihtiyaç olduğunu  ve bu süre içinde zorlama hapsi uygulanamayacağını 
bildiği halde, defi bela defi kaza şeklinde  8 günlük,14 günlük,15 günlük, 1 
aylık , 2 aylık  koruma kararı veren,  bu kararlara itirazları okumadan reddeden 
Aile Mahkemesi hakimlerinden,

4. Koruma denen şeyi bir polis memurunun cep telefonu numarasını 
vermekten ibaret sayan  koruma kararlarının infazından sorumlu  Cumhuriyet 
Savcıları ve Kolluk görevlilerinden,

5. İstanbul ve Ankara’da “kadına yönelik şiddet” vakaları için özel Savcılıklar 
varken, talep ettiğimiz halde İzmir’de özel Savcılık kurmayan Adalet 
Bakanlığından,

6. Kadına yönelik şiddet ve  kadın cinayetleri ile ilgilenirmiş gibi yapan, 
Şiddet Önleme ve İzleme Birimlerine yeterli kadroyu dahi istihdam etmeyen 
,birkaç personel ile bu sorunu çözeceğini sanan, adı var kendi yok Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığından,

7. Kararları işyükü gibi görüp kararların infazını takip etmeyen, İçişleri 
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden

8. Adli mercilerin önüne soruşturma talebi ile gelen tehdit, basit 
yaralama,hakaret gibi suçlarının mağduru kadınlara avukat yardımı yapılmasına 
müsade etmeyen Ceza Muhakemesi Kanununu değiştirmeyen TBMM’den,
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9. Serpil ERFINDIK’ı  acımasızca öldüren Vedat ATİK’ten

10. Serpil ERFINDIK’ı odasından kovan Cumhuriyet Savcısından, koruma 
kararını layıkıyla infaz etmeyen kolluk görevlilerinden

ŞİKAYETÇİYİZ. Yukarıdaki herkes bu cinayetten sorumludur. Bu olaya dahli olan 
herkes kirlenmiştir. Duymayan, görmeyen, bilmeyen bir devlet, devlet değildir. 
Acımız çok büyüktür.

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi olarak 
tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Sorumlular yargıla-
nıp cezalandırılana kadar bu işin peşini bırakmayacağımızı tüm kamuoyuna ve 
ilgililere bildiririz.

17 Aralık 2013

İZMİR BAROSU

KADIN HAKLARI DANIŞMA VE HUKUK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
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27 ARALIK 2013 BASIN AÇIKLAMASI
Türkiye’de son haftalarda yaşanan olaylar hukukun üstünlüğünün, erkler ayrı-
lığının, hukuki güvenlik ilkesinin,  yargı bağımsızlığının salt bir takım anayasal 
kavramlar olmadığını, bu kavram ve kurumların bir toplumun bugünü ve gele-
ceği açısından yaşamsal önemde görevler yerine getirdiğini hepimize fazlasıyla 
öğretici bir şekilde göstermektedir.  

Son günlerde yaşananlar, önceki olumsuz uygulamaları ve yöntemleri eleşti-
rerek iktidar olanların 11 yıldır uyguladıkları ve topluma dayattıkları hukukun, 
tüm yönleriyle iflas ettiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Unutulmamalıdır ki siyasi iktidar anti demokratik, hukuka aykırı politikalarını 
bin bir türlü yöntem ile hayata geçirmiş, önünde engel olarak gördüğü tüm 
anayasal kurumları baştan dizayn etmiş, kişi ve grupları ise evrensel hukuka 
aykırı olan bir takım yöntemlerle ve yargılamalarla sindirmeye ve tasfiye et-
meye çalışmıştır. Bugün hapishaneler siyasi iktidarın muhalifleriyle dolup taş-
maktadır.

Siyasi iktidar tarafından biçimlendirilen yargı erkinin ve kolluğun içinde görev 
yapan malum devlet görevlileri kamuoyunda oldukça tartışmalı bulunan ve 
açıkça hukuka aykırı olan eylem ve işlemleriyle bu süreçte önemli bir misyonu 
yerine getirmişlerdir.

Son bir haftadır yaşananlar, halka karşı yürütülen savaşta iki eski suç orta-
ğının  kendi içlerindeki büyük çatışmayı ve her şeyden önemlisi kendisi için 
yaratmış olduğunu düşündüğü dokunulmazlık zırhının çatladığına şahit olan 
siyasi iktidarın büyük paniğini ortaya koymaktadır.

Siyasi iktidar içinde bulunduğu bu büyük panik haliyle hukukun üstünlüğüne, 
yargı bağımsızlığına dair geride kalan bir takım düzenlemeleri bile bugün için 
büyük bir tehlike görmekte, bu düzenlemeleri değiştirebilmek için top yekün 
bir taarruza geçmiş görüntüsü vermektedir.

Ancak bu süreçte dökülen timsah gözyaşlarının ve yargı bağımsızlığı ve huku-
kun üstünlüğüne ilişkin söylemlerin birer kandırmacadan ibaret olduğu bizzat 
muhataplarının geçmiş icraatlarıyla ortaya çıkmış durumdadır.

Bugün yapılan operasyonlarla kirli çamaşırları ortaya dökülmeye başlayan si-
yasi iktidar ve onun başı tarafından yapılan açıklamalar ikiyüzlülüğün bir gös-
tergesi olarak karşımızda durmaktadır.  Daha önce yapılan operasyonlara itiraz 
eden hukuk kurumlarına ve muhaliflere sürekli olarak “daha soruşturma ev-
resindeyiz, sonucunu bekleyin, yargıya müdahale etmeyin” diyen başbakanın 
bu günkü feveranını anlamak mümkün değildir. Bu konuda söz söyleme hakkı 
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en son sayın başbakanındır. Şimdi sormak gerekmez mi, tutuklu avukatlar ar-
kasından 11 çelik kapı yalanlarını dile getirirken bu notları önünüze koyan bu 
gün olumsuzladığınız   kolluk kuvvetleri ve savcılar değil miydi? Ne oldu da o 
zamanlar bağımsız yargının temsilcisi olarak ilan ettiğiniz soruşturma mercileri 
bu gün “çete” , “paralel devlet” haline geldiler. Sayın başbakan, anlaşılan o ki, 
tarih boyunca iktidarların uğradığı hışma uğradınız ve kendi yarattığınız cana-
varın tutsağı oldunuz.

Öte yandan HSYK üyelerinin açıklaması da inandırıcılıktan uzaktır. Çünkü, biz 
biliyoruz ki HSYK yetkililerinin bizzat kendileri HSYK nın idari bir kurum ol-
duğunu bu nedenle de idareye bağlı olmasını dile getirmekten her fırsatta 
kaçınmamışlar ve iktidarın yargıyı dizayn faaliyetleri sırasında kendilerine sun-
duğu koltuklara oturmakta bir sakınca görmemişlerdir. Başbakanın artık yargı-
nın “olur olmaz iptal kararları vererek yürütmeyi engellemeyeceği” açıklamaları 
karşısında susanların bu gün açıklama yaparak yargı bağımsızlığından söz et-
meleri de inandırıcı değildir.

Bu timsah gözyaşlarının arkasında yeni derin devlet oluşumlarını kendi iste-
dikleri gibi dizayn etme isteğinden başka bir şey yoktur.  Ne yazık ki, doğru 
bir bakış açısı bulunmadığı sürece filler tepişirken ayaklar altında kalacak olan 
yine hukuk devleti, yine yargı bağımsızlığı ve yine demokratik haklar olacaktır. 
Bilinmelidir ki, hukuk devletinin temelini oluşturan anayasal ilkeler eski mütte-
fiklerin savaşına kurban verilemez.

İzmir Barosu olarak bu arka plan bilgisi ışığında aşağıdaki hususları kamuoyu-
nun dikkatine sunuyoruz;

Siyasi iktidarın kendi yandaşlarına yönelen operasyonlar nedeniyle yargıya 
müdahale etmesi, soruşturma makamları üzerinde baskı kurması ve soruştur-
ma makamlarını idareye bağlamayı amaçlayan müdahalelere girmesi suçtur 
ve başbakandan başlayarak bu konuda dahli olan herkes karşılığını Türk Ceza 
Kanunu’nda açık ve net olarak  bulan bu suçlar nedeniyle soruşturulmalıdır.

Yargı bağımsızlığına yönelik her türlü müdahalenin bu ülkenin geleceğini ka-
rartmak ve derin devlet oluşturma çabalarına destek vermek anlamına gelece-
ği unutulmamalıdır.

Hiç kuşku yok ki soruşturma mercileri, soruşturma sürecinde hukuka uygun 
davranmak durumundadır.

Sonuç olarak vahim olan ve hiçbir kurumun sessiz kalmaması gereken,  ikti-
darın hoyrat bir şekilde yargıya olan müdahalesi karşısında sessiz kalmayaca-
ğımızı, sorumluların cezalandırılması  ve gerçek manada bir hukuk devletinin 
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yeniden tesisi için tüm toplumsal dinamiklerin seslerini birleştirmelerinin kaçı-
nılmaz  olduğunu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

27 Aralık 2013

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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İZMİR BAROSU YÖNETİM KURULU’NUN HSYK YASA TEKLİFİ 
HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI
Bu yasa teklifi, yargı bağımsızlığına, demokratik hukuk devletinin temel ilkele-
rine ve özellikle kuvvetler ayrılığı prensibine Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan 
en ağır saldırılardan biridir.

Bu saldırı karşısında, sessizlik ya da ikircikli bir tavır affedilemez bir hata ve 
tarihsel bir sorumluluk olacaktır. Tüm hukuk kuruluşlarını ve kamuoyunu oy-
nanmak istenen bu kirli oyuna karşı uyanık olmaya ve aktif mücadeleye çağı-
rıyoruz. 

Siyasi iktidar tarafından daha önce coşkulu açıklamalarla “demokrasi”, “yargı-
nın bağımsızlaştırılması” , “hakimler sultasından kurtarma” gibi gerekçelerle 
kamuoyuna duyurulan ve HSYK, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay’ın 
yapısında değişiklikleri içeren anayasa değişikliklerinin yapılmış olmasının üze-
rinden henüz 3 yıl geçmişken yeni değişiklik teklifi meclise sunulmuş bulun-
maktadır. 

Siyasi iktidar yargı mekanizmasını 11 yıldır suç ortakları ile birlikte muhalifleri 
üzerinde baskı kurmanın bir aracı olarak kullanmıştır. Ancak gelinen süreçte, 
“yargı” üzerindeki etkisinin kırıldığını  farkederek bu kez paralel devlet kurul-
duğu iddiaları ile yeni bir organizasyona girişmiştir. Başbakanın bugün ortaya 
koyduğu şikayetleri yolsuzluk gündemini değiştirerek bu yolla mutlak iktidar 
yaratmak arzusudur. Anayasa değişikliğinin hemen ardından yapılan seçim-
lerde bakanlık listelerinin dolaştırıldığı ve HSYK ve Anayasa mahkemesi dahil 
olmak üzere tüm yargının yürütmenin istediği şekilde biçimlendirildiği görül-
müştür. 

Geçen 3 yıllık uygulama süresince HSYK’nın yapısına ve işleyişine ilişkin her-
hangi bir itiraz ileri sürmeyen siyasi iktidar değişikliğin gerekçesini “kurulun 
daha etkin ve verimli çalışması” olarak göstermeye çalışmaktadır. Oysa değişik-
lik metni incelendiğinde HSYK genel kurulunun yetkisinde olan tüm hususların 
genel kuruldan alınarak HSYK başkanına yani doğrudan Adalet Bakanına bağ-
lanmak istendiği görülecektir. Yapılmak istenen bu değişiklikler ile;

• Kurul üyeleri hakkındaki suç soruşturmaları ile disiplin soruşturma ve kovuşturma 
işlerini yürütmek ve bu konularda gerekli kararları vermek,

• Teftiş kurulu başkanı, yardımcıları ve genel sekreter yardımcılarını atamak,

• Kurulun görev alanına giren konularda genelge ve yönetmelik düzenlemek,

• Geçici madde ile kurul üyelerinin dairelerdeki mevcut görevlerine son verilip, 
dairelerin yeniden oluşturulması ve üyelerinin atanması tümüyle bizzat Adalet 
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Bakanının tasarrufu altında olacaktır.

Tüm bu değişiklikler kurulun etkisinin sıfırlanması ve HSYK nın başkan -ba-
kan- hegemonyası altına alınması isteğini göstermektedir. Deyim yerindeyse 
değişiklik gerçekleştiği takdirde HSYK üyeleri dahil olmak üzere tüm hakim 
ve savcıların gelecekleri bakanın yani gerçekte başbakanın iki dudağı arasında 
olacaktır.

Bu gün bir paralel devlet varsa bunun harcına siyasi iktidarın su taşıdığı ve 
bugün en yetkili ağızlar tarafından dile getirilen paralel devleti bizzat siyasi 
iktidarın şekillendirdiği hafızalardan silinmemiştir. Siyasi iktidar paralel devlet 
iddialarını dile getirirken suç üstü yakalanmıştır

Bu kez yapılmak istenen değişikliğin amacı, kontrol altına alamadığı ortakları 
ile yaşadığı çıkar çatışması nedeniyle kendine de dokunmaya başlayan yargıyı 
bakanın ve esasen başbakanın tahakkümü altına sokarak tümüyle kontrol et-
mek çabasından ibarettir.

İzmir Barosu olarak, Yargı bağımsızlığını her şeyin üstünde tuttuğumuzu ve 
yargının siyasi iktidarların müdahalesinden korunması gerektiğini daha önce 
de dile getirmiştik. Bu gün siyasi iktidar söz konusu teklif ile yargı bağımsızlı-
ğından arta kalan nüveleri de ortadan kaldırarak arta kalan son kırıntıları da bu 
torbaya doldurmaya çalışmaktadır.

Siyasi iktidarın bu hamlesi yasama, yürütme ve yargı erklerinin bağımsız oldu-
ğuna ilişkin anayasal ilkenin ve evrensel hukuk normlarının da ihlali anlamına 
gelmektedir. Siyasi iktidar suç işlemektedir.

Yargının hiç bir siyasi gücün arka bahçesi, hiç bir siyasi iktidarın yap boz oyun-
cağı olmaması gerektiği unutulmamalıdır. Bu yasa teklifi, yargı bağımsızlığı-
na, demokratik hukuk devletinin temel ilkelerine ve özellikle kuvvetler ayrılığı 
prensibine Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan en ağır saldırılardan biridir.

Bu saldırı karşısında, sessizlik ya da ikircikli bir tavır affedilemez bir hata ve 
tarihsel bir sorumluluk olacaktır. Tüm hukuk kuruluşlarını ve kamuoyunu oy-
nanmak istenen bu kirli oyuna karşı uyanık olmaya ve aktif mücadeleye çağı-
rıyoruz.

Saygılarımızla...

08 Ocak 2014

İzmir Barosu Yönetim Kurulu
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SİYASİ İKTİDAR SORUŞTURMALARDAN ELİNİ ÇEKMELİDİR
Dikta heveslilerine, yargı kararlarına karşı görevlerini yerine getirmekten imtina 
edenlere-siyasi iktidara bir kez daha hatırlatıyoruz; BAŞARAMAYACAKSINIZ.

Adliye önlerinde basın açıklaması dağıtan cumhuriyet savcıları, açıklama ya-
pan HSYK hakimleri ve başsavcılar, görev yerleri değiştirilen savcılar ve kolluk 
görevlileri...

11 yıllık süre zarfında siyasi iktidar tarafından baştan dizayn edilen yargı ve 
kolluk arasında paralel devlet kurulduğu iddialarının yaşandığı olağanüstü bir 
süreçten geçmekteyiz.

Bu sürecin son halkası TCDD ve Liman İşletmeleri’nde  yaşandığı  iddia edilen 
yolsuzluklar nedeniyle yürütülülen soruşturma kapsamında, İzmir’de gerçekle-
şen ve gerçekleştirilmesi engellenen gözaltılarla karşımıza çıkmıştır.

İzmir ‘de  devam eden bir soruşturma ile 06.01.2014 tarihinde haklarında yaka-
lama kararı verilen  37 kişiden yalnızca 27 kişinin gözaltına alındığı ve bunlar-
dan 3 kişinin de daha sonra serbest bırakıldığı, kalan 10 kişi için ise cumhuriyet 
savcısı tarafından verilen yakalama  talimatının kolluk tarafından yerine getiril-
memiş olduğu, bizzat İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekilinin yaptığı açıklama ile 
ortaya çıkmış  bulunmaktadır.

Görünen odur ki; soruşturmayı engelleyen, 17 Aralık’tan bu yana  görevliler 
üzerinde terör estiren, 2000 e yakın amir ve memur kolluk görevlisini bulun-
dukları görevlerden alan siyasi iktidardır. Siyasi iktidar içinde bulunduğu panik 
hali nedeniyle, bununla da yetinmemiş alelacele yaptığı değişiklikle, kolluk ve 
soruşturma makamlarını yürütmeye bağlamaya çalışmıştır. Bugün ise siyasi ik-
tidar meclise gönderdiği yasa teklifi ile  HSYK ve diğer yargı birimlerini yürüt-
menin tahakkümü altına almaya çalışmaktadır.

Kolluk kuvvetleri ve soruşturma makamlarının hukuka uygun davranması zo-
runlu olup, yargı mercileri karşısında hiç kimsenin ayrıcalığının olmadığı da 
tartışmasız bir gerçektir.  Muhaliflerine karşı gerçekleştirilen hukuka aykırı ope-
rasyonlarda savcıları ve kolluk güçlerini koruyan siyasi iktidarın, söz konusu 
soruşturmalar kendi çevresine yöneldiğinde  feryad etmesi de kabul edilemez.

Bugün yaşananlar, Deniz Feneri, İlhan Cihaner  soruşturmalarında benzerlerini 
gördüğümüz olayların bir tekrarı mahiyetindedir. Görünen odur ki, siyasi ikti-
darın yargıya ve soruşturmalara müdahalesi nedeniyle; soruşturma makamları  
ucu siyasi iktidara veya onların yandaşlarına dokunan hiçbir soruşturmayı so-
nuca ulaştıramayacaktır.

Bir yargı erki düşünün ki, atacağı her adım yürütme erkinin iznine, oluruna, 
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uygun görmesine bağlanmış olsun. Ancak faşist dikta rejimlerinde görülmesi 
mümkün bu durumun demokratik hukuk devletinde kabul edilmesi mümkün 
değildir.

İzmir Barosu olarak; yolsuzluk ve rüşvetin üzerinin örtülmesine göz yummaya-
cağız ve   timsah gözyaşları altında yatan ikiyüzlülüğü tüm kamuoyuna sergi-
lemek için her türlü çabayı göstermekten çekinmeyeceğiz.

Dikta heveslilerine, yargı kararlarına karşı görevlerini yerine getirmekten imtina 
edenlere-siyasi iktidara bir kez daha hatırlatıyoruz; BAŞARAMAYACAKSINIZ.

08 OCAK 2014

İzmir Barosu Yönetim Kurulu
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23 OCAK 2014 BASIN AÇIKLAMASI

İzmir’de limanlar ve demiryollarına ilişkin olarak başlatılan soruşturmada, bir 
bakanın yakınlarının da olduğu söylenen bazı şüpheliler hakkında arama yaka-
lama kararları olduğu basına yansımıştı. Bu soruşturma, daha önce İstanbul’da 
gerçekleşen yolsuzluk soruşturmalarıyla da bağlantılı olarak da hükümet tara-
fından manidar bulunmuş,  hükümeti itibarsızlaştırmaya yönelik yargı içindeki 
bir çetenin operasyonları olarak nitelendirmiş ve buna tepki gösterilmiştir. Aynı 
dönemde iktidar partisi TBMM’ye Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanu-
nu’nda değişiklik öngören bir teklif sundu. Bu teklifin sunulması aşamasında 
bizzat Başbakan, “eğer elimde olsaydı, yetkim olsaydı Hakimler ve Savcılar Yük-
sek Kurulu üyeleri hakkında gereğini yapardım, görevden alırdım” gibi açıkla-
malarda bulundu.

Biliyorsunuz uzun süreden beri Türkiye yargı üzerinden siyasetin dizayn edil-
meye çalışıldığı bir süreç yaşadı ve biz barolar olarak yargı üzerinden iktidarın 
muhaliflerinin torba soruşturmalara doldurulup Ergenekon, Balyoz, KCK veya 
başka adlarla muhaliflerin haksız ve usulsüz soruşturmalarla etkisiz hale ge-
tirilmek istendiğini ve yargının iktidarın bir muhalifleri bastırma aracı olarak 
kullanıldığını söylüyorduk. Bu soruşturma süreçleriyle ilgili tavırlarımızı da her 
zaman ortaya koyuyorduk.

Yine bu dönemde bizzat Sayın Başbakan birkaç konuşmasında, “yargıya söy-
ledik, gereğini yapsınlar dedik” gibi yargıya talimat verdiğini açıkça ifade et-
miştir ve biz İzmir Barosu olarak da bununla ilgili olarak da tepkimizi ortaya 
koymuş ve suç duyurusunda bulunmuştuk. Aslında hepimiz iktidar tarafından 
üstü kapalı olarak bazı soruşturmaların açılması bazı soruşturmaların kapatıl-
masına yönelik talimatların verildiğini ve yönlendirmelerin yapıldığını düşünü-
yorduk, ifade ediyorduk. Çıkan sonuçlardan çıkarımlar yaparak zannettiğimiz, 
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öyle olduğunu düşündüğümüz, hepimizin konuştuğu buydu. Ama bugün öyle 
bir noktaya geldik ki artık hem bizzat Başbakan yargıyı yeniden dizayn etmek 
istediklerini açıklamakta, hem iktidar partisinin vermiş olduğu Hakimler ve Sav-
cılar Yüksek Kurulu’nun Kanunu’na ilişkin teklifte açıkça yargı Adalet Bakanı’na 
bağlanmak istenmekte hem de gördüğünüz üzere en son olay olarak Adalet 
Bakanı müsteşarının bizzat İzmir Cumhuriyet Başsavcısını arayıp yürümekte 
olan bu soruşturmayı derhal kapatması, bunu yapmaması halinde sonuçlarına 
katlanacağı şeklinde tehdit edilmesi ile karşı karşıya kaldık.  

Bu süreçle ilgili tutanağı biz önceki gün basından öğrendik ve önceki gün ak-
şam da Sayın Başsavcı’nın görevden alındığını öğrendik. Ve biz de kendisini 
ziyaret ettik. Bizim açımızdan yargı görevlilerinin neci olduklarıyla ilgilenmek 
gibi bir durum yoktur. Bizim açımızdan mesele şudur, Adalet Bakanlığı Müs-
teşarı’nın bir soruşturmanın kapatılması için bir Başsavcıyı tehdit etmesi ve 
neticede bunu kabul etmeyen Başsavcı’nın görevinden alınması. Bizim ilgilen-
diğimiz olgu budur. Sayın Başsavcı’yı biz ziyaret ettiğimizde bu tutanağı kendi-
sinin düzenlediği ve bu olayı yaşadığını bize söylemiştir. Kendisinden de bizzat 
öğrenme fırsatı bulduk. Kendisi hukukun gereğini yaptığı için gönlünün ve içi-
nin rahat olduğu, sürgün edilmesinin, başka yere gönderilmesinin kendisi için 
çok da önemli olmadığını söylemiştir. Kendisi soruşturma dosyası ile ilgili bir 
takım bilgi ve belgeleri de ekleyerek bu tutanağı Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu’na göndermiş. Buradaki amaç, “ben Adalet Bakanlığı Müsteşarı tarafın-
dan tehdit edildim, bir soruşturmayı kapatmam için talimat verilmeye çalışıldı. 
Benim başvuracağım tek yer Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’dur. Buyurun 
gereğini yapın” demektir. Bu başvurusunun sonucunda kendisinin ve hukukçu 
olarak da herkesin beklentisi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bu tali-
matı vermeye kalkışan Müsteşar Kenan İpek hakkında soruşturma açması ve 
kamu davası açılmasının sağlanması şeklindedir. Fakat Türkiye hukukun uygu-
landığı, olağan koşulların yaşandığı bir ülke olmadığı için Sayın Başsavcı bunu 
beklerken Adalet Bakanı Müsteşarı’nın son cümle olarak söylediği “bedelini 
ödersiniz” işlemi gerçekleşmiş ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararıyla 
Müsteşar kayırılmış, Başsavcı’ya bir bedel ödetilmek istenmiştir.

Sayın Adalet Bakanı da, “Müsteşarımız Başsavcı’yı aramıştır doğrudur ama 
kendisini tehdit etmek ya da soruşturmayı kapatmasını istemek için değil, hu-
kuku gereğinin yerine getirilmesini söylemek için aramıştır” diyor. Şimdi bura-
da Sayın Bakanın da, Müsteşarın da yerine getirilmeyen gereğin ne olduğunu 
açıklaması gerekiyor.  Dolayısıyla burada açık ve net olan bir şey var. Sayın Ba-
kan, Müsteşarı’nın suç işlediğini aslında itiraf etmiş durumda. Adalet Bakanlığı 
Müsteşarı bir Başsavcıyı veya soruşturma yürüten bir savcıyı arayıp, “hukukun 
gereğini yerini yap” şeklinde bir cümle kullansa dahi bu cümlenin soruşturmayı 
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etkilemeye yönelik bir cümle olduğu açıktır. Bir Müsteşar veya Bakan hiçbir 
savcıyı, hiçbir yargıcı arayıp bir şeyin gereğini yapmak üzerine görüşme yapa-
maz, talimat anlamına gelecek iletişim kuramaz. Dolayısıyla Sayın Bakan da bir 
suç işlendiğini itiraf etmiş durumdadır.

 Biz İzmir Barosu olarak yargının siyasi iradeye bağlanması ve siyasi iradenin 
artık yargıçları ve savcıları hükmü altına alması yönündeki aleni çabanın karşı-
sında tüm ülke yurttaşlarımızın ama başta tüm hukukçuların, başta avukatlar 
ve barolarla birlikte bu işin muhatabı olan hakim ve savcıların bu gidişe mut-
lak surette bir karşı duruş göstermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu sürece 
sessiz kalmak, avukatlar, hakimler ve savcılar bakımından özellikle söylüyorum 
tarihsel bir sorumluluk olacaktır.  Bu sürece izleyici kalmak, artık bu eşiğin aşıl-
masından sonra artık hepimiz hakkında başbakanın talimatıyla soruşturma 
açılması, başbakanın talimatıyla soruşturmaların kapatılması gibi bir döneme 
girmemiz anlamına geliyor.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na suç duyurusunda bulunuyoruz. Soruş-
turma yapmalarını istiyoruz. Çünkü sayın müsteşar Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu üyesidir. Sayın Müsteşar Türk Ceza Kanunu’nun 277. maddesinde dü-
zenlenen suçu işlemiştir. Yani yürümekte olan bir dava veya soruşturmayı etki-
lemeye yönelik baskı uygulamıştır. Yine Sayın Müsteşar, Sayın Başsavcı’yı tehdit 
etmiş ve Türk Ceza Kanunu 283. maddesinde düzenlenen suçu işlemiştir. Yine 
Sayın Müsteşar görevi itibari ile baskı uygulaması itibarıyla da soruşturmaya 
uğrayan bazı şüpheli veya zanlıları korumaya yönelik, onların yararına sonuç 
doğurmaya yönelik bir eylemde bulunduğu için Türk Ceza Kanunu’nun 257. 
maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçunu da işlemiştir.

Biz İzmir Barosu olarak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’ndan Sayın Müste-
şarın bu belirttiğimiz suçlar itibariyle soruşturulmasını, hakkında kamu davası 
açılmasına yönelik karar verilmesini bekliyoruz, dilekçeyi vereceğiz Hakimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu’na. Ama Sayın Adalet Bakanı’ndan da bu eylemi ger-
çekleştirdiğini kendisinin bizzat itiraf ettiğini açıkladığı müsteşarı bu süre içe-
risinde tedbiren de olsa görevden almasını bekliyoruz. Kendisi bir hukukçudur, 
siyasi etikle de davranıp kendisi adına görev yapan ve bu işleri yapan müsteşa-
rın, bu soruşturma süreçlerinin de etkilenmesini önlemek bağlamında, kendisi-
ne bağlı olarak bu eylemi yapmış olması münasebetiyle adalet bakanlığından 
istifa etmesini bekliyoruz.

23 Ocak 2014

İzmir Barosu Yönetim Kurulu
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HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU BASIN AÇIKLAMASI

Çağımızın vebası olan şiddet sadece insanı değil, dünyamızı oluşturan tüm 
unsurları tehdit ediyor. İnsanlar şiddete karşı seslerini çıkarabilirken ,dünya 
ekosisteminin sessiz parçaları olan hayvanlar , ormanlar ,bitkiler çaresizce ken-
dilerine yönelen şiddetle başbaşa kalıyor  ve şiddet uygulayanların elinde can 
veriyorlar. Ülkeler doğa ve hayvan hakları konusunda hergün yeni bir felakete 
sessiz kalıyor. Ülkemizin karnesi de -ne üzücüdür-ki  bu alanda oldukça zayıf.

Bilindiği üzere ülkemizde hayvanlar ile ilgili 5199 sayılı Hayvanları Koruma 
Kanunu mevcuttur.Bu yasa son derece dar,insan odaklı ,  hayvanların yaşama 
hakkına saygı duymayan , hayvanlara yönelik şiddete sessiz kalan,  yetersiz bir 
yasadır.Bu kanunun kapsamına bakıldığında bir hayvana işkence yaparak öl-
dürmenin bedeli 250-TL’dir. İnancımıza göre nefes alan her canlıyı keyfi olarak 
öldürmek bir cinayettir. Kasten insan öldürmenin cezası Türk Ceza Kanunu’n-
da müebbet hapis cezası ,hatta canavarca hisle kasten öldürmenin cezası ise 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası iken , savunmasız bir hayvanı öldürmenin 
cezası sadece 250- TL’dir. Bir hayvana tecavüzün cezası 250-TL iken bu fiili ka-
yıt altına almak Türk Ceza Kanunu’nun 226. Maddesinde 1 yıldan 4 yıla kadar 
hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasıdır. Kayıt altına alınmayan tecavüzler 
cezasız kalmaktadır.  Zira mevzuatımızda, sahipsiz hayvana eziyet etmek ya da 
öldürmek ne yazık ki suç değildir! Yasaca kabahat olarak değerlendirilen ve 
karşılığı sadece para cezası olan bu fiillere ilişkin tanım, yetersizlikten ziyade 
trajikomiktir.  Aynı paralelde daha önce de İzmir’de ve başka şehirlerde  de , 
yaşanan kedi veya köpek cinayetleri, toplu katliamlar yasal eksiklikten kaynak-
landığı gibi bir zihniyetten de kaynaklanmaktadır.

İnsanlık maalesef ki ekonomik bir değeri olmayan ve  işlevsel bir rol oynama-
yan  her türe  böyle pervasız davranmaktadır.  Haritalarda dahi görünmeyen , 
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sadece yaban hayvanları ile ormanların  su ihtiyacını karşılayan dereler üzerine 
, suların derin havuzlarda toplanıp borulara hapsedildiği HES’ler yapmakta, kuş 
göç yollarının üzerine hiç inceleme yapmadan RES lisansları vermektedir.

Hükümetin ivedi olarak zihniyetini değiştirmesi gereklidir. Canlı cansız tüm varlıklar  
ekosistemin parçalarıdır. Mevlana’nın söylediği gibi “ herşey birbirine bağlı zincirin 
halkalarıdır, zincirin halkaları  koparsa , mahvoluş çabuk gelecektir”.

Yasama’nın insan odaklı yasa yapmaya anlayışından vazgeçerek tüm yaşayan-
lara saygı temelli yasal düzenlemeleri yapması, bu konuda önlemler alması, 
artık hayvanlara şiddet, işkence ve tecavüzün cezasının hapis cezası olması, 
Türk Ceza Kanunu kapsamında yer alması gerekmektedir.

Hayvanlara işkence etme basit bir davranış değildir. Bu kişilerin  toplum için ile-
ride ne derece tehlikeli olacaklarını kestirmek de güçtür. Prof. Dr. Sevil Gök Ata-
soy’ un verdiği örneklere bakacak olursak seri katil ve tecavüzcülerin gençlik 
veya çocukluk dönemlerinde bu suçları önce hayvanlarda işledikleri görülmek-
te bu konuda önlem alınmayarak bu kişilerin insanlar üzerinde de aynı suçla-
rı işlemelerine zemin hazırlanmaktadır.  Acilen bu düzenlemeler yasalaşmalı, 
eğitim ve öğretim müfredatlarında da mutlaka  hayvan hakları anlatılmalıdır.

Yazılı ve görsel basından öğrendiğimiz , bir kedinin canavarca hisle, insan eliyle 
öldürüldüğü ve kayda alındığını gösteren haberler  bizi derinden üzmüştür. 
Hukuki düzenlemelerin yetersizliği ve pespayeliği ise üzüntümüzü arttırmıştır. 
Şiddeti önleme konusunda siyasi iradenin yetersizliği ve isteksizliği açıktır. Top-
lumu derinden üzen bu olay ardından, yasa koyucunun hayvanlara işkencenin 
yaptırımlarının ağırlaştırılması konusunda harekete geçmesi şarttır. Şayet ha-
rekete geçilmezse bu tarz eylemler İnsanlık onurunu bitireceği gibi ekosiste-
min güvenliğini de  tehlikeye düşürecektir. Toplum güvenliğinin ne derece yara 
alacağının takdirini de size bırakıyoruz.  Bu bağlamda Anayasa Komisyonları 
dahilinde yer alan Hayvan Hakları Komisyonu’nun derhal toplanarak çalışma-
larına hız vermesi ile yeni yasal düzenlemelerin bir an önce bitirilmesi en büyük  
temennimizdir.

Adeta mağdur ve maktul hayvanlara değil de , şiddet uygulayan  insanlara güç 
veren 5199 sayılı Hayvan Hakları Yasası’nın değiştirilmesi ve hayvanların yaşam 
haklarının TCK kapsamında korunan bir hak olması, hak ihlallerinde de bu de-
ğerlendirmeye uygun cezalandırma tedbirlerinin yeniden belirlenmesi gerek-
mektedir. Bu bağlamda da öncelikleacı çekme yetisinesahip olan hayvanların 
eşya statüsünden çıkarılması gerekmektedir. Hayvanlar meta olarak görüldüğü 
sürece ,hayvanlara insancıl muamele  mümkün olmayacaktır.

Hayvan hakları bilincinin edinilmesi ve yaşanılan acı dolu görüntülerin son bul-
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ması açısından Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere toplumun tüm 
kesimlerini göreve davet ediyoruz.

Dün olduğu gibi bugün de hayvanlara yönelik her türlü kötü muamele,ezi-
yet,işkence ve öldürme gibi hayvan hakkı ihlalinin  karşısında olduğumuzu be-
yan eder, ekosistemin tüm unsurlarının barış ve uyum içinde yaşayacağı daha 
adil bir dünya kurmak ümidiyle hepinize teşekkür ederiz.

16 ŞUBAT 2014

İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu 
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20 ŞUBAT 2014 BASIN AÇIKLAMA 

Uyarıyoruz; Adalet Dünyası bütün unsurları ile “diken üzerindedir.” Bu bir çık-
maz sokaktır. Karşıdaki duvarı göstermek, ülkemizin hukuk tarihini yazan avu-
katlar olarak bizim görevimizdir. Yapılması gereken en geniş uzlaşma ile “yargı-
yı bağımsız ve tarafsız” kılmaktır. Tarih örnekleriyle doludur ki, kimsenin yargısı, 
kimseyi kurtarmaya yetmemiştir. 
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MİT YASASI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ve kamuoyunda “MİT Yasası Deği-
şikliği” olarak bilinen Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinin içerdiği düzenlemeler, 
MİT’i olağanüstü yetkilerle donatmakta ve yargı denetiminden muaf hale ge-
tirmektedir.

Teklife göre MİT, belli suçlara ilişkin olarak yürütülen soruşturmalarda ve ko-
vuşturmalarda ifade tutanaklarına, her türlü bilgi ve belgeye erişebilecek, 
bunlardan örnek alabilecektir. Böylelikle yargısal sürecin tüm ayrıntıları MİT ile 
paylaşılacak, soruşturmanın taraflarına dahi getirilen kısıtlamalar uygulanma-
yacak, CMK’nın hakim ilkesi olan “hazırlık soruşturmasının gizliliği” ilkesi ge-
çerliliğini yitirecektir.

Cumhuriyet savcıları, MİT görev ve faaliyetleri ile mensuplarına ilişkin herhangi 
bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde MİT 
ile temasa geçecek, konunun MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin olduğunun 
anlaşılması veya belgelendirilmesi üzerine adli yönden başkaca bir işlem yapıl-
mayacak ve herhangi bir koruma tedbiri uygulanmayacaktır.

MİT mensupları ile MİT’te görev yapmış olanlar, MİT’in görev ve faaliyetlerine 
ilişkin hususlarda tanıklık yapamayacak, ancak devletin çıkarlarının zorunlu kıl-
dığı hallerde MİT mensuplarının tanıklığı MİT Müsteşarı’nın, MİT Müsteşarı’nın 
tanıklığı ise Başbakan’ın iznine bağlı olacaktır. Kimlikleri değiştirilenler, MİT’in 
görev ve faaliyetlerine yardımcı olanlar veya istihbarat hizmetlerinde istifade 
edilenler, kamu görevlisi olup olmadıklarına bakılmaksızın görev, faaliyet ve 
yardımları sebebiyle sorumlu tutulamayacaklardır.

MİT mensupları görevlerini yerine getirirken ceza ve infaz kurumlarındaki tu-
tuklu ve hükümlülerle önceden bilgi vermek suretiyle görüşebilecek, görevi-
nin gereği terör örgütleri dahil olmak üzere milli güvenliği tehdit eden bütün 
yapılarla irtibat kurabilecektir. Bu irtibatın niteliği ve sınırları hakkında kanun 
teklifinde herhangi bir hüküm bulunmaması, MİT’e bu alanda sınırları belirli 
olmayan, yasama ve yargı denetimden uzak bir yetki tanınması sonucunu do-
ğurmaktadır.

Kanun teklifindeki düzenlemeye göre MİT, kamu kurum ve kuruluşları, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar ve diğer tüm tüzel kişilerden, 
bilgi ve belge alabilecek, bu kuruluşların arşivlerinden, elektronik bilgi işlem 
merkezlerinden ve iletişim altyapısından yararlanabilecektir. Bu kapsamda ta-
lepte bulunulanlar, kendi mevzuatlarındaki hükümleri gerekçe göstermek su-
retiyle talebi yerine getirmekten kaçınamayacaklardır.
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Kanun teklifinde, MİT’in faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri yayınlayan mu-
habir, sorumlu müdür ve basımcılara uzun süreli hapis cezası getirilmektedir.

Bu düzenlemeler, yargı bağımsızlığını ortadan kaldıran, yürütmenin bir kuru-
munu yargı organları üzerinde bir konuma taşıyan, yargı organlarının görevle-
rini yapmasına engel teşkil eden ve yürütmenin yargıya açık müdahalesini hü-
küm altına alan düzenlemelerdir. Kişisel verileri, özel hayatın gizliliğini, iletişim 
ve basın özgürlüğünü koruyan diğer kanunlardaki tüm hükümler, bu teklifin 
kanunlaşması halinde geçersiz olacaktır.

Demokrasi ve hukuk devleti kavramları ve uygulamaları tarih içinde gelişmiş ve 
son noktada cumhuriyeti ve demokratik hukuk devletini tanımlayan temel ilke 
olan kuvvetler ayrılığı ilkesi hakların, özgürlüklerin ve bireyin devlet karşısında-
ki güvencesi olmuştur.

Siyasal iktidar, sürdürücüsü olduğu rant ve yağma düzeni içinde,  cumhuri-
yet tarihinde görülmemiş boyuttaki yolsuzlukların açığa çıkması üzerine telaşa 
düşmüş, adeta demokrasiye ve hukuk devletine savaş ilan etmiştir. Bu kanun 
teklifinde yer alan düzenlemelerin amacının, siyasal iktidarın ve emri altında-
ki kamu organlarının son dönemde açığa çıkan yasadışı faaliyetlerinin, yargı 
denetimi dışında bırakılmasını ve bu faaliyetlerin devamını sağlamak olduğu 
açıktır.

Bu kanun teklifi, son dönemde yürürlüğe giren internet yasakları ve benze-
ri kısıtlayıcı yasal düzenlemelerle birlikte değerlendirildiğinde,  dikta rejimine 
doğru gidişin hız aldığının göstergesidir. Tarihteki hiçbir diktatörlük rejimi de-
netlenmekten hoşlanmamış, hatta kurallarını belirlediği yargısal denetimden 
dahi kaçma çabası içinde olmuştur.

İzmir Barosu olarak, görev tanımı belirli olan Milli İstihbarat Teşkilatı’nı nere-
deyse sınırsız yetkilerle donatan, yargının ve diğer tüm kurumların üzerinde, 
ayrıcalıklı bir konuma getiren bu kanun teklifini, siyasal iktidarın hayatın her 
alanını kendi ideolojik - politik yönelimi doğrultusunda düzenlemeyi ve de-
netlemeyi amaçlayan uygulamalarının yeni bir adımı olarak değerlendiriyoruz.

Ülkeyi kara bir ütopyanın bataklığına sürükleyen totaliter düzenlemelerin ve 
yürütmenin yargıya üstünlük arayışının karşısında duracağımızı, demokratik 
hukuk devletini, insan hakları ve özgürlüklerini savunmaya kararlı bir şekilde 
devam edeceğimizi bir kez daha yineliyor ve muhataplarını bu kanun teklifini 
geri çekmeye, milletin vekillerini ise iktidarın sorgusuz tasdikçisi olmak yerine 
halkının özgürlüklerine sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI 
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05 MART 2014 BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

Türkiye’de Gezi parkı eylemleriyle oluşan toplumsal muhalefet sivil halka dö-
nük şiddet uygulamaları ile bastırılmaya çalışılmıştır. Ölüm ve yaralanmalara 
yol açan fiziksel saldırıların yanında ifade özgürlüğüne ve özel hayata yönelik 
müdahaleler de bu saldırı da yerini almıştır. Böylece,Türkiye’de Gezi Parkı ey-
lemleriyle iktidarın özgürlükleri sınırlama girişimlerine karşı toplumsal tepkinin 
ve demokrasi talebinin sosyal ve sanal her alanda dile getirilmesinin önüne 
geçilmeye çalışılmıştır.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 02.06.2013 tarihinde “baş belası twitter” 
açıklamasından birkaç gün sonra, BU AÇIKLAMAYI TALİMAT OLARAK ADDE-
DEN BİR KISIM KAMU GÖREVLİSİ TARAFINDAN YURTTAŞLARIN ÖZEL HAYAT-
LARINA, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SALDIRI MAHİYETİNDE OPERASYONLAR GER-
ÇEKLEŞTİRİLMİŞ VE BİR ÇOK YURTTAŞ GÖZALTINA ALINARAK HAKLARINDA 
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALAR AÇILMIŞTIR. İzmir’de de 38 genç yurtta-
şımızın aynı nedenle gözaltına alındığı ve bunlardan 28’i hakkında dava açılmış 
olduğu da bilinmektedir.

Ceza Muhakemesi Kanununa aykırı olarak başlatılan bu hukuka aykırı soruş-
turmalar yurttaşların kişi hürriyeti ve güvenliği üzerinde bir tehdit olarak kul-
lanılmıştır. Polis şiddetinin deşifre edildiği medyada dahi yerini bulan popüler 
fotoğraflardan, İzmir Barosu’nun kamuoyuna duyurduğu telefon numaralarına 
kadar her şey; yardım çağrıları, anayasal olarak güvence altında olan barışçıl ve 
demokratik eylemlere davet, polis şiddetinin ya da hükümet tavrının eleştiril-
diği her paylaşım birer suç delili olarak dosyaya yerleştirilmiş ve ifade özgür-
lüğünü kullanan bireyler üzerinde bilinçli bir kaygı oluşturulmaya çalışılmıştır.

Alelacele gerçekleştirilen operasyonun sonrasında hazırlanan iddianamede 
atılı suçlar TCK’nın “Kamu Barışına Karşı Suçlar” arasında gösterilmekteyken, 
tüm şüpheliler için Recep Tayyip Erdoğan’ın  mağdur olarak gösterilmesi de 
bu hukuka aykırı soruşturmanın gerçek amacını ve toplumsal saikini ortaya 
koymaktadır.

Düşünceyi açıklama özgürlüğü ile demokrasi anlayışının yakın ilişkisi bulun-
duğu tartışmasızdır.”Düşünceyi açıklama özgürlüğü demokrasiyi, demokrasi 
düşünceyi açıklama özgürlüğünü gerektirir”.İfade özgürlüğünün ekseninde de 
“çoğulculuk ve hoşgörü” ikiz değerleri bulunur. Bu doğrultuda, düşünceyi açık-
lama özgürlüğü yalnızca onaylanan, zararsız olduğu kabul edilen ya da toplu-
mun geneli açısından kabul edilebilir bulunan “düşünceler” için değil, hoşa git-
meyen, sarsıcı ya da rahatsız edici olanlar için de geçerlidir. Bunlar, “demokratik 
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toplumun” olmazsa olmaz unsurları içerisinde yer alan çoğulculuk, hoşgörü ve 
açık fikirliliğin gerekleridir.

Nefret söylemi içermeyen ya da şiddete sevketmeyen ifadelerin engellenme-
si ise hukuk devleti iddiaısnda olan ülkeler açısından kabul edilebilir değildir. 
Sosyal medyada toplantı ve gösteri yürüyüşüne davet, politik eleştiri, direnişin 
içinde söz, görüntü ve resim paylaşma açıkça bir”şiddete yönlendirme”niteliği-
ne ulaşmadığı sürece sınırlandırılamaz.

İfade özgürlüğünün sınırlandırılması söz konusu olduğunda sadece soruştur-
manın konusu olan kişilerin değil tüm toplumun ifade özgürlüğüne karşı bir 
eylemin varlığından söz etmek gerekmektedir. İfade özgürlüğü kuramında”-
dalga etkisi” (chilling effect)olarak da bilinen bu durum Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin bir çok kararında ifade özgürlüğünü ihlâl eden bir etken olarak 
da vurgulanmaktadır. Nitekim, bu soruşturma da suçlama olarak, TCK m. 216 
ve m. 301 gibi ifade özgürlüğü aleyhine bugüne kadar çok kullanılmış hüküm-
lerinin aksine TCK m. 214 ve m. 217’nin kullanılmasını üstü örtülü bir sansür 
girişiminden başka bir şekilde anlamlandırmak mümkün değildir. Bu açıkla-
malar ve sadece tweet’leri nedeniyle 35 saat gözaltı uygulanan bu operasyon 
sonrasında çok sayıda kişi, attıkları mesajların suç unsuru içerip içermediği ko-
nusunda tedirgin olmuştur. Söz konusu soruşturmada 38 kişi gözaltına alın-
mış olsa da, bu soruşturmanın etkisi bu 38 kişi ile sınırlı kalmamış, onbinlerce 
sosyal medya kullanıcısı soruşturmanın etkisi ile tedirginlik yaşamış, pek çoğu 
eylemlere dair paylaşımlarını silmiş, profil adlarını resimlerini değiştirmiş ya da 
hesaplarını kapatmıştır.

Anayasa m. 26’ya göre düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü resmi makam-
ların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini 
de kapsar. Ancak şüpheli memurların ve savcıların kanunlara ve hukuka aykırı 
olarak yürüttüğü ve 38 kişi hakkında soruşturma/29 kişi hakkında kovuşturma 
başlatılmasını sağladığı bu dosyayla yurttaşların ifade ve haberleşme özgürlü-
ğüne aba altından sopa gösterircesine müdahale edilmiştir. Sonuç olarak şüp-
helilerin bütün bu suç oluşturan eylemleri, “suç görünümüyle” topluma sunu-
larak yurttaşların ifade özgürlüğünü sınırlayacak bir etki yaratmıştır.

Açıklanan nedenlerle; usulsüz olarak soruşturma işlemlerini yürüten kolluk 
kuvvetleri ve soruşturma savcıları hakkında gerekli soruşturmanın yapılması ve 
bu tür düzmece davalarla toplumun sindirilmesine izin verilmemesi amacıyla 
ihlallerde sorumluluğu bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.

Tüm yurttaşlarımızı ifade özgürlüğüne sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla
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05 MART 2014

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA YAPILAN BASIN 
AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

8 Mart, özgürlük ve eşitlik meşalesini  yakan kadınların geleceğimize tuttuğu 
ışıktır! Kadınların  insan hakları, eşitlik ve özgürlük taleplerinin simgesidir. Bu 
uğurda mücadele etmiş ve mücadele eden herkesi saygıyla anıyoruz, selamlı-
yoruz.

Ne yazık ki, uğruna ağır bedeller ödenerek  kazanılmış haklarımızın dahi, kadı-
na yönelik her türlü ayrımcılıkla mücadele etmesi gereken siyasal iktidar tara-
fından tartışıldığı günlerden geçiyoruz.

Siyasal İktidarın temsilcileri, her sözlerinde kadının cinsel kimliği üzerine fü-
tursuzca beyanlarda bulunuyor, cinsel bütünlüğüne saldırı mahiyetine gele-
bilecek, kadının çalışma hayatından, sosyal hayattan izolasyonuna yol açacak  
ayrımcı ve çirkin söylemlerle, hem şiddet uyguluyor hem de şiddet uygulayan-
lara yol açıyor.

İçinden geçtiğimiz dönemde, bunca zamandır  anlatmaya çalıştığımız ve karşı 
koyduğumuz ataerkil kapitalist toplum düzeninin  açığa çıkan tüm yıkıcı özel-
liklerine tanıklık ediyoruz.

2013 yılında öldürülen kadınların %32’si boşanmak istedikleri için öldürüldüler. 
Tamamına yakını  babalarının, kardeşlerinin, eşlerinin, eski eşlerinin ya da sev-
gililerinin ellerinde  can verdiler. Sebep ise bu erkeklerin otoritelerine koşulsuz 
itaat etmemeleriydi.

Son dönem yaşanan olaylara bakıldığında Siyasal iktidarın ve bu iktidarla şekil-
lenen ve görev yapan kurumların ve kişilerin tavırları size benzer gelmedi mi ?

Türkiye’de, bütün barışcıl direnişler karşısında hınçla güç kullananların davra-
nışlarına bakalım! Gezi Parkı’ndaki ağaçları korumak için başlatılan, sonrasında 
devletin biber gazıyla, jopuyla, mermisiyle ve nefret dolu sözleriyle tırmandırı-
lan, 6 gencimizin ölümüne, sayısız insanımızın yaralanmasına sebep olanların 
pervasız, hınç dolu, tavır ve söylemlerin sahiplerine;

Yeterince muhafazakar olmadığı, barışçıl demokratik protesto gösterilerine ka-
tıldığı, mesai saatleri dışında tayt giydiği gibi bahanelerle ataması yapılmayan, 
stajyer hakim Didem YAYLALI ‘yı intihara sürükleyenlerin pişkin açıklamalarına;

Karakolda işkence gören oğlu intihar eden, tüm hukuksal hak arama taleple-
rine rağmen sonuç alamayan, mücadele gücü kalmayıp hayatına son veren 
Hatice CAN’ın ölümü karşısında eylemsiz kalanların;
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Atatürk Orman Çiftliğine yapılan Başbakanlık Binası inşaatına  mahkemelerce 
verilen yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen, mahkeme kararlarını ve huku-
kun üstünlüğünü hiçe sayıp “Güçleri yetiyorsa yıksınlar. Yürütmeyi durdurdular, 
bu binayı durduramayacaklar. Açılışını da yapacağım, içine de girip oturaca-
ğım” diyenlerin sözlerine bakalım!

Muhalifleri, itaat etmeyenleri, farklı olanları, itiraz edenleri,  bu zulümden bı-
kanları, başka bir dünya yaratma arzusu duyanları tehdit eden, her türlü baskı 
aracı ile tahakküm altına almaya çalışan, şiddet uygulayan, tutuklayan,yargıla-
yan,ceza veren ve öldüren bir devlet düzeninin ve bu düzenin temsilcilerinin;

Kendisinin koyduğu kurallara uymadığı için hergün eşine ve çocuklarına zul-
meden,onları yaralayan ve hatta öldüren  erkeklerden bir farkı var mıdır?

Ataerkil toplum düzeni her yanımıza sinmiştir. İktidarı ele geçirenler, kendi  ku-
rallarıyla iktidarını ilanihaye sürdürmek için         her türlü zora ve zulme baş-
vurmaktadırlar.                   

Prof . Dr. Sevda ALANKUŞ hocamızın dediği gibi ;

“aile”yi korumayı, nüfusu artırmayı, doğum kontrolünü ve kürtajı zorlaştırmayı, 
erken evlilikleri özendirmeyi vs. vs. öncelikli politikaları haline getirmiş; Kadın-
dan Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın adını Aile ve Sosyal Politikalardan Sorumlu 
Devlet Bakanlığı olarak değiştirmiş bir iktidarın ülkesinde, sorunun bizzat ön-
celikle çekirdek, sonra da geniş aile içinde olduğunu gösteriyor ve bizi erkeğin 
egemenliğini -o ya da bu şekilde- tehdit altında görmesi gibi bir “gerçek” ile 
yüzleştiriyor.

Aslında uzak ve yakın geçmişi bir şiddet sarmalı ile örülü, şiddetin sorumlula-
rının hesap vermediği, ya da sadece karşı-şiddet ile hesap vermeye zorlana-
bildiği, “gücü gücüne” yetenin şiddet kullanımının normalleştirildiği, okuldan, 
sokağa ve askerlik kurumuna kadar meşru bir şiddet kültürü içinde erkekliği 
kurulan ve sınanan erkeklerin ülkesinde, ailenin kadına yönelik erkek şiddetinin 
her türlüsünün mahali olarak karşımıza çıkması ne yeni ne de şaşırtıcıdır”

Şimdi haykırıyoruz. Kadına yönelik şiddetin arkasında  -hep kendisini tehlikede 
hisseden devletimizde olduğu gibi - bir  “erkeklik sorunu” vardır. Mutlak iktidar 
ve tahakkümü arzu eden  bu  hastalıklı erkeklik kurgusu ve algısı toplumun 
içinden silinmedikçe eşit,adil,özgür bir dünya yaratılamayacaktır.

Özellikle mikro düzeyde şiddet uygulayan erkek faillerin kim olduğunu anla-
mamızı ve erkeklerle beraber bu sistemin üretilmesine sebep olan kadınların 
kendileriyle yüzleş(tiril)melerini sağlayacak çalışmalar yapamazsak , kadına yö-
nelik şiddetle mücadeleyi , sadece mağdur kadınların mağduriyetinin tazmini 
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dışında ideolojik ve sosyo politik olarak ataerkil toplum düzeni ile mücadelede 
aramazsak  bu şiddet sarmalına asla son veremeyeceğiz.

Demokrasiden, özgürlükten ,eşitlikten yana tavır almayan, kendisiyle yüzleşe-
meyen  her birey, bu sistemin bu hale gelmesinden sorumludur.

İzmir Barosu olarak kadına yönelik şiddetle hukuksal mücadeleyi sürdürüyoruz 
ve sürdüreceğiz. Kendisini İzmir Adliyesine getirebilen yada “4 000 004” nu-
maralı telefonu arayan  şiddete uğramış ya da uğrama tehlikesi olan herkese 
hizmet veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz.

Ancak tekrar söylüyoruz ki münferit sayılan şiddet vakalarının, ataerkil toplum 
düzeninin mikro bir görüntüsü olduğunun farkındayız. Kadına yönelik şiddetle 
mücadele etmenin bu sakil, eşitsiz, totaliter düzenle mücadele etmekten de 
geçtiğini biliyoruz! Herkesi şapkasını önüne koyup düşünmeye , yüzleşmeye , 
harekete geçmeye ve mücadeleye davet ediyoruz.

Dünya da hiç bir kazanım öznesinden bağımsız olmamış, altın tepsilerde su-
nulmamıştır. Tüm  kadınları mücadeleye , örgütlenmeye , kadınların örgütlü 
dayanışmasının, bütün kadınları kapsayacak ve  yalnız bırakmayacak şekilde 
daha da güçlendirmeye çağırır;

Başta meslektaşlarımız olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gü-
nünü kutlarız.

07 Mart 2014

İzmir Barosu Kadın Hakları

Danışma ve Hukuk  Araştırmaları Merkezi
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ADALET VE VİCDAN İÇİN E L E L E

Kamuoyuna;

Bugün Türkiye’de totaliter baskı rejimi, hukuk devleti,

Yoksulluk, yolsuzluk ve rant düzeni, kalkınma ve ekonomik gelişme,

Emir komuta zincirindeki yargı sistemi, hukuk ve adalet olarak sunulmaktadır.

İleri demokrasi masalları ile ülkeyi ortaçağ karanlığına götürmek isteyen siyasi 
iktidara sesleniyoruz:

Konuşmamızı, yazışmamızı, iletişim kurmamızı,  biraraya gelmemizi engelle-
meye ve bütün hayatımızı kontrol altında tutmaya çalışıyorsunuz.

Başbakanın “ben yargıya talimat verdim, gereğini yapacaklar”, “evet ben ko-
nuştum adalet bakanıyla, bu normal birşey” diyerek kabul ettiği yürütmenin 
yargıya müdahalesini eleştirmemize, yargı bağımsızlığı olmayan bir ülkede hiç 
kimsenin hukuk güvenliğine sahip olmayacağını, yurttaşların adaleti başka yer-
de aramalarına yol açacağını haykırmamıza engel olmaya çalışıyorsunuz.

Yolsuzluk soruşturmalarında delillerin bizzat başbakan tarafından karartıldığı-
nı, mahkemelerin verdiği dinleme kararları ile kaydedilen tapelerin yasa de-
ğişikliği yolu ile silindiğini, savcıların, emniyet müdürlerinin görev yerlerinin 
değiştirilmesinin suç ortaklarının hukuk dışı bir hesaplaşması olduğunu, sakla-
maya çalışıyor; hukuka aykırı dinlemeler ile yargıya müdahale etmek arasında 
bir seçime zorluyorsunuz.
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Hakkında yürütülen soruşturmayı ve yakalama kararını öğrenip binbeşyüz ki-
lometre uzaktan ilk uçakla ülkeye gelen avukat, mesleki faaliyetleri nedeniyle 
onbeş aydır tutukluyken, bakan çocuklarının, ayakkabı kutularında milyonlarca 
euro taşıyanların serbest bırakılmasını hukuk ve adalet olarak görmemizi isti-
yorsunuz.

Bizim çocuklarımız ekmek almaya giderken vurularak, sokak aralarında dö-
vülerek öldürülürken, sizin çocuklarınızın karakolda polisleri sıraya dizmesini, 
makam arabalarında gezdirilerek soruşturmalardan kaçırılıp yargı muafiyetine 
sahip kılınmasını makul kabul etmemizi istiyorsunuz.

Berkin Elvan’ın komada kaldığı ikiyüz altmış dokuz gün boyunca, katilleri hak-
kında etkin bir soruşturma yapılmamış olmasının ve ölümünün hukuksal so-
rumlusunun “verdiysem emri ben verdim, polisimiz destan yazdı” diyen “baş-
bakan” olduğunu yok saymamızı istiyorsunuz.

Ali İsmail Korkmaz’ın, Abdullah Cömert’in, Ethem Sarısülük’ün, Mehmet Ayva-
lıtaş’ın, Medeni Yıldırım’ın, Ahmet Atakan’ın, Hasan Ferit Gedik’in demokratik 
protesto haklarını kullanırken öldürülmelerini doğal kabul etmemizi, unutma-
mızı, emri ben verdim diyenlerin sorumluluğunu yok saymamızı, onların katil-
lerini saklamanızı, yargıdan uzak tutmanızı, cezasız bırakmanızı kabul etmemizi 
istiyorsunuz.

Uğradığı işkence sonrası intihar eden oğlu Onur Yaser Can’ın acısına ve ölümü-
nün sorumluları hakkında etkin bir soruşturma yürütülmemesinin çaresizliğine 
dayanamayıp intihar eden anne Hatice Can’ı unutmamızı istiyorsunuz.

Yargıyı arka bahçenize çevirme çabalarınızı, kendi yargınızı oluşturma isteğinizi, 
soruşturmaları kapatmaya,  yolsuzlukların üstünü örtmeye, hukuku kendinize 
göre yontmaya çalıştığınızı, en küçük muhalefeti bile düşmanlık olarak görüp 
“düşman ceza hukuku” işlettiğinizi, ülkede ikili bir hukuk sisteminin varlığını, 
hukukun çevresinden dolanmayı maharet saydığınızı, yasama gücünü kendi 
çıkarlarınız için kötüye kullandığınızı görmezden gelmemizi istiyorsunuz.

Atatürk Orman Çiftliği’ne yapılan başbakanlık binası inşaatına mahkemeler-
ce verilen yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen, mahkeme kararlarını ve 
hukukun üstünlüğünü hiçe sayıp “güçleri yetiyorsa yıksınlar, yürütmeyi dur-
durdular, bu binayı durduramayacaklar, açılışını da yapacağım, içine de girip 
oturacağım” diyerek, mahkeme kararlarını ısrarla uygulamayarak, Danıştay’ca 
iptal edilen yönetmelikleri aynı şekilde tekrar tekrar çıkararak, havamızla su-
yumuzla toprağımızla ormanımızla birlikte tüm kamusal alanlarımızı kendi çı-
karlarınız için halkın ihtiyaçlarını hiçe sayarak, rant talan ve yağma düzenine 
kurban etmenize razı gelmemizi,  ekonomik bir değeri olmayan ve işlevsel bir 
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rol oynamayan her türe pervasız davranmanızı, haritalarda dahi görünmeyen, 
sadece yaban hayvanları ile ormanların su ihtiyacını karşılayan dereler üzerine 
HES’ler yapmanıza göz yummamızı istiyorsunuz. 

Kadının; cinsel bütünlüğüne saldırı anlamına gelecek, çalışma hayatından, 
sosyal hayattan yalıtılmasına yol açacak ayrımcı ve çirkin söylemlerle şiddet 
uygulamanızı, adliye kapılarında bile kadını koruyamayıp kadın cinayetlerine 
her gün yenisinin eklenmesini, kadının adını kimliğini kişiliğini yok sayıp kadın 
bakanlığının adını bile değiştirmenizi doğal karşılamamızı istiyorsunuz.

Muhalifleri, itaat etmeyenleri, farklı olanları, itiraz edenleri, bu zulümden bı-
kanları, başka bir dünya yaratma arzusu duyanları tehdit eden, her türlü baskı 
aracı ile tahakküm altına almaya çalışan, şiddet uygulayan, tutuklayan, yar-
gılayan, ceza veren ve öldüren bir devlet düzenini; yargıya müdahaleyi, polis 
devleti uygulamalarını, gençlerin ve çocukların katlini bize demokrasi, hukuk 
ve adalet olarak göstermeye çalışmanızı,

doğal karşılamayacak,

görmezden gelmeyecek, 

kabul etmeyecek,

izin vermeyeceğiz!

YASAMA ORGANINI TEK ADAMA BAĞLADINIZ.

YÜRÜTME ERKİ TEK ADAMA BAĞLI.

ÖZGÜR BASINI BASKI VE TEHDİT İLE SUSTURDUNUZ, “HAVUZ MEDYASI” 
OLUŞTURDUNUZ.

GAZETELERDE NELERİN YAZILACAĞI, TELEVİZYONLARDA NELERİN KONUŞU-
LACAĞINA YİNE O TEK ADAM KARAR VERİYOR.

İNTERNET SİTELERİ TEK ADAMIN DÜĞMEYE BASMASI İLE KAPATILIYOR.

YARGI ERKİNİ DE O TEK ADAMA BAĞLAMAK İSTİYORSUNUZ.

SANDIK FENOMENİ İLE DİKTATÖRLÜK REJİMİ KURMAYA ÇALIŞTIĞINIZI GÖ-
RÜYORUZ.

ANCAK BİLMELİSİNİZ Kİ; ÖZGÜR SAVUNMANIN ONURLU TEMSİLCİLERİ OLA-
RAK,

DİKTATÖRLÜK REJİMİNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ

SİZE, İKTİDARINIZA, GAZINIZA, TOMANIZA, SOPANIZA, COPUNUZA, BASKI-
NIZA SANSÜRÜNÜZE, YARGILAMA VE CEZA TEHDİTLERİNİZE BOYUN EĞME-
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YECEĞİZ.

DEMOKRATİK, LAİK, SOSYAL HUKUK DEVLETİ İÇİN,

BAĞIMSIZ YARGI VE ÖZGÜR SAVUNMA İÇİN

HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER İÇİN

ADALET VE VİCDAN İÇİN

DİRENECEĞİZ!

YARGININ KURUCU UNSURU OLAN TÜM HUKUKÇULARI

AVUKATLARI, HAKİMLERİ, SAVCILARI

BAĞIMSIZ YARGI VE HUKUK DEVLETİ İÇİN MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ.

13 Mart 2014

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA YAPILAN BASIN 
AÇIKLAMASI

Değerli Avukatlar, Değerli Hukukçular ;

5 Nisan Avukatlar Günü sebebiyle, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ve İzmir 
Barosu adına hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

Değerli Hukukçular,

İzmir Barosu olarak bu yıl da,  Avukatlar Haftası’nın açılış töreninde, sevgi-
li meslektaşlarımızla ve hukukçu dostlarımızla beraber olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz.

5 Nisan tarihinin Avukatlar Günü olarak kutlanmaya başlamasında, İzmir Ba-
rosu’nun ve İzmirli avukatların katkısı, bizler için her zaman tarihsel bir değer 
taşımış ve İzmir Barosu için bir onur kaynağı olmuştur.

Değerli avukatlar,

Hukuk devleti kavramı, kamu gücünü temsil eden kurumlar karşısında bireyin 
haklarının en geniş biçimde sağlandığı ve savunulduğu bir devlet düzenini de 
vurgular. Adalet duygusu bir devleti hukuk devleti yapan en önemli ölçüttür ve 
adalet duygusunun kaybolduğu yerde ne demokrasiden ne de özgürlüklerden 
söz edilebilir.

Biz avukatlar, hukuk devletinin adil yargılanma hakkı korunmadan var olama-
yacağı gerçeğini bilerek, savunma hakkının sınırlandığı, savunmanın temsilci-
leri olan avukatların yok sayılmaya çalışıldığı bir süreçte her türlü zorluğa karşı 
adaletin gerçekleşmesi için görev yapıyoruz.
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Avukatlar, adalet ve vicdan mücadelesinde sorumluluklarını yerine getirirken, 
savunmanın kısıtlanmasına yönelik hukuksal düzenlemeler, avukatın ve avu-
katlığın itibarsızlaştırılması yönündeki söz ve eylemler, barolara karşı yürütü-
len soruşturmalar ve açılan davalar ile karşı karşıya kalmaktadır. Duruşmalarda 
kendilerine söz verilmeyen, duruşma salonlarından yaka paça çıkarılan ve hatta 
kolluk güçlerince adliye binalarında darp edilen avukatlara yönelik saldırılar 
gelinen noktada ve bazı meslektaşlarımızın özgürlüklerinden yoksun bırakıl-
masına kadar vardırılmıştır.  

Değerli meslektaşlar, Değerli hukukçular,

Baroları yalnızca bir meslek örgütü olarak görmek, onları hayatın içerisinden 
ayırmak kabul edilemez bir yaklaşımdır. Meslektaşlarımıza yönelik saldırılara 
karşı durmak yanında, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ba-
rolara görev olarak verilmiştir. Bu yalnızca avukatlık kanununun değil aynı za-
manda uluslararası metinlerinde işaret ettiği bir durumdur.

Avrupa Barolar Birliği’nin Avukatların Sosyal Sorumlulukları Ortak Deklaras-
yonu, Avukatların Rolüne Dair Havana Kurallarının 14 ve 23. maddeleri aynı 
ortak amaca ve sorumluluğa işaret ederler: “Avukatlar, müvekkillerinin haklarını 
korurken ve adaletin gerçekleşmesine çalışırken, ulusal ve uluslararası hukukun 
tanıdığı insan haklarını ve temel özgürlükleri yüceltmeye çalışmak ve özellikle, 
hukukla, adalet sistemiyle ve insan haklarının geliştirilmesi ve korunması ile 
ilgili konularda kamusal tartışmalara katılmak” sorumluluğunu taşırlar.

İzmir Barosu olarak, bu hak ve yükümlülüklerin farkındalığı ile, mesleklerini ifa 
ederken, yargı mercileri ve idari kurumlar nezdinde sorun yaşayan meslektaş-
larımızın her zaman yanında olduk. Sorunların ve mağduriyetlerin giderilme-
si için gerekli girişimlerde bulunduk, başvurularımızı yaptık. Özellikle, Avukat 
Hakları Merkezi’nde gönüllü görev yapan meslektaşlarımızın çok değerli katkı-
larıyla yardımlaşmayı, mesleki dayanışmayı hayata geçirdik.

Yalnızca İzmir’de değil, ülkenin her yanında baro yönetim kurullarının ya da 
meslektaşlarımızın toplu olarak yargılandığı davalarda onlarla yanyana durduk, 
meslektaşlarımızın yargılama süreçlerinde aktif bir şekilde yer aldık ve duruş-
malara katıldık.

Değerli Avukatlar, Değerli hukukçular,

Siyasal iktidar, yaşadığımız süreçte demokrasiye ve hukuk devletine adeta sa-
vaş ilan ederek, hayatın her alanını kendi ideolojik - politik yönelimi doğrul-
tusunda düzenlemeyi ve denetlemeyi amaçlayan uygulamalarına yeni adımlar 
eklemektedir. Bu kapsamda, yargı bağımsızlığını ve erkler ayrılığı ilkesini orta-
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dan kaldıracak düzenlemelerle yargıyı yürütmeye bağlamayı amaçlamaktadır. 

İzmir Barosu geçmişte olduğu gibi bu gün de tüm bu totaliter düzenlemelerin 
ve yürütmenin yargıya üstünlük arayışının karşısında duracak, demokratik hu-
kuk devletini, insan hakları ve özgürlükleri savunmaya devam edecektir.

Meslektaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz”Adalet Zinciri”eylemi bu yöndeki 
kararlılığımızın güçlü bir ifadesi olmuştur.

Bağımsız yargının kurucu unsuru ve savunmanın onurlu temsilcileri olarak di-
yoruz ki,

Bağımsız yargı ve özgür savunma için,

Haklar ve özgürlükler için,

Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savunmak için,

Adalet ve vicdan için,

Susmadık, Susmayacağız.

Avukatlar Günümüz Kutlu Olsun!

07 NİSAN 2014

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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ADLİ YIL AÇILIŞINDA TUTUKLU AVUKATLAR İÇİN YAPILAN EYLEM 
NEDENİYLE HAKLARINDA DAVA AÇILAN MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN 
YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli basın mensupları,
Bildiğiniz üzere yakın zamana kadar çok sayıda avukat arkadaşımız mesleki 
faaliyetleri ve avukat müvekkil ilişkileri nedeniyle tutukluydu. Adli yıl açılış tö-
renleri sırasında”tutuklu avukatlara özgürlük”diyerek, yaşanan hukuk dışı so-
ruşturma ve kovuşturmalara, bu kovuşturmalarda özgürlüklerinden yoksun 
bırakılarak susturulmak istenen avukatlara dikkat çekmek isteyen 18 meslek-
taşımız hakkında soruşturma yapılmış ve dava açılmıştır. Suçlama toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet olarak gösterilmiştir.

Yargılanan meslektaşlarımızın bu eylemi, Anayasa, yasalar ve Anayasa’nın 90. 
maddesi uyarınca onaylanıp iç hukuk normu haline gelen Uluslararası sözleş-
meler ve belgelerde vücut bulan ifade özgürlüğü kapsamındadır. Düşünceyi 
ifade etme özgürlüğü, düşünce özgürlüğünün ayrılmaz bir parçasıdır.

İfade özgürlüğünü kullanan avukatların görev yerleri olan Adliye sınırları içinde 
gerçekleştirdikleri bu eylem nedeniyle sanık durumuna düşürülmeleri sonu-
cunda açılan davanın ilk duruşması bugün saat 14:00’de İzmir 13. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülecektir.

Bilinmesi gerektiği üzere avukatlar”ulusal ve uluslararası hukukun tanıdığı 
insan haklarını ve temel özgürlükleri yüceltmeye”çalışmakla yükümlüdür. Bu 
bağlamda uluslararası belgeler ile”özellikle, hukukla, adalet sistemiyle ve insan 
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haklarının geliştirilmesi ve korunması ile ilgili konularda kamusal tartışmalara 
katılma hakkına”sahip olan avukatlar bu hak ve sorumluluğun gereğini yerine 
getirdikleri için yargılanmaktadırlar.  

Biz biliyoruz ki;

Bu dava, avukatları hak ve özgürlükler mücadelesinden uzak tutma çabasıdır.

Bu dava, avukatlık mesleğini, duruşma salonlarına, icra dairelerine sıkıştırma, 
hayattan koparma isteğinin göstergesidir. 

Bu dava, çevre ve doğa katliamlarına, kadına yönelik şiddete, rant ve sermaye 
düzenine, totaliter devlet anlayışına karşı mücadele eden, insan haklarının ko-
runması ve savunulması, yargılama faaliyetinin demokratikleştirilmesi ve adil 
yargılanma hakkının kullanılması için özveriyle ve dirençle çalışan avukatların 
adalet ve vicdan arayışlarını engelleme amacının vücut bulmuş halidir.

Bu dava, benzerleri gibi, avukatları dilsiz kılmak, muhalefetlerini engellemek 
üzere gerçekleştirilen saldırılara eklenen yeni bir halkadır.

Bu dava, savcılık makamının muhalif olanlara, farklı söz söyleyenlere, farklı ta-
leplerde bulunanlara karşı tahammülsüzlüğünün göstergesidir.

Bu dava, Başsavcılığın da adli yıl açılışını adliye içerisinde yaptığını görmezden 
gelip tutuklu avukatlara özgürlük arayanların peşine düşen soruşturma meka-
nizmasının nasıl da yanlı çalıştığının bir kanıtıdır.

Bu dava muhalif söylemler söz konusu olduğunda Anayasa’nın, kanunların 
ve Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca onaylanıp iç hukuk normu haline gelen 
Uluslararası sözleşmelerin nasıl da yok sayıldığının ve uygulanan çifte standar-
dın bir göstergesidir.

Bu dava ifade özgürlüğünün ihlalidir.

Bu dava bir hukuk ayıbıdır.

Bu soruşturmayı yürütenler, bu davayı açanlar, avukatlara yönelik bu savaşı yü-
rütenler bilmelidir ki;

Savunmayı savunmanın, savunmaya karşı saldırılara direnmenin, avukatlar 
için yalnız yasal değil aynı zamanda etik bir sorumluluk olduğunun bilinciyle; 
her koşulda hukukun üstünlüğünü, adil yargılanma hakkını, bunların olmazsa 
olmazı savunma hakkını ve savunma hakkının neferlerini savunmaya devam 
edeceğiz.

Çünkü bizler; hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davrana-
cağımıza yemin ederek mesleğe başlar; vicdan ve adaleti esas alarak mesleği-
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mizi yaparız. Dolayısıyla meslektaşlarımıza yönelik hukuksuzlukları her ortam-
da dile getirmek; hukukun, ahlakın ve vicdanın gereğidir.

İzmir Barosu olarak,Bizden istenen susmamız ve alışmamız ise,  bunun müm-
kün olmadığı bilinmelidir.Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da meslek-
taşlarımızı hukuka aykırı saldırılara karşı yalnız bırakmayacağımızı, meslektaş-
larımızla dayanışma içerisinde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, adil 
yargılanma hakkının sağlanması mücadelesinde görev ve sorumluluklarımızı 
yerine getirmeye devam edeceğimizi bir kez daha tekrar ediyoruz.

 Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savunmak için,

Bağımsız yargı ve özgür savunma için,

Haklar ve özgürlükler için,

Adalet ve vicdan için

Mücadelede Susmadık, Susmayacağız.

 

SAVUNMA SUSTURULAMAZ

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

29 Nisan 2014

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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30 NİSAN 2014 BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

Bilindiği üzere, İktidar partisi mensubu bir kısım politikacılar, kamu bürokrat-
ları ve iş adamlarının karıştığı yolsuzluk operasyonları kapsamında gündeme 
gelen, İzmir İli, Urla İlçesi, Zeytineli Köyü, Hacılar Koyu’ndaki kaçak yapıları yı-
kımdan kurtarmak amacıyla , taşınmazların bulunduğu parseller, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı İzmir 1 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 
28.11.2013 tarih ve 200 sayılı kararı ile, 1.derece sit alanı olmaktan çıkartılarak, 
“sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak tescil edilmiştir.

Söz konusu tescil kararının iptali için, İzmir Barosu Başkanlığı ve içinde İzmir 
Barosu’na kayıtlı avukatların da yer aldığı Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukat-
ları tarafından davalar açılmıştır. Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Huku-
ku Komisyonu da 26-27 Nisan 2014 tarihinde Seferihisar’da yapmış olduğu 
toplantısında, iptal davasına konu edilen Hacılar Koyu’nda tespit ve inceleme 
yapılmasını gündemine almıştır. Bu karar üzerine İzmir Barosu Yönetim Kurulu 
üyesi Av. Ayşegül ALTINBAŞ, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Av. Ali 
ARABACI ve açılan tescil iptali davalarının vekillerinin de içlerinde olduğu 20 
kişilik Avukat Heyeti, 27.04.2014 tarihinde dava konusu Koyda incelemelerde 
bulunmak yola çıkmışlardır. 

Heyettekiler, Hacılar Koyu’na inen kadastral yolun, kıyıya ulaşmadan birkaç ki-
lometre önce, otomatik açılır kapanır bir demir kapı ile kesildiğini, kapının üze-
rine “özel arazidir girmek yasaktır” ve “dikkat köpek var” tabelalarının monte 
edildiğini, kapının kenarlarına duvar çekildiğini ve üzerine kameralar  yerleşti-
rildiğini ve demir kapıdan itibaren kilometrelerce uzunlukta tel örgü çekilerek 
arazinin herhangi bir yerinden kıyıya erişimin tamamıyla engellendiğini  gör-
müşler, hakkında yıkım kararı olan binalara ve sahile erişimleri mümkün olama-
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dan geriye dönmek zorunda kalmışlardır.

Heyet; dönüş yolunda bazı sivil şahısların sözlü hakaret ve saldırısına maruz 
kalmış, heyetteki bir araç taşlanmıştır. Bu olayın hemen sonrasında, Heyet, 
Zeytineli Köyü yolunda Urla İlçe Jandarma ekipleri tarafından, konut dokunul-
mazlığını ihlal ettikleri gerekçesi ile durdurulmuş, heyette yer alan Avukatların 
kimliklerine el konulmak ve ilçe jandarma karakoluna götürülmek istenmiştir. 
Heyetteki Avukatlar, takip ettikleri bir dava nedeniyle inceleme yapmak ama-
cıyla burada bulunduklarını, alıkonulmalarının keyfi ve hukuksuz olduğunu, 
kendilerini gözaltına almak istiyorlarsa kanunen Urla Nöbetçi Savcısı’nın bu-
raya gelmek zorunda olduğunu, bunun haricinde hiçbir gerekçeyle karakola 
gitmeyeceklerini ifade etmişlerdir.

Heyetteki Avukatlar, yaklaşık üç saat boyunca bulundukları yerden ayrılma-
larına izin verilmemiş, seyahat özgürlükleri engellenmiş ve keyfi bir şekilde 
alıkonulmuşlardır. Bu esnada İzmir Barosu Başkanı Avukat Ercan Demir olay 
yerine gelmiş, gözaltı emrini veren Urla Savcılığı ve diğer adli-idari makamlarla 
görüşmüş, üç saatin sonunda yoluna devam etmesine izin verilen Heyet bu 
kez de birkaç kilometre sonra trafik kontrolü adı altında kimlik tespiti yapmak 
amacıyla jandarma trafik ekipleri tarafından tekrar durdurulmuş ve araçlardaki 
kişilerin kimlikleri toplanmak istenmiştir. Jandarma’nın bu ikinci hukuksuz gi-
rişimine de karşı durulmuş, trafik kontrolünün amacına uygun olarak sadece 
araç şoförlerinin ehliyetleri ibraz edilmiş, yolcuların kimliklerinin istenilmesi he-
yetçe kabul edilmemiştir.

Olayın meydana geliş şekli ve yaşananlardan da anlaşılacağı üzere, inceleme 
yapmak amacıyla alanda bulunan Avukatların durdurulması, alıkonulması ve 
haklarında gözaltı işlemi uygulanmak istenmesi son derece keyfi olup, hukuka 
ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış insan hak ve özgürlüklerine 
açıkça aykırıdır.

Avukatlık Kanunu 76/1. maddesi gereğince “insan haklarını ve hukukun üstün-
lüğünü savunmak ve korumak” Baroların amaçları arasındadır. Aynı Kanunun 
76/2. Fıkrası hükmüne göre ise barolar amaçları doğrultusunda faaliyette bulu-
nurlar. Kanunlarca barolara verilmiş görevlerin doğal sonucu olarak, toplumun 
genel çıkarlarını, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü savunma niteliğine 
sahip bu tür davalar sebebiyle, araştırma ve gözlemlerde bulunmak ve yerinde 
incelemeler yapmak, inceleme sonuçlarını paylaşmak, toplantılar düzenlemek, 
Avukatlık Mesleğinin ifası anlamına gelen çalışmalardır. Bu tür çalışmalarda 
bulunan Avukatların mesleki faaliyeti; Avukatlık Kanunu’nun 1. Maddesinde 
tanımlanan Avukatlık Mesleğinin kamusal tarafını oluşturmaktadır.



167

Olay günü görevli olan Urla Cumhuriyet Savcısı Galip Yılmaz ÖZKURŞUN’a, 
meslektaşlarımızın görev gereği arazide oldukları ve inceleme yapmak ama-
cıyla orada bulundukları bizzat İzmir Barosu Başkanı  tarafından bildirilmesine 
ve Avukatlık Kanunu’nun 58. Maddesinde yer alan açık hükme rağmen, Savcı-
nın, heyetteki Avukatları Jandarma vasıtasıyla gözaltına almak istemesi, huku-
ka aykırı olarak 3 saat boyunca özgürlüklerinden yoksun bırakarak alıkoyması, 
Avukatların nezdinde tüm kamuoyuna  gözdağı vermekten başka bir anlama 
gelmemektedir.

İzmir Barosu olarak; hakkında kesinleşmiş yıkım kararı olan binaları yıkmak 
ve kamuya ait olan koyu, hukuksuz bir şekilde  halkın erişimine kapatanlar ve 
bunları teşvik edenler ile göz yumanlar hakkında yasal işlem yapmak yerine, 
bu hukuksuzlukla mücadele eden meslektaşlarımızı gözaltında altına almaya 
kalkışarak, adeta bu tür saldırıları teşvik eden Urla Savcılığı ve jandarma görev-
lileri ile kaçak yapılarla ilgili olarak yaşanan hukuksuzluğun müsebbibi olan her 
bir politikacı, bürokrat, gerçek ya da tüzel kişiler hakkında suç duyurusunda 
bulunacağımızı,  hukuka aykırı bir şekilde halkın erişimine kapatılan kıyıların 
yeniden halka açılması için yürütülecek hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi 
olacağımızı kamuoyuna bildiririz.

 

Saygılarımızla

30 Nisan 2014 

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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İZMİR BAROSU KADIN HAKLARI DANIŞMA VE HUKUK ARAŞTIRMALARI 
MERKEZİ “ÇOCUK EVLİLİKLERİ ÇALIŞTAYI” SONUÇ BİLDİRGESİNİ 
PAYLAŞMAK İÇİN YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASI.

BASINA VE KAMUOYUNA

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, erken 
yaşta evliliklere ve çocuk istismarına dikkat çekmek amacıyla konunun uzmanı 
değerli hocalarımız ve ilgili sivil toplum örgütleri ve meslektaşların katılımıyla 
26-27 Nisan 2014 tarihlerinde “Çocuk Evlilikleri Çalıştayı” düzenlemiştir.

Çalıştayın ilk gününde  Uçan Süpürge’nin ‘Çocuk Gelinler’ projesi kapsamın-
da üretilen kısa filmlerinden ‘Nefes Al, Alma, Nefes Al’ın gösterimi yapılmış, 
ardından gerçekleştirilen panelde   ise  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyo-
loji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Yıldız Ecevit çocuk evliliklerinin toplumsal ve 
sosyolojik boyutunu,  Ege Üniversitesi  Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Eda Şeyda Aksel  bu evliliklerin çocukların bedensel ve ruhsal sağlığı üze-
rindeki etkilerini,  İzmir Cumhuriyet Savcısı (Çocuk İzlem Merkezi Savcısı ) Nihal 
Fındık  ise erken yaşta evliliklerin hukuki ve cezai boyutunu, yasalardaki cinsel 
istismarla olan  ilişkisini ve uygulamada yaşanan sıkıntıları anlatmıştır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Adli Tıp ABD Öğretim Üyesi Prof.Dr. Akça Toprak Er-
gönen’in kolaylaştırıcı olarak katkı sunduğu panelin ardından oluşturulan atöl-
yelerde çocuk evliliklerinin nedenleri, yaşanılan sorunlar ve mevzuattaki eksik-
likler tartışılarak aşağıda kısaca aktarmaya çalıştığımız sorun tespiti ve çözüm 
önerileri konusunda ortaklaşılmıştır. Detaylı raporumuzu daha sonra ilgili tüm 
kurum ve kuruluşlarla paylaşacağız.
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ÇOCUK EVLİLİKLERİ NE DEMEKTİR?

Çocuk yaşta evlilikya da diğer bir ifadeyle erken evlilik, en az biri onsekiz yaşın-
dan küçük olan iki kişinin, yasal ya da resmi olmayan bir şekilde, evlilik bağıyla 
birleşmesi anlamına gelir. Tarihsel ve kültürel olarak toplumlara göre değiş-
se de, ataerkil toplumlarda çocuk yaşta evliliklerin yaygın olduğu,  kültürel ve 
sosyo ekonomik farklılıklara rağmen her toplumda benzer sonuçlar yaratan 
önemli bir toplumsal sorun olarak yaşandığı herkesçe bilinmektedir.

Dünyada ve Türkiye’de çocuk yaşta evlendirilenler çoğu zaman kız çocuklarıdır. 
Türkiye’de, çocuk yaşta evlilik tüm bölgelerde görülmekte olup, diğer etken-
lerin yanı sıra kız çocuklarına yönelik ataerkil tutum ve davranışlarla yakından 
bağlantılıdır.

Çocuk evlilikleri;

Bir insan hakları ihlalidir, cinsiyet temelli şiddetin bir türüdür.

Ticari cinsel sömürü olduğu gibi, duygusal ihmal ve istismardır.

Sadece ailelerin tutumundan kaynaklı değildir.  Kimi zaman savaş, göç olgusu 
ve insan ticareti ile bağlantılı olarak uluslararası boyutlarda gerçekleşebilmek-
tedir. Örneğin: Suriye’deki savaştan kaçarak ülkemize sığınan pek çok çocuk 
ikinci eş olarak satın alınmaktadır. Bu evlilikler köleliğin günümüzdeki biçimi 
haline gelmiştir.

Erken yaşta yaşanan cinsellik ve annelik, eğitim ve istihdamda geride kalma, 
sosyal dışlanma, eş ve eşin ailesinden daha fazla baskı ve şiddete uğramaya 
neden olmaktadır.

Çocukların  fiziksel olarak evliliğe ve çocuk doğurmaya hazır olmaması, ge-
lişme geriliği, eğitim ve sosyal gelişimden yoksun kalma, cinsel yolla bulaşan 
hastalık riski, ergen (adölesan) gebelikler ve bunların neden olduğu anemi, er-
ken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek, bebek ve anne ölümü, aile içi şiddet 
en sık bireysel ve toplumsal sağlık sorunlarıdır. Çocuk evlilikleri Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından da çocuk istismarı kapsamında değerlendirilmektedir.

Çeşitli uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler ve eylem programlarında çocuk 
yaşta evlilik olgusu ele alınmıştır. Bu belgeler;

1962 tarihli Evlilik İradesi, Evlilikte Asgari Yaş ve Evliliklerin Kaydedilmesine Dair 
Sözleşme;

Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme (1979);

Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989),
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1995 Pekin Eylem Platformu (BM Dördüncü Dünya Kadınlar Konferansının aka-
binde kabul edilmiştir)

01 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan Kadına Yönelik Ev İçi Şidde-
tin Önlenmesine Dair Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi’dir.

Bu uluslararası belgeler devletlere, kadınlara uygulanan cinsiyet ayrımcılığının 
önlenmesi için gelenek ve adetlerin ortadan kaldırılmasına yönelik yasal deği-
şiklikler yapmak ve toplumsal bilinçlenmeyi gerçekleştirmek amacı ile görevler 
yüklemiştir.

Türkiye’de bu sözleşmelere imza koymuş, yasal düzenlemeleri kısmen gerçek-
leştirmiştir. Ancak ne yazık ki gereken toplumsal değişim ve dönüşüm sağlana-
mamış, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için gereken tüm 
önlemler alınmamıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından 
2009 yılında dört ilde inceleme yapılmak suretiyle   hazırlanan rapora  göre, 
çocuk yaşta evliliğin nedenleri arasında  ekonomik yoksunluk, geleneksel ve 
dini inançlar, toplum baskısı ve kullanılan dil,  eğitimsizlik, evdeki  aile içi şid-
detten kaçma arzusu ve sosyal baskılar temel nedenler olarak gösterilmiştir. 
Bizler yapmış olduğumuz atölye çalışmasında çocuk evliliklerinin nedenlerini 
irdeledik ve başlıca nedenler olarak şunları tespit ettik:

1. Çocukların erken yaşta evlendirilme sıklığı ile ailenin yoksulluğu arasında 
doğru orantı olduğu tespit edilmiştir. Aileler çoğu zaman hem üzerlerindeki 
ekonomik yükü hafifletmek hem de başlık parası yoluyla aileye gelir getirmek 
için kızlarını çocuk yaşta evlendirmektedirler.  Türkiye’de başlık parası yasal 
olmasa da, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (kısaca TNSA) 2008 verilerine 
göre, evlenen kadınların %14,6’sının ailesi başlık parası almıştır; bu da geleneğin 
hala devam ettiğini göstermektedir. 

2. Bazen aileye bir an önce genç kadın işgücünün katılmasının sağlanması 
için çocuklar erken yaşta evlendirilmektedir.  Yakın akrabalar arasında 
gerçekleştirilen evliliklerde mülkiyet paylaşımının veya miras paylarının aile 
dışına çıkmasını engellemek için çocuklar beşik kertmesi yapılmak suretiyle 
küçük yaşta evlendirilmektedir.

3. Sadece yoksullukla ilgili olmadığı, bazı bölgelerde veya ailelerde ekonomik 
yoksulluk olmasa da muhafazakâr anlayış nedeniyle, aile kurma ve kadını aile 
içinde koruma gibi etkenlerle küçük yaşta evlilikler de gerçekleştirilmektedir.  
Çünkü bazı aileler, çocuk yaşta evliliğin kız ve ailesinin namusunu koruduğuna, 
zira kızın bekâretini evlenmeden kaybetmesine ve evlilik dışı cinsel ilişkiye 
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girmesine engel olduğuna inanmaktadır.

4. Cinsel tabular, cinsel özgürlüğün olmaması bu etkenlerin içinde çok 
önemli olan olgulardır.

5. Kız çocuklarının evlendirilmesini meşrulaştırmak için kullanılan dil ve 
ifadelere baktığımızda küçük yaşta evlendirme yönündeki sosyal baskının 
ve ataerkil anlayışın dilimize ne kadar hakim olduğunu ve bu yolla cinsiyet 
eşitsizliğini nasıl körüklediğini görmekteyiz. Örneğin:  “Onbeşinde kız, ya erde 
gerek ya yerde” ve “kız beşikte çeyizi sandıkta” gibi deyişler, kız çocuklarının 
erken yaşta evlendirilmesinin kaçınılmazlığının dile nasıl yansıdığını gözler 
önüne sermektedir.

Bu deyimler bölgelere göre farklılıklar gösterse de özünde çocuk yaştaki evli-
liklere toplumsal meşruiyet sağlamakta hatta özendirmektedir. Örnek:   “Demir 
tavında, dilber çağında” “Erken evlenen döl alır, erken kalkan yol alır.”  

6. Her iki cinsin birbirini tanımadan büyümesi, okullarda üreme sağlığı 
konusunda hiçbir eğitim verilmiyor oluşu, doğduğu andan itibaren toplumsal 
cinsiyet rollerine göre yetiştirilen çocuklarda oluşan geleneksel bakış açısı, 
akranların birbirlerinden etkilenmeleri önemli diğer etkenlerdir.

7. Türkiye’de okutulan müfredat cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında 
yeterli bilgi sağlamamaktadır. Türkiye Gençlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı 
Araştırması 2007 verilerine göre, gençler (15-24 yaş grubu) cinsel sağlık ve 
üreme sağlığı hakkında bildiklerinin çoğunu arkadaşlarından ve yazılı ve görsel 
medyadan öğrenmektedir

ÇOCUK EVLİLİKLERİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK TESPİT VE ÖNERİLERİMİZ

1. Çocuk Koruma Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunundaki 
birbirine aykırı hükümler yeniden düzenlenerek 18 yaşına kadar herkesin 
çocuk olduğu kabul edilmelidir. Bu amaçla ebeveyn rızası ile yaş büyütme ve 
mahkeme kararıyla evlendirmelerin önüne geçilmelidir.

2. Eşitlik ve insan haklarına dayalı toplumsal bir sistemin yeniden inşası ile bu 
ataerkil zihniyet algısı ve bu algıların beslediği gelenek, görenek ve törelerin 
işlevsizleştirerek, ortadan kaldırılması için kadının sosyo ekonomik yönden 
güçlendirilmesine yönelik politikalar hayata geçirilmelidir.

3. Devlet, taraf olduğu uluslararası belgelerdeki taahhütleri çerçevesinde 
sosyal, ekonomik ve hukuksal olarak planlama yapmak ve bütçe ayırmak 
suretiyle  çocuk evliliklerin önlenmesine  yönelik  etkin  önlemleri acilen 
almalıdır.
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4. Türkiye İstatistik Kurumu ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından toplanan veriler çocuk yaşta evliliklerin gerçek sayısını 
vermediğinden, 18 yaşından küçük bireylerin yaptığı evliliklerin istatistik 
sayısını bulmak için alternatif bir araştırmaya ihtiyaç vardır.Bu nedenle Çocuk 
Evliliklerine ilişkin veriler,  kadın örgütleri, STK’lar ve Devlet kurumları işbirliği 
ile  gerçekçi olarak toplanmalıdır.

5. Ayrıca, il ve ilçelerdeki İnsan Hakları Kurulları resmi olmayan evlilikleri 
gerekli mercilere bildirmek konusunda aktif rol almalı, bu amaçla muhtarlardan 
veya yerel yetkililerden bilgi toplamak gibi alternatif yöntemlere başvurmalıdır.

6. Sağlık kurumları, tespit eder etmez erken evlilikleri kaydedip gerekli 
mercilere bildirmelidir. Bu kurumlar aynı zamanda ergen kız çocuklarını 
çocuk yaşta hamileliğin ve anneliğin ortaya çıkarabileceği riskler konusunda 
bilgilendirmelidir. Aile hekimliği güçlendirmeli ve küçük yaştaki çocukların 
sağlık durumları izlenmelidir.

7. Çocuk yaşta evliliklerle ilgili olarak tüm ülke çapında ulusal gündem 
oluşturulmalı, yerel yetkililer ve hükümet temsilcileri bu gündemi uygulamak 
için yerel paydaşlarla işbirliği içinde çalışmalıdır. Çocuk Hakları konusunda illerde 
koordinasyon kurulları oluşturulmalıdır. İstenmeyen gebelikler olduğunda 
kürtaj konusunda çocuğun desteklenmesi ve kürtaja olanak sağlayan kurumsal 
yapıların ve yasal işlemlerin koordineli çalışması,ücretsiz olması sağlanmalıdır.  
Ayrıca uygulamaları denetlemek için   Bağımsız Kurullar  oluşturulmalı,bu 
kurullarda her  toplumsal kesimden temsilcilere  katılım hakkı verilmelidir.

8. Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerine  kreş ve anaokullarından başlanmalı, 
ilk, orta lise, üniversite ders programlarına kadının insan hakları ve toplumsal 
cinsiyet eşitliği dersleri konulması; tüm ders müfredatları cinsiyetçi ögelerden 
arındırılmalı, eşitlikçi yaklaşım gösteren bilimsel programlar oluşturulmalıdır.
Eğitim kurumlarında öğretmenlerle ve okul idarecileriyle özel eğitim çalışmaları 
yapılarak farkındalık arttırılmalıdır. Eğitim çalışmaları cinsiyet eşitliği,kadının 
insan hakları ve kız çocuklarının eğitim alma hakları üzerine hazırlanmış 
modülleri içermelidir.

9. Aile planlaması ve üreme sağlığı konuları da okul müfredatında yer 
almalıdır. Ergenlerin üreme sağlığı ile ilgili farkındalıklarını arttırmak, erken 
yaşta yapılan evliliklere karşı alınabilecek önleyici tedbirlerden biridir. Ergenler 
daha nitelikli cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine erişebilmelidir. Bu 
amaçla, kısa süre önce Türkiye’de “Gençlik Danışma ve Sağlık Hizmetleri 
Merkezleri” açılmıştır ancak çok yetersizdir. Gençlik Merkezlerinin niteliği ve 
sayısı arttırılmalıdır.
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10. Yerel yönetim ,Halkeğitim,STK’lar ve Kadın örgütlerinin işbirliği ile 
kadın ve erkek yetişkinlerin  “toplumsal cinsiyet eşitliği “eğitimlerine süreklilik 
kazandırılmalıdır.

11. Yerel yönetimler ve kamu yönetim birimlerinde  personelin hizmet 
içi eğitim kapsamında kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği 
eğitimlerinin kesintisiz sürdürülmesi sağlanmalıdır.

12. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, çocuk yaşta evliliklerin 
önlenmesine yönelik bir strateji geliştirilmeli ve tüm dini yetkililere 
duyurulmalıdır.

13. Medyada cinsiyet ayrımcılığına yönelik izleme yapılarak, ayrımcılık 
içeren yayınlara karşı gerekli yaptırımların uygulanmalıdır.Bu amaçla cinsiyetçi 
dizilerin kaldırılması,eşitliğe,kadının insan haklarına özen gösteren bir dil 
içeren film ve programlara ağırlık verilmesi sağlanmalıdır. Kamu spotları vs. 
ile medyada çocuk evliliklerinin zararları konusunda bilinç yükseltici düzenli 
yayınlar yapılması için zorunluluk getiren Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik 
Şiddetin Önlenmesine Dair  6284 sayılı yasanın uygulanmasını sağlayıcı 
önlemler  etkinleştirilmelidir.

14. Belediyeler ve STK işbirliği ile Toplum Merkezi,Kadın Danışma 
Merkezi vb.merkezler kurularak halk eğitim çalışmaları yoluyla kadın ve  
erkekler bilinçlendirilmelidir.Ayrıca küçük yaşta gebe kalan kız çocuklarının 
çocuklarıyla birlikte kalabilecekleri sığınma evleri oluşturulmalı,ya da mevcut 
sığınmaevlerine yerleştirilmeleri sağlanmalıdır. Zira çocuk anneler yetiştirme 
yurtlarına bebekleri ise  çocuk yuvalarına yerleştirilmekte,en temel haklardan 
mahrum bırakılmaktadırlar.

15. Zorunlu eğitimin en az 12 yıl olmasına ve ortöğrenimdeki  evliliklerin 
yasaklanmasına çaba sarfedilmelidir.  Okul Aile Birlikleri ve velilerle işbirliği 
içinde küçük yaştaki evliliklerin olumsuz etkilerinin vb. anlatan konferans ve 
paneller yapılmalıdır. Çocuk Gelin deyimi ,güzel ve sevimli bir durumu anlatıyor 
gibi algılandığı ve toplumda kabul gördüğü için bu tür kampanyalarda “çocuk 
gelin “ sloganından vazgeçilmelidir.

16. Uzun yıllardır uygulanan sorunsuz sistemler karşılaştırmalı hukuktan 
örnek alınarak çocuğun yüksek yararı çerçevesinde kendi sistemimize 
uyarlanmalıdır.

17. Kamu yönetiminde görev alanların da çocuk evlilikleri özendirici davranış 
ve konuşmalar yapmaktan kaçınması sağlanmalıdır.

18. Edebiyat,Sinema,Tiyatro ve diğer sanat dallarındaki sanatçıların ve 
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toplumun model olarak alabileceği kişilerin de çocuk evlilikler ve cinsiyet 
ayrımcılığına ilişkin kampanyalara destek vermelerinin toplumsal değişim 
ve dönüşüme katkı sağlayacağından yerel ya da ulusal çapta düzenlenen 
kampanya veya eğitimlerde duyarlı olan sanatçılardan destek istenmelidir.

08 Mayıs 2014

İZMİR BAROSU

KADIN HAKLARI DANIŞMA VE HUKUK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
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10 MAYIS 2014 BASIN AÇIKLAMASI
Türkiye Barolar Birliği Başkanı’na Yönelik Saygısız ve Tahammülsüz Tavrı Kını-
yoruz.

Kamuoyuna,

10.05 2014 tarihinde Danıştay’ın kuruluş yıldönümü töreninde yargının kurucu 
unsuru bağımsız savunmanın temsilcisi olarak konuşma yapan Türkiye Barolar 
Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’na Türkiye Cumhuriyeti’nin Başba-
kanı tarafından tahammül edilememiş, edep ve saygı sınırlarını aşan bir tepki 
gösterilmiştir. 

Belirtmek isteriz ki, TBB Başkanı’na yapılan saygısızlık tüm savunma makamına, 
Barolara ve tüm avukatlara yapılmıştır. 

Barolar ve avukatlar kendilerine yönelen saldırılara bugüne kadar nasıl sessiz 
kalmamış ise bugün de bizzat Başbakan eliyle sergilenen “mahalle kabadayılı-
ğına” sessiz kalmayacak, boyun eğmeyecektir.

Başbakan’ın hukuka saygılı olacağı günlerin geleceğini ümit ediyor, TBB Başka-
nına yönelik bu saygısız ve tahammülsüz tavrı kınıyoruz.

10 Mayıs 2014

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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SOMA’DA YAŞANAN FACİAYI PROTESTO EDEN YURTTAŞLARIMIZA 
YÖNELEN VE ÇOK SAYIDA YURTTAŞIMIZIN YARALANMASINA NEDEN 
OLAN POLİS ŞİDDETİNE VE GÖZALTI UYGULAMALARINA İLİŞKİN BASIN  
AÇIKLAMASI.

Bilindiği gibi  13.Mayıs.2014 tarihinde Soma’da,özel sektörlere ait bir kömür 
madeni yüzlerce emekçiye mezar olmuş ve bu olay tüm toplumda infial uyan-
dırmıştır.

 14.Mayıs.2014 tarihinde İzmir Emek ve Demokrasi bileşenleri olarak bu olayı 
protesto ekmek için Basmane meydanında toplanılmış Ve Konak meydanın-
da istikamet yürüyüş yapılmıştır. Yürüyüşün sonlanacağı Büyükşehir Belediyesi 
önüne yaklaşık 50 mt kala yürüyüş korteji polis barikatı ile kesilmiş ve yapılan 
görüşmelere rağmen ağır bir şiddet kullanılarak dağıtılmıştır.

Yine 15.Mayıs.2014 tarihinde sabah saatlerinde kurumlarımız tarafından alınan 
iş bırakma eylemi kapsamında Konak Meydanı’na yürüyüş yapılmış bu yürü-
yüşe de ağır bir polis şiddeti kullanılarak müdahale edilmiştir. Bu müdahale 
doğrudan hedef gözetilerek kurum temsilcilerimize de yönelmiş ve DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko’nun da içinde bulunduğu kurum temsilcileri bu saldırıda 
yaralanmıştır.

İzmir’de bu 2 gün içerisinde tamamı polis şiddetinden kaynaklanan olaylarda 
toplam 123 yurttaşımız gözaltına alınmış ve onlarca yurttaşımız yaralanmıştır.

İzmir 2 gün boyunca adeta sıkı yönetim yaşanmıştır.

İzmir de yaşanan bu şiddetin sorumlusu İzmir Valisi ve İzmir Emniyet Müdürü-
dür. Yaşananlar güvenlik önleminin bir gereği değil açıkça yurttaşların özgürlü-
ğüne, haklarına yönelik fütursuz saldırıdır.

İzmir emek ve demokrasi bileşenleri olarak ilimizdeki bu fütursuz şiddeti pro-
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testo ediyoruz, İzmir Valisi ve İzmir Emniyet Müdürünü bu saldırılardan vazgeç-
meye davet ediyoruz

16 Mayıs 2014

DİSK TÜRK-İŞ  KESK TMMOB İZMİR BAROSU
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İZMİR BAROSU TARAFINDAN SOMA’DA YAŞANAN MADEN FACİASINA 
DAİR 16.05.2014 GÜNÜ SOMA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA SUÇ 
DUYURUSUNA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI
SOMA’DA AVUKATLARA YAPILAN SALDIRININ HESABINI SORA-
CAĞIZ
İzmir Barosu olarak belirtmek isteriz ki savunmaya yönelik saldırılara karşı hu-
kukun gereği olan en sert karşılık verilecek, bu olayın sorumlularının hesap 
vermesi için sonuna kadar mücadele edilecektir. 

SOMA’DA AVUKATLARA YAPILAN SALDIRININ HESABINI SORACAĞIZ

13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden faciası sonrası Soma’ya gi-
derek yerinde incelemeler yapan ve olayın hukuki takip ve değerlendirmesi 
için çalışmalar yapan çeşitli Barolardan ve Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi 
olan avukat meslektaşlarımıza, 17 Mayıs 2014 günü Soma Eğitim-Sen binası 
önünde polis tarafından saldırılmış ve aralarında ÇHD Genel Başkanı Selçuk 
Kozağaçlı’nın da bulunduğu 8 avukat darp edilerek gözaltına alınmıştır.

 Gözaltına alınan avukatlar Kapalı Spor Salonu’na götürülerek elleri ters kelep-
çelenmiş ve gözaltı uygulaması sırasında tehdit küfür ve hakaretler eşliğinde 
işkence görmüşlerdir.

Olayın duyulmasının hemen ardından İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin 
yanı sıra İzmir Barosu’na kayıtlı yaklaşık 100 avukat derhal Soma’ya gitmiş ve 
meslektaşlarımıza yapılan uygulama yerinde tespit edilmiştir.

Herhangi bir suçlama dahi olmadan, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Avukat-
ların korunması ve haklarına dair uluslararası belgeler hiçe sayılarak, yasaları 
uygulamakla görevli kolluk ve savcılık tarafından yasalar ihlal edilmiş, mes-
lektaşlarımız ancak zorbalık düzeninde karşılaşılabilecek uygulamaya maruz 
kalmışlardır.

İzmir Barosu olarak belirtmek isteriz ki savunmaya yönelik saldırılara karşı hu-
kukun gereği olan en sert karşılık verilecek, bu olayın sorumlularının hesap 
vermesi için sonuna kadar mücadele edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

18 MAYIS 2014

İzmir Baro Başkanlığı
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22 MAYIS 2014 BASIN AÇIKLAMASI
13.05.2014 tarihinde Soma’da meydana gelen facia nedeniyle İzmir’de yapılan 
gösteri ve yürüyüşlerde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan çocuk A.K. 
ile ilgili olarak çocuğun yakalanması ve sonrasında yaşanan hak ihlalleri ne-
deniyle İzmir Valisi Mustafa Toprak, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya , 
küçük A.K.’yi şiddet kullanarak gözaltına alan ve diğer işlemleri uygulayan kol-
luk kuvvetleri hakkında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 76 ve 95. maddelerinde 
Barolara verilen görevler gereği, İzmir Barosu Başkanlığı’nca suç duyurusunda 
bulunulmuştur. 

13.05.2014 tarihinde Soma’da meydana gelen facia nedeniyle İzmir’de yapılan 
gösteri ve yürüyüşlerde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan çocuk A.K. 
ile ilgili olarak basında yer alan haber ve görsellerle ilgili İzmir Valiliği tarafın-
dan basın açıklaması yapılmıştır.

 Yapılan açıklamanın ekinde A.K. ile ilgili fotoğraf ve video kayıtları, çocuğun 
kimliği açıkça tespit edilecek şekilde gizlenmeden basın ve kamuoyu ile payla-
şılmıştır. Bu paylaşım daha sonra İzmir Valiliği’nin web sitesinden kaldırılmıştır.

Ayrıca yapılan açıklamanın içeriğinde, çocukla ilgili paylaşılan bilgiler ve söy-
lemler nedeniyle masumiyet karinesi, soruşturmanın gizliliği, çocuğun korun-
masına ilişkin düzenlemeler ihlal edilmiştir.

İzmir Valiliği tarafından yapılan bu açıklama ve eklerindeki görseller, çocuğun 
yakalanması ve sonrasında yaşanan hak ihlalleri nedeniyle İzmir Valisi Mustafa 
Toprak, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya , küçük A.K.’yi şiddet kulla-
narak gözaltına alan ve diğer işlemleri uygulayan kolluk kuvvetleri hakkında 
1136 sayılı Avukatlık Kanunu 76 ve 95. maddelerinde Barolara verilen görevler 
gereği, İzmir Barosu Başkanlığı’nca suç duyurusunda bulunulmuştur.

22 Mayıs 2014

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE GÜNÜ DOLAYISIYLA YAPILAN 
BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA 

Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO), 2002 yılında dünyada çalışan yüzmilyonlarca 
çocuğun içinde bulunduğu olumsuz duruma ve yaşadıkları ağır koşullara dik-
kat çekmek için, 12 Haziran gününü ‘Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’ olarak 
belirlemiştir. 2002’den beri her yıl için bir tema belirlenerek bu çerçevede çocuk 
işçiliğinin önlenmesi konusunda toplumsal bilincin arttırılmasına yönelik ola-
rak çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.

Yoksulluk, eğitime ulaşamama, göçler, geleneksel bakış açısı ve ailenin rolü, 
ucuz işgücüne olan talep, yasal düzenlemelerin ve bu düzenlemelerin yaşama 
geçirilmesindeki yetersizlik, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocukların 
çalışma ve çalıştırılma nedenleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

“Çocuk İşçiliği” terimi ‘12 yaşın altında olup herhangi bir sektörde çalışanlar’, 
‘12-14 yaş aralığında olup fiziki olarak yapamayacağı işlerde çalışanlar’ veya 
‘hangi yaşta olursa olsun sağlık açısından zararlı işlerde istihdam edilen veya 
zorla çalıştırılan (çalışmak zorunda bırakılan) çocukları’ kapsamaktadır.

ILO ve diğer kuruluşların istatistiklerine ve tahminlerine göre dünyada 5 - 14 
yaş arası çalışan çocuk sayısı 264 milyon civarındadır. Gelişmiş ülkelerde ço-
cuk işçiliğinin yaygınlığı azalsa da, gelinen süreçte sermayenin küreselleşmesi 
sonucu yatırımların yasal düzenlemelerdeki yetersizliğin ve ucuz işgücünün 
süregeldiği ülkelere kaydırılması sonucu bu ülkelerde çocuk emeğinin sömü-
rüsünde ciddi bir patlama yaşanmaktadır.

Çocuk işçiliğinin azaltılması ve nihai olarak ortadan kaldırılması için uluslararası 
düzeyde sözleşmeler ve antlaşmalar imzalanmış, ulusal düzeyde de iç mev-
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zuatın bu sözleşme ve antlaşmalara göre düzenlemesine yönelik çalışmalar 
yapılmıştır. ILO’nun 1973 tarih ve 138 sayılı ‘Asgari Yaş Sözleşmesi’, çocuk işçi-
liğinin etkili biçimde ortadan kaldırılmasını öngörmektedir. İstihdamda asgari 
yaş sınırını 15 olarak belirleyen bu sözleşme, 1999 tarihinde kabul edilen 182 
sayılı ‘Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Önlenmesi Sözleşmesi’ ve ‘190 sa-
yılı Tavsiye Kararı’ ile daha da pekiştirilmiştir. Bu sözleşme, çocuk işçiliğinin en 
kötü biçimlerinin hemen sona erdirilmesine yönelik ivedi önlemlerin alınmasını 
öngörmektedir. İLO, çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri olarak; çocukların alınıp 
satılmalarını, seks ticaretinde kullanılmalarını, askeri çatışmalarda zorla kulla-
nılmalarını, borç karşılığı işe verilmelerini, zorla çalıştırılmaları dahil köleliğin 
her türlü biçimleri ve kölelik benzeri uygulamaları, çocuğun fuhuş amacıyla 
kullanılmasını ve pornografi amacıyla gösterilerde kullanılmasını belirlemiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 50. maddesi, “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve 
gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî 
yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.(...)” hük-
münü taşımaktadır.

Türkiye’de çocuk işçiliği, yoksulluk, diğer ekonomik ve sosyal koşullar, gelenek-
ler ve yasal uygulamaların yetersizliği etrafında kökleşmiş sosyal bir sorundur.

Ülkemizde, özellikle son yıllarda, çocuk işçilerin sayısında ciddi bir artış göz-
lemlenmektedir. Çocuklar, tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde, ev işlerinde, 
madenlerde, taş ocaklarında ve sokaklarda yoğun olarak çalıştırılmaktadır. Bu 
çocuklar sağlıklı bir çevreden ve temel özgürlüklerden de mahrum kalmakta, 
fiziksel, sosyal, kültürel, duygusal ve eğitsel gelişime zarar veren koşullarda 
çalıştırılmaktadır. Türkiye’de çocuk işçiliğindeki artış, kategorik olarak emeğin 
en kötü biçimlerinde yaşanmaktadır. Meslek hastalıklarının ve iş kazalarının en 
yoğun biçimde yaşandığı tarım ve maden sektöründe, küçük ve orta ölçekli 
sanayi sitelerinde, yaşamsal risklerin mevcut olduğu sokaklarda çalışan çocuk-
ların sayısındaki artış kaygı verici boyutlara ulaşmıştır.

‘Çalışmak’ kavramı, çocuğun dünyasında hazır olunmayan, gelişim açısından 
çok erken bir kavramdır. Çocuğun çalıştırılması bu boyutuyla bir zorlamayı, 
sürüklemeyi ve nihayetinde istismarı barındırmaktadır.

Çocuğun çalışması, aile için geçime katkı (geçimin sağlanması) noktasında 
‘gelir’, çocuk açısından ‘yetişkin olma - para kazanma’, işveren yönünden ise 
‘ucuz emek’ olarak somutlanan toplumsal bir olgu şeklinde rasyonelleşmekte 
ve meşrulaştırılmaktadır.

Türkiye’de eğitim sisteminde getirilen 4+4+4 sistemi ile zorunlu örgün eğitim 
yaşının 6-13 yaş arası olarak belirlenmesi ve devamında kesintili olması çocuk 
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işçi sayısını arttırmıştır. DİSK’in derlediği ve yayınladığı verilere göre; okuyan 
çocukların 2006 yılında % 2’si ekonomik bir faaliyette çalışırken 2012 yılında 
bu oran % 3’e ulaşmıştır. Sistem, çocuğun eğitimde kalma süresini kısaltmış 
ve böylece çocuk bir yıl daha erken iş hayatına atılmak zorunda bırakılmıştır. 
Rakamlar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’de eğitimin dışında kalan 
ve eğitim hakkını kullanamayan önemli bir çocuk kitlesi bulunmaktadır.Tarım 
sektöründe geçici işçi olarak çalıştırılan çocukların eğitimleri aksamakta, ilköğ-
retimin kesintisizliği noktasındaki yasal zorunluluk yalnızca normatif, şeklî bir 
düzenleme olarak kalmaktadır.

Çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerde işçi aleyhine getirilen düzen-
lemeler, kısmi süreli ve esnek çalışmanın yaygınlaşması, ücretlerdeki düşüş ve 
güvencesiz çalışma olguları yoksulluğu arttırmış, çocuk işçilerin sayısında ciddi 
bir büyümeye neden olmuştur.

Çocuk işgücü ucuzdur, çocuklar grev yapamaz, üretimi durduramazlar. Büyük-
lere göre daha kolay denetim altına alınabilmektedirler. Kriz dönemlerinde yo-
ğun bir şekilde çalıştırılabildikleri gibi, kolayca işten çıkarılabilmektedirler. İşve-
renler, piyasada kolay rekabet koşulları oluşturmak için, çocuk işçi çalıştırarak 
işçilik maliyetlerini düşürmeyi amaçlamaktadırlar. Bu açıdan değerlendirildiğin-
de, çocukların çalıştırılması bir zorunluluk değil bir tercih haline gelmektedir.

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre 2013 yılında yaşa-
mını yitiren 1235 işçinin 59’u çocuk işçiden oluşmaktadır. Bu çocukların 18’i 14 
yaş ve altında, 41’i ise 15-17 yaş arasındadır. Bu veriler çocuk işçiliğini ortadan 
kaldırmanın ne derecede büyük önem taşıdığının ve esasen herkes için vicdani 
bir sorumluluk olduğunun açık göstergesidir.

Gerek uluslararası sözleşmeler, gerekse iç hukuk düzenlemelerinde yer alan, 
çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin yaptırım içeren hükümler etkin biçimde 
uygulanmamakta, devletin bu konudaki denetim yükümlülüğü yerine getiril-
memektedir. Toplumun gözüönünde yaşanan ‘çocuk işçiliği’ olgusu adeta yok 
sayılmaktadır.

Bu noktada, yönetim erkini elinde bulunduran yetkilileri, Anayasa’da ifadesini 
bulan ‘sosyal bir hukuk devleti’ nin gereklerini yerine getirmeye çağırıyoruz.
Çocuk işçiliğinin azaltılması ve nihai olarak ortadan kaldırılması, ancak çocuk 
işçiliğinin nedenleri olarak görülen etkenlerin en aza indirilmesi ve ortadan 
kaldırılması ile sağlanabilir.

Bunun için, yoksulluğu doğuran ekonomik politikalardan vazgeçilmeli, gelir 
dağılımındaki eşitsizlik giderilmeli, çocuk işçiliğinin temel sebeplerinden biri 
olan göç olgusunun önlenmesi için istihdam yaratılması ve sosyal destek için 
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gerekli ekonomik ve siyasal tedbirler alınmalı, ailenin çocuk emeğine olan ih-
tiyacı giderilmeli, zorunlu, kesintisiz ve örgün eğitimin süresi arttırılmalı, dene-
tim yükümlülükleri eksiksiz yerine getirilmeli ve ihlallere ilişkin yaptırımlar en 
ağır şekilde uygulanmalıdır.

İzmir Barosu olarak, çocuk işçiliği ile mücadele konusunda toplumsal bir far-
kındalık yaratılmasının gerekliliğine inanıyoruz. Çocukların çalıştırılması ile ül-
kenin geleceğinin yok edildiğinin anlaşılması ve toplumsal bilincin yaratılması 
için çalışma hayatında faaliyet gösteren tüm kuruluşların, işçi sendikalarının, 
çocuk hakları ile ilgili sivil toplum örgütlerinin işbirliği içinde çalışmaları gerek-
mektedir.

Bu amaç doğrultusunda İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyo-
nu’nun her yıl yayınladığı İş Hukuku Bülteni’nin bu yılki dosya konusu “Çocuk 
İşçiliği” olarak belirlenmiş, bu konu ile ilgili makale, yazı ve diğer üretimlere yer 
verilmiştir. Ayrıca bültenimize çok kısa süre önce Soma’da yaşanan iş cinayeti-
ne ilişkin içerik de yer almaktadır. Bu vesileyle bir kez daha, Soma’da yaşanan 
katliamın unutulmaması gerektiğini vurguluyor, etkin bir soruşturma yürütül-
mesi ve tüm sorumluların tespit edilip cezalandırılması için hukuki sürecin ta-
kipçisi olacağımızı bildiriyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

12 Haziran 2014

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU BASIN AÇIKLAMASI 

BASINA VE KAMUOYUNA

Hayvan haklarının korunması alanında faaliyette bulunan sivil toplum kuruluş-
ları ile baroların hayvan hakları komisyonlarının etkili çalışmaları sonucunda, 
hayvan haklarını koruma konusunda yetersiz ve hayvan hakları anlayışından 
uzak olan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılması ama-
cıyla mecliste bir süredir çalışmalar yapılmaktadır.

Bu çalışmalar esnasında, hayvan hakkı savunucuları, meslek odaları, barolar, 
bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları da kanun tasarısı ve kanun 
teklifleri üzerinde görüş bildirmiştir. Bu görüşlerle birlikte, baroların hayvan 
hakları komisyonlarının biraraya gelerek hazırladığı metin, değişiklik önerisi 
olarak alt komisyona sunulmuştur. Bu öneriler taslak metinde dikkate alınmış 
ancak nihai metinde bu önerilere hiç yer verilmemiştir.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, mevcut haliyle son derece dar, insan 
odaklı,  hayvanların yaşama hakkına saygı duymayan, hayvanlara yönelik şid-
dete sessiz kalan,  yetersiz bir kanundur. Bu kanundaki, bazı maddelerin tama-
men çıkartılması, bazı maddelerde önemli ölçüde değişiklik yapılması ve yeni 
bazı maddelerin eklenmesi gerekmektedir.

Amacına uygun bir Hayvan Hakları Kanunu için baroların ortak çalışması ile 
hazırlanan önerilerde özetle;

• Tanım ve adlandırmaların doğru yapılarak öncelikle kanunun isminin’’Hayvan 
Hakları Kanunu’’olarak değiştirilerek, kanunda hayvanların duygu ve algıya sahip 
olan birer canlı varlık olduğunun belirtilmesi, hayvanı mal olarak tanımlayacak 
hiçbir maddeye yer verilmemesi, süs hayvanı teriminin kullanılmaması gerektiği,
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•  Bakanlık olarak Hayvan Hakları Bakanlığının kurulması ve tanıma eklenmesi 
gerektiği, 

• Sahipsiz Hayvanlar Doğal Hayat Parkı tanımının ve buna dair hususların 
metinden çıkarılması gerektiği,

•  5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nda düzenleme yapılarak hayvanlara karşı 
işlenen suçların bu kapsama alınması gerektiği,

• “Hayvanların yaşam hakkına saldırıda bulunmak, işkence yapmak, 
hayvanların bedensel sağlığını olumsuz yönde etkileyecek fiillerde bulunmak, 
cinsel taciz veya tecavüz fiillerinde bulunmak, dövmek, dövdürmek, onları terk 
etmek” ve

• “Hayvanların ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyecek fiillerde bulunmak, 
aç veya susuz bırakmak, gereken sağlık kontrollerini aksatmak, tedavilerini 
yaptırtmamak, yaşayabileceği alanlar dışında hayvan beslemek, sahibi olduğu 
ve bakımını üstlendiği hayvanlarla ilgilenmemek, gücünü aşan şekilde iş veya 
hizmetlerde kullanmak” şeklinde belirtilen fiillerin işlenmesi halinde hapis 
cezaları düzenlenmesi gerektiği,

• Mevcut kanunda belirtilen hayvan satış yerlerinde akvaryum canlıları, kafes 
kuşları ve küçük kemirgenler dışındaki hiçbir hayvan türünün bu yerlerde 
üretilemeyeceği, satılamayacağı, sahiplendirilemeyeceği, hediye ve takas 
edilemeyeceği ile meskenlerde hayvan besleyen kişilerin de ticari amaç 
güderek hayvanları üretmesinin ve satmasının yasaklanmasının gerektiği,

• Hayvanların sahiplenilmesi konusunda sahiplenecek kişilere uygulanabilir 
ödevler yüklenmesi gerektiği ve bu ödevlere uymayanlara yaptırım uygulanması, 
hayvanların terk edilmesinin engellenmesi ile bu konuda caydırıcı yaptırımlar 
uygulanması gerektiği,

• Kanunda sahipsiz olarak tanımlanan hayvanların kamu güvencesi altında 
olduğu kabul edilerek, kamu kurum ve kuruluşlarına sorumluluk yükleyen 
düzenlemeler yapılması gerektiği,

• Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların öldürülmesinin yasaklanması, 
hayvan deneylerinin açıkça yasaklanması gerektiği, 

• Hayvanların doğasına, vücut ve ruhsal bütünlüğüne aykırı eğitim verilmesi ile 
onları dövüştürmek, boğuşturmak, yarıştırmak ve güreştirmenin yasaklanması 
gerektiği,

•  Tıbbi zorunluluk dışında, hayvanların cerrahi müdahaleye tabi tutulmasının 
önlenmesi gerektiği,
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•  Hayvan bakımevlerinin kamera sistemleriyle izlenerek, kayıt altına 
alınması zorunluluğunun getirilmesi, hayvansever ve gönüllülerin denetim 
mekanizmasına katılacağı şekilde düzenleme yapılması, denetim amacıyla 
tutulan kayıtların kamuya açık hale getirilmesi ile bu kayıtların ilgili idarelerin 
web sitesinde yayınlanması gerektiği, 

• Kanunun trafik kazaları başlıklı maddesine “sahipsiz hayvanların tedavi 
masrafları trafik sigortası tarafından karşılanır” ibaresinin eklenmesi gerektiği, 

• Hayvanat bahçelerinin acilen kapatılması gerektiği, 

• Evlerde hayvan beslenmesine ilişkin yönetim planı gerekçe gösterilerek 
yapılan yasaklamaların ortadan kaldırılması gerektiği vurgulanmıştır.

Ancak, değiştirileceği konusunda uzlaşılan konuların hiç birisi nihai değişiklik 
metnine alınmamış, yüzü aşkın kurum ve kuruluşun önerileri yok sayılmıştır. 
Meclis Çevre Alt Komisyonu’nun en son yapılan toplantısında, vekiller tara-
fından hazırlanan metinler, verilen son dakika önergeleriyle tekrar kırpılarak, 
rapor haline dönüştürülmüş, sonuç olarak bu toplantıların usulen yapıldığı or-
taya çıkmıştır. 

Buna rağmen, hayvan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ile baro-
lar olarak 19.06.2014 tarihinde yapılacak toplantıya katılarak itirazlarımız dile 
getirip, kanunun gerçek anlamda hayvan haklarını savunan bir kanun olması 
konusunda ısrarcı olacağımızı kamuoyuna duyururuz. 

Saygılarımızla.

18 MAYIS 2014

İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu
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26 HAZİRAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İŞKENCEYE KARŞI MÜCADELE 
VE İŞKENCE GÖRENLERLE DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 
Basına ve Kamuoyuna

Bugün 26 Haziran İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma 
Günü.

Birleşmiş Milletler uzun yıllar süren hazırlık çalışmaları ve tartışmalar sonucun-
da 1984 yılında”İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Mu-
amele ya da Cezaya Karşı Sözleşme”yi kabul etmiştir. Sözleşme, yeterli sayıda 
devlet tarafından imzalanmasından sonra 26 Haziran 1987 tarihinde yürürlüğe 
girmiş bulunmaktadır. Bu tarihten on yıl sonra 1997 yılında BM Genel Kurulu, 
sözleşmenin taşıdığı önem nedeniyle 26 Haziran’ı işkence görenlerle dayanış-
ma günü olarak ilan etmiştir.

Sözleşme, işkenceyi mutlak olarak yasaklar. Bu yasak uluslararası hukukta 
bir”emredici kural”dır, bu nedenle de hiçbir istisnası olamaz, taraf devletler ta-
rafından hiçbir çekince konulamaz. Bu kural, Türkiye’nin de üyesi olduğu Avru-
pa Konseyi tarafından 11 Temmuz 2002 tarihinde kabul edilen, “İnsan Hakları 
ve Terörle Mücadele Rehberi”nin IV. maddesinde şöyle kayda geçmiştir:

“İşkence veya insanlık dışı, aşağılayıcı muamele ya da ceza,her koşuldave özel-
likle de gözaltında, sorgulama sırasında ve kişinin terör eylemleri ile suçlanma-
sı ya da bu suçtan ceza almış olması durumunda dahi, mahkûmiyet kararına 
neden olansuçun doğası ne olursa olsun mutlak olarak yasaktır.”

İşkence ve kötü muameleye tabi tutulmama hakkı, tüm insanlığın, dolayısıyla 
uluslararası toplumun ortak hakkıdır.Çünkü bu hak, bir yandan kişinin onu-
runu, ruh ve vücut bütünlüğünü koruduğu için tek tek bireylerin, ama aynı 
zamanda insanlığın ortak değeri olarak tüm insanlığın onurunu korumaktadır.

Fakat ne yazık ki, işkence günümüzde, dünyanın pek çok ülkesinde, devletler 
tarafından insanlık dışı bir cezalandırma, yıldırma/sindirme aracı olarak kulla-
nılmaktadır.

Bu bakımdan işkencenin önlenmesi yönünde sürdürülen çalışmaların yanı sıra 
işkence görenlere destek olmak, onların fiziksel ve ruhsal olarak tedavi ve re-
habilitasyonlarına yardımcı olmak da ayrıca önemli hale gelmiştir. Özellikle,  
“İşkenceye Karşı Sözleşme”nin yürürlüğe girmesinden sonra, işkence görenlere 
yönelik tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları ivme ve yaygınlık kazanmıştır. Bu-
gün dünyanın hemen her yerinde işkence görenlere yardım eli uzatan 200’den 
fazla tedavi merkezi bulunmaktadır.

Uluslararası insan hakları örgütlerinin hazırladığı raporlar, işkencenin sadece 
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askeri diktatörlüklerde ve otoriter rejimlerde değil, demokratik olma iddiasın-
daki ülkelerde de uygulandığını ortaya koymaktadır. Özellikle, 11 Eylül 2001 
sonrası yaşanan süreçte “teröre karşı güvenliği sağlama” gerekçesiyle işkenceyi 
meşrulaştıran ve işkencecileri koruyan tutum ve politikalar olağan hale getiril-
miştir. İşkenceyi meşrulaştırmaya yönelik bu çabaların bir sonucu olarak, ulusal 
ve uluslararası pek çok araştırmanın/çalışmanın da gösterdiği gibi, işkencenin 
toplumların zihniyet dünyasında “teröre karşı mücadele” gerekçesi ile kabul 
edilebilir hale gelmesi, özelliklede savaş, işgal ve iç çatışmalar sırasında taraf-
ların birbirini sindirmek ve/veya yok etmek amacıyla ilk başvurdukları araç 
olması, bu bağlamda komşumuz Suriye’de sürmekte olan iç savaş koşullarında 
işkencenin kitlesel bir boyut kazanması kaygı vericidir.

Türkiye İşkenceye Karşı Sözleşme’yi 1988 yılında kabul etmiş, Anayasa’da ve 
Ceza Kanunu’nda işkenceyi yasaklamıştır. Buna rağmen işkence,hâlâ kamu gö-
revlileri tarafından sistematik bir uygulama olarak varlığını sürdürüyor. 

Ancak, son yılların ayırt edici özelliği fiziksel işkence yöntemlerine daha çok so-
kakta, polis araçlarında, toplantı ve gösterilere müdahale sırasında yani “resmi 
gözaltı” yerleri dışında başvurulmasıdır. Özellikle güvenlik güçlerinin toplantı 
ve gösterilere biber gazı, basınçlı su ve plastik mermi kullanarak vahşice mü-
dahalesi, yakalama ve gözaltı işlemleri sırasında başvurdukları linç düzeyinde 
kaba dayak uygulamaları işkence kavramına yeni bir boyut kazandırmıştır. 

Bununla birlikte ihtiyaç duyuldukça “resmi gözaltı” yerlerinde de işkence yapıl-
makta ve daha ziyade ruhsal etkileri olan yöntemler uygulanmaktadır. Kısacası 
son yıllarda işkence, bilgi alma ihtiyacından çok korku veya gözdağı vermek, 
cezalandırmak ya da otoriteyi tesis etmek amacıyla uygulanmaktadır. 

Son yıllarda tüm ülke sathındatoplantı ve gösterilere yönelik orantısızlığının 
çok ötesindekayıt dışı velinççi nitelikteki bir polis şiddeti söz konusudur. Polisin 
bir adli işlem yapma amacı dışında sırf cezalandırmak ve intikam almak ama-
cıylabaşvurduğu bu şiddet,öyle yetkililerin iddia ettiği gibi PVSK kapsamında 
başvurulan zor kullanma yetkisiyle açıklanamaz. Aksine işkence yasağı ihlalidir.

Nitekim, Birleşmiş Milletler (BM) Kolluk Kuvvetlerinin Davranış Kuralları, BM 
Kolluk Kuvvetlerinin Güç ve Ateşli Silah Kullanımına İlişkin Temel İlkeler ve Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatları, Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesi (AİHS) ile Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Avrupa Polis Etiği 
Kurallarına dair Üye Devletlere Yönelik (2001)10 Sayılı Tavsiye Kararı gereği 
kolluğun güç kullanımı yasaya dayalı, zorunlu ve orantılı olmalıdır. Bu standart-
lara uymayan her türlü güç kullanımı ise işkence yasağı ile ifade ve toplanma 
özgürlüğü başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklere müdahale niteliğinde 
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değerlendirilmektedir.

Son olarak BM Genel Kurulu’nun 14 Şubat 2014 tarihinde aldığı bir kararda 
(A/REC/68/156) “Genel Kurul, dünyanın tüm bölgelerinde, barışçıl toplanma 
hakkını ve ifade özgürlüğünü kullanan insanlara yönelikeylemlerin işkence ve 
diğer zalimane, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye dönüşmesinden son de-
rece kaygı duymaktadır”denilmektedir.

Polis şiddetinin bir başka yönü ise toplantı ve gösterilere müdahaleler sırasında 
son derece kontrolsüz ve yoğun biçimde kimyasal gaz kullanılmasıdır. AİHM, 
kendisine yapılan pek çok başvuruda “kontrol altındaki kişi ve gruplara” yö-
nelik olarak yaygın uygulanan “göz yaşartıcı gaz” kullanımını AİHS’nin işkence 
ve diğer kötü muamele yasağını düzenleyen üçüncü maddesinin ihlali olarak 
değerlendirmiş ve Türkiye’yi mahkûm etmiştir. AİHM, barışçıl nitelikte olmayan 
ve yasaya uygun olarak düzenlenmeyen gösterilerde dahi polisin müdahalesi-
nin amaçla uygun ve orantılı olması gerektiğini, bu bağlamda gaz kapsülünün 
göstericileri hedef alarak fırlatılmasının işkence yasağının ihlali olacağını belir-
mektedir.

Buna rağmen Türkiye’de toplumsal olaylara müdahalede sıklıkla başvurulan-
göz yaşartıcı kimyasalların kullanımına dair herhangi bir yasal düzenleme yok-
tur.Oysa gazın nasıl kullanılacağı açık ve katı kurallara bağlanmalı, takdir marjı 
çok dar olmalıdır. Ayrıca güvenlik güçlerine eğitim de verilmemekte, gaz kul-
lanımı tamamen keyfi bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bugüne kadar gazın 
keyfi kullanımı nedeniyle yaptırım uygulanmış hiçbir kamu görevlisi veya kol-
luk amiri yoktur.

Son dönemlerde öne çıkan bir başka uygulama ise gözaltında ya da cezae-
vinde zor kullanılarak ve kişinin rızası olmadan “Savcılık talimatı ile” kan ve 
tükürük örnekleri alınması ile çıplak arama dayatmalarıdır. AİHS’ne,  AİHM içti-
hatlarına,  tıbbi etik kurallarına ve iç hukuk metinlerine rağmen başvurulan bu 
tür uygulamalarişkence yasağının açıkça ihlalidir.

Yine son dönemlerde cezaevlerinde gerçekleştirilen, bilhassa da çocuk mah-
puslara yönelik işkence ve kötü muamele, tecavüz uygulamalarında da belirgin 
bir artış görülmektedir. Her şeyden önce cezaevlerinin genel koşulları (barın-
ma, havalandırma, hijyen, sağlık, iletişim, vb koşullar) ve cezaevleri kapasite-
sinin yüzde yüz doluluk oranına yaklaşması nedeniyle ortaya çıkan mekansal 
sıkışıklık tüm tutuklu ve hükümlüler üzerinde toplu işkence etkisi yaratmakta-
dır. Bununla birlikte özelikle cezaevine giriş sırasında yapılan çıplak aramalar, 
süngerli oda uygulamaları ve kamerasız kör bölgelerde gerçekleştirilen şiddet, 
cezaevlerindeki arama ve denetimlerde, avukat ve aile görüşmesine gidiş ve 
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gelişlerde, hastane sevkleri ya da mahkemelere götürülüp getirilirken uygula-
nan şiddet ve tabi ki izolasyon cezaevlerinde öne çıkan işkence ve kötü mua-
mele uygulamaları olmaktadır.

 Keza cezaevlerinde ağır hasta tutuklu ve hükümlülerin durumu başlı başına bir 
işkence uygulaması haline gelmiştir.

 Askeri ceza ve disiplin evleri de yoğun işkence ve kötü muamele iddialarına 
karşın hala her türlü denetimden uzaktır.

 Ülkedeki işkence gerçeğine veriler üzerinden baktığımızda görünen tablo kay-
gıları daha da arttırmaktadır:

• 2013 yılında Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezlerine işkence gördüğü gerekçesiyle 869 kişi başvuru yaparken 
bunlardan 537’si aynı yıl içinde işkence gördüğünü belirtmiştir.2014 yılının 
ilk beş ayında ise 384 kişi işkence gördüğü gerekçesiyle başvuru yaparken 
bunlardan 143’ü 2014 yılı içinde işkence gördüğünü belirtmiştir.

• 2014 yılının ilk 5 ayında gözaltında 3 şüpheli ölüm gerçekleşmiştir.

• TİHV Dokümantasyon Merkezi’nin verilerine göre 2013 yılında gözaltında, 
cezaevlerinde veya toplantı ve gösteri özgürlüğünün kullanımı esnasında 
kolluk kuvvetlerinin şiddetine maruz kalan kişi sayısı 5.848’dir.2014 yılının ilk 5 
ayı itibariyle bu sayı 1.120’dir.

• İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) verilerine göre ise 2013/2014yıllarında 
toplam 11.977 kişi işkence ve kötü muamele, onur kırıcı ve küçük düşürücü 
davranış ve cezalandırmaya maruz kalmıştır.

• Asker Hakları web sitesinin 2012-2013 dönemi raporuna göre söz konusu 
dönemde siteye şikâyette bulunan toplam 653 asker kişinin yarısı (yaklaşık 326 
kişi) dayak, hakaret ve tehdit içerikli işkence ve kötü muamele kapsamında 
şikâyette bulunmuştur.

 İşkencenin ülkemizde bu boyutta olmasının temel nedeni işkence yasağının 
mutlak niteliği ile bağdaşmayan çok ciddi bir cezasızlık kültürünün varlığıdır. 
Bu kültürün güçlenmesinde ve yaygınlaşmasında birincil etken siyasal otorite-
lerin zihniyet ve yaklaşımları, başka bir deyişle cezasızlığın bir devlet politikası 
olmasıdır.

 Nitekim bizzat Başbakan, yıllardır bilhassa da Gezi Parkı Protestolarından bu 
yana daha yüksek sesle ve alenen işkence boyutuna varan polis şiddetini ko-
ruyan hatta teşvik eden bir söylem içindedir. Ne yazık ki sadece söylemle ye-
tinmeyen Başbakan, işkence yasağını bizzat çiğneyerek toplum nezdinde iş-
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kenceyi meşrulaştıran davranışlar içine dahi girmiştir. Basın yayın organlarında 
yer aldığı üzere Başbakan, 301 işçinin ölümüne yol açan facia sonrası gittiği 
Soma’da bir markette kendisini protesto eden bir yurttaşı beraberindeki ko-
rumalarla birlikte fiziki güç kullanarak etkisiz hale getirmiştir. Daha da vahimi 
Başbakanlık Danışmanı Yusuf Yerkel’in dışarıda iki kolluk görevlisi tarafından 
zor kullanma suretiyle yere yatırılmış bir kişiyi defalarca tekmelemesidir. Danış-
manın tüm dünyanın tanıklığında gerçekleşen bu insanlık dışı eylemi, maalesef 
hükümet yetkilileri tarafından mazur gösterilmeye çalışılmış, hatta savunul-
muştur.  

Siyasi otoritenin yaklaşımı böyle olunca haliyle işkence yapan kamu görevlile-
rinin ve işkence iddialarının resen soruşturulmaması, yapılan soruşturmaların 
etkin ve bağımsız olmaması, işkence yapan kamu görevlilerinin yargılanması 
için izin sistemine başvurulması, ceza ertelemeleri, savcı ve yargıçların sübjektif 
ve tarafsızlıktan uzak zihniyet yapıları gibi cezasızlığa yol açan nedenlerin hiç 
biri konuşulamaz, tartışılamaz hale gelmektedir.

İşkence yapan güvenlik görevlileri hakkında bir şikâyette bulunulması, soruş-
turma ya da dava açılması halinde işkence görenler hakkında derhal “memura 
hakaret etmek, mukavemet etmek, bu sırada yaralamak, kamu malına zarar 
vermek” gibi gerekçelerle işkence görenler hakkında karşı davalar açılmaktadır. 
İşkenceciler aleyhine açılan davalar cezasız kalırken işkence görenler aleyhine 
açılan davalar kısa sürede ağır cezalar ile sonuçlanabilmektedir. Gezi Parkı Pro-
testoları sırasında polisini gerçekleştirdiği başta yaşam hakkı ve işkence yasağı 
ihlali olmak üzere ağır insan hakları ihlallerine yönelik açılan davaların hiçbirin-
de henüz olumlu bir sonuç alınamamıştır. Bu bağlamda savcılıklara yapılan pek 
çok şikâyet ve suç duyurusunun akıbeti bilinmemektedir.  

 Hal böyle iken siyasi iktidar tarafından işkenceyi önlemeye yönelik samimi ve 
kararlı adımların atılması beklenemez. Atılan bazı adımlar da vitrin düzenle-
mesinden başka bir anlam taşımamaktadır.  Nitekim işkencenin önlenmesinde 
çok etkin bir enstrüman olan BM İşkenceyi Önleme Sözleşmesinin Seçmeli Ek 
Protokolü (OPCAT) kapsamında bağımsız bir “Ulusal Önleme Mekanizması” 
ulusal ve uluslararası düzeyde konuyla ilgili kişi ve kuruluşların tüm itiraz ve 
eleştirilerine karşın başta Paris İlkeleri olmak üzere evrensel norm ve ilkelere 
aykırı biçimde üyelerini doğrudan Hükümetin atadığı mali ve idari bağımsızlığı 
tartışmalı Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun (TİHK) bir alt birimi haline geti-
rilmiştir. Aşırı/orantısız/ölçüsüz güç kullanarak binlerce kişiye işkence ve kötü 
muamele uygulayan polise emri bizzat kendisinin verdiğini hiç saklamayan bir 
Başbakan’a doğrudan bağlı bir mekanizmayla işkencenin önlenmesi düşüncesi 
tümüyle hayaldir.
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Sonuç olarak, biz aşağıda imzası olan kurumlar olarak, verilerle yansıtmaya 
çalıştığımız bu gerçekliğin bir kader olmamasını ve insani varoluşumuzun anla-
mına ters düşen, daha aydınlık bir gelecek için taşıdığımız umutlara gölge dü-
şüren işkence’nin ülkemizden ve dünyadan mutlak olarak silinmesini istiyoruz.

Bu hedefe ulaşasıya kadar da, tüm örtbas etme, korkutma, susturma çabalarına 
karşın başlarına geleni kader olarak kabul etmeyip, işkence gördüklerini yük-
sek sesle haykırabilmeleri ve kendilerini güvende hissetmeleri için her koşulda 
işkence görenlerin yanında olmaya devam edeceğiz.

İşkence yasağını ihlal eden tüm faillerin hiyerarşik sorumluk sırasıyla açığa çı-
karılmaları, korunmamaları ve cezasız kalmamaları için inatla işkenceyi belge-
lemeye ve rapor etmeye, yargının koruyucu kalkanına karşı hukuksal araçlarla 
mücadele etmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla, 

26 HAZİRAN 2014

İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi

TİHV İzmir Temsilciliği

İHD İzmir Şubesi

ÇHD İzmir Şubesi 
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BAĞIMSIZ YARGI “TEK ADAM” SÖYLEMLERİNE TESLİM 
OLMAMALIDIR
Başbakan/Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, cumhurbaşkanlığı koltu-
ğuna oturduktan sonra, yeni adli yılı açılış törenine katılmayı, Türkiye Barolar 
Birliği Başkanı’nın konuşma yapmaması şartına bağlaması, bugüne dek be-
nimsediği “hukuk ve yargı” algısının yeni bir tezahürü olup hiçbir şekilde kabul 
edilemez bir durumdur.

Adli yıl açılış törenleri, şekilsel olarak Yargıtay’ın ev sahipliğinde gerçekleşse de, 
yargının tüm unsurlarının, geçmişe, bugüne ve geleceğe ilişkin değerlendirme-
lerini, beklentilerini ve önerilerini dile getirdikleri ve kamuoyuyla paylaştıkları 
bir zemindir. Savunma örgütleri olan barolar ve Türkiye Barolar Birliği bu tören-
lerin vazgeçilmez unsurları ve ev sahipleridir.

Başbakan-Cumhurbaşkanı, henüz daha görevini bile devralmadan, yürütme-
nin başı olarak davetli olduğu bir toplantıya katılmayı böyle icapsız bir şarta 
bağlayarak, yargının kurucu unsuru olan savunmanın temsilcisine saygısızlık 
etmekle kalmamış, yargıyı biçimlendirme yönündeki adımlara bir yenisini daha 
eklemiştir.

Bu noktada, Yargıtay Başkanı’nın, konu ile ilgili karar vermek üzere Yargıtay 
Başkanlar Kurulu’nu toplantıya çağırması, iktidarın yargıyı biçimlendirme ça-
basının ne kadar etkili olduğunu açıkça gözler önüne sermiştir. Yargıtay Kanu-
nu’nun 17. maddesinde görev ve yetkileri sayılan Başkanlar Kurulu eğer tören 
organizasyonuna ilişkin bu gündemle toplanır ve bir karar alırsa, temsil ettiği 
yüksek yargının saygınlığı büyük bir darbe alacak, siyasal iktidarın yargının ba-
ğımsızlığına yönelik saldırıları karşısında edilgen bir tavır göstermiş olacaktır.

Şimdi, Başbakan/Cumhurbaşkanı’nın iki dudağı arasından çıkan sözü emir 
telakki edip Yargının Kurucu unsuru savunmanın temsilcilerinin söz hakkını 
engellemeye çalışmak yargı bağımsızlığının yok edildiğinin ilanı olacaktır. Bu 
nedenle toplantı çağrısından derhal vazgeçmek ve daha önce belirlendiği bi-
çimiyle adli yıl açılışını gerçekleştirmek şarttır. Tek adam tehditlerine boyun 
eğilmemelidir.

Unutmamak gerekir ki, “Bağımsız yargı”, tek adam tavırlarına, söylemlerine, 
beklentilerine kurban edilemeyecek kadar değerlidir.

Başbakan/Cumhurbaşkanı’nın bu tavrı, demokratik hukuk devletinde asla yeri 
olmayan baskıcı ve otoriter nitelikte yasama ve yürütme faaliyetlerini devam 
ettiren siyasal iktidarın, kuvvetler ayrılığını hiçe sayan, yargı bağımsızlığını 
tanımayan uygulamalarının devamı niteliğindedir. Başbakan Erdoğan, yakın 
geçmişte, “Sistemde yaşadığımız sıkıntılar var. Umulmadık yerde yargıyla karşı 
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karşıya kalıyorsunuz. İşte bu kuvvetler ayrılığı denen şey var ya; o önünüze 
gelip engel olarak dikiliyor.” şeklindeki sözleriyle yargı bağımsızlığına yönelik 
iradesini açıkça ortaya koymuştur.

Başbakan/Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri, yargının kurucu unsuru olan sa-
vunmaya, savunmanın onurlu temsilcileri olan avukatlara ve avukatların mes-
lek örgütleri olan barolara ve Türkiye Barolar Birliği’ne yönelik tahammülsüzlü-
ğünün ilk örneği değildir.   

İzmir Barosu olarak, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da, yargı bağım-
sızlığına, kuvvetler ayrılığına ve özellikle savunmaya ve savunma örgütlerine 
yönelik saldırılara karşı kararlı bir şekilde, yılmadan mücadele edeceğimizi ka-
muoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

16 AĞUSTOS 2014

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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ADLİ YIL AÇILIŞI NEDENİYLE YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Meslektaşlarım;

İzmir Barosu adına ve kendi adıma sizleri saygıyla selamlıyor,  2014-2015 adli 
yılının, avukat, yargıç ve savcı meslektaşlarımıza ve yargı çalışanlarımıza niha-
yetinde halkımıza ülkemize yararlı olmasını diliyorum

Değerli meslektaşlarım,

Ülkemizde onlarca yıllık yargısal geleneğin bir uygulaması olarak adli yıl açılış 
törenleri, yargının kurucu unsuru olan biz yargı görevlilerinin; ülkenin, yargının, 
hukukun temel sorunlarını ve çözüm önerilerimizi sunduğumuz önemli bir ri-
tuelidir. Yeni yargı yılı sürecinin, burada tekrar tekrar ifade etmekten bile beis 
ve bıkkınlık duyduğumuz sebeplerle vazgeçilmezi ve temeli savunma ve sa-
vunmanın onurlu temsilcileri avukatlardır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak 
her yıl adli yılın başlangıcında tüm yargı mensupları gibi savunmanın da söz 
hakkının olması kaçınılmazdır.  Adlı yıl açılış törenlerinde savunmanın temsilcisi 
Türkiye Barolar Birliği Başkanının konuşma yapıp yapmamasının siyasi iktidarın 
müdahalesi ile tartışılması dahi, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı kavramları 
bakımından anlaşılabilir ve kabul edilebilir değildir. Biliyoruz ki teorik olarak 
yargı, Başbakana ya da Cumhurbaşkanına bağlı değildir. Ancak yine bilinme-
lidir ki, bağımsız savunma hiçbir güce hiçbir zaman bağlı olmamıştır ve olma-
yacaktır. Ümit ediyor ve inanıyoruz ki; önümüzdeki yargı yılı, siyasal iktidarın, 
onlarca yıllık yargısal birikimimize ve bir bütün olarak yargıya müdahalesinin, 
birlikte karşı duruş ile geriletileceği bir dönemin sembolü olacaktır.

Değerli meslektaşlarım,

İnsanlık tarihi,  güç,  egemenlik-hak ve özgürlük mücadelelerinin tarihidir. Hiç 
kuşku yok ki, insanlığın bugün gelmiş olduğu ekonomik, sosyal ve siyasal 
konum bu mücadelenin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bugünün vazgeçilmez 
kazanımları haline gelen haklar ve özgürlükler insanlığın binlerce yıllık müca-
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delesinin ürünü olan kazanımlardır.  İnsanlık tarihi korkunç savaşlar, kıyımlar 
ve zulümleri yaşamış, bununla birlikte haklar ve özgürlükler için yürütülen mü-
cadeleler, Magna Carta Libertatum, Hobeas Corpus Act, Amerikan Özgürlükler 
Bildirgesi, Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Evrensel 
İnsan Hakları Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi evrenselleş-
miş hukuksal belgeleri insanlığın kazanımları haline getirmiştir.

Türkiye, Cumhuriyet Devrimi ile birlikte en asgarisinden insanlığın bu ortak 
kazanımlarının bir parçası olmayı tercih etmiştir.  Günümüz dünyasında hak 
ve özgürlükler, evrensel insan hakları beyannamesinde tanımlanan temel hak 
ve özgürlüklerden ibaret görülmemekte, bu anlayışı fazlasıyla aşan ve aşmaya 
da devam edecek olan bir niteliğe kavuşmaktadır. Nitekim Birleşmiş millet-
lerin 2. ve 3. Kuşak hak tanımlamaları,  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
ek protokoller ile genişletilmesi, çevre ve ekolojik sistem ile ilgili düzenlenen 
uluslararası belgeler, bu anlayışın en önemli örnekleridir.  Ülkemizde ne ya-
zık ki, haklar ve özgürlükler alanındaki anlayış bu sürece koşut yürümemekte, 
HES ler,  RES ler,  nükleer santral, maden ve taş ocaklarına ilişkin projeler tam 
bir çevre katliamı ve azami kar aymazlığı ile yargısal denetimden kaçırılarak 
hayata geçirilmektedir. Çalışma yaşamına ilişkin temel uluslararası standartlar 
hiçe sayılmakta, iş güvenliği ve emekçi hakları pervasızca kar hırsına kurban 
edilmektedir. En son Soma’da yaşanan iş cinayeti bunun en somut ve en güncel 
göstergesi olmuştur.

Değerli meslektaşlarım, 

Bildiğiniz üzere açılışını yaptığımız yeni yargı yılında hem avukatlar hem de 
yargıç ve savcılar için yeni bir seçim süreci gerçekleşecektir. 2010 yılı referan-
dumu ile yapılan anayasa değişikliğinin yargıç ve savcılarımızın bağlı olduğu 
HSYK’nin yapısının daha bağımsız ve tarafsız olması için yapıldığı ileri sürülmüş 
ise de, bu değişiklik sonrasında yaşananlar,  yapılan değişikliğin HSYK’nin daha 
bağımsız ve tarafsız olmasına hizmet etmediği gibi, yargı bağımsızlığı için bu 
denli önemli olan bir kurumun siyasi iktidar ile bir takim güç odaklarının iktidar 
mücadelesinin alanı olmasına sebep olmuştur. Bu süreçte yargının bağımsız ve 
tarafsızlığı ile ilgili hayati öneme sahip olan HSYK’nin tarafsız ve bağımsız bir 
yapıya kavuşması için yargının tüm bileşenlerinin gerekli sorumluluk ve özeni 
göstermesi gerektiği kanaatindeyiz.

Hiç kuşku yok ki, demokratik hukuk devletinin ana unsurunu meşru, açık, özgür 
ve adil olarak yapılan seçim ile seçilen yürütme erki oluşturur. Devletin silahlı 
kolluk güçleri de dâhil, bir bütün olarak bürokrasisi de bu şekilde belirlenmiş 
yürütme erkine bağlıdır. Ancak seçim ile gelen yürütme erki, demokratik bir 
hukuk devletinde kuvvetler ayrılığı prensibine bağlı olarak varlığını sürdürme-
lidir.  Bu bağlamda temel mesele, bu şekilde oluşmuş yürütme erkinin ne ile 
bağlı olduğu ve hangi sınırlarla çevrilmiş olduğudur. Yürütme erkini bağlayan 
ana yapının, evrensel hukuk kuralları,  anayasa ve esasen genel olarak hukuk 
olduğu açıktır. Yürütme erkini bağlayan bu hukuk kuralları, yönetme yetkisini 
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çoğunluğa verirken azınlık haklarını korur, bu amaçla devlet iktidarının kulla-
nılmasını sınırlandırır.  Bu bağlamda demokratik hukuk devletinde temel hak 
ve özgürlüklerin korunması konusunda esaslı öneme sahip olan organ, yargı 
organıdır.  Siyasal temsil, yürütme bakımından doğrudan seçim yoluyla ger-
çekleşirken, yargıda temsil siyasal düzenin normatif temellerini ortaya çıkaran 
bir işlev görür.  Bu yapısına bağlı olarak yargı erki de siyasal düzenin dayandığı 
temele, halk egemenliğine dayanır.  Onun için de halk adına karar verir.  Bura-
daki fark; yargı erkinin kararlarının, çoğunluğun görüşü, değer yargıları,  bun-
ların toplum ve siyaset üzerindeki etkilerine göre değil,  yukarıda belirttiğimiz 
insanlığın binlerce yıllık mücadelesinin ürünü olan normatif hukuk kurallarına 
göre verilmesindedir. Bugünkü siyasi iktidarın kabullenmeği reddettiği temel 
mesele, işte budur. Yani Anayasa Mahkemesinin Danıştay’ın, Yargıtay’ın, bir bü-
tün olarak yargının, yürütmenin- idarenin eylem ve işlemlerini evrensel hukuka 
göre denetimini bir bürokratik vesayet olarak algılamasıdır.  Bu algı,  örneğin, 
Anayasa Mahkemesinin yargısal denetiminin meşruiyetinin ve yetkisinin sor-
gulanması sonucunu getirmektedir. Bu algı,  örneğin, seçmenin salt çoğunluğu 
ile otoriter bir rejimin kurulmasını meşrulaştırma sonucuna dahi gidebilecektir.

Nitekim ülkemizdeki bu hukuk ve demokrasi algısı, dünya tarihinde hiçbir de-
mokratik düzende eşi benzeri görülmemiş nadide bir durumu yaratmış ve böy-
lelikle Cumhurbaşkanlığı-Başbakanlık-Siyasi Parti Genel Başkanlığı aynı anda 
aynı kişide vücut bulabilmiştir.

Değerli Meslektaşlarım,

Hepimizin şahit olduğu üzere, yaklaşık son on yıllık süreçte, ülkemizdeki temel 
kanunların hemen hepsi tamamen değiştirilmiştir. Bunun yanı sıra, ‘torba yasa’ 
adı altında yeni bir yasal düzenleme usulü sistemleştirilerek, birbirleri ile ilgisiz 
olan konular aynı Kanun içerisine toplanıp, tek seferde birçok Kanunda esaslı 
değişiklikler yapılmaktadır. Son dönemlerde yasal düzenlemelerin genellikle  
‘torba yasa’  şeklinde yapılması sonucunda,  mevzuat yamalı bir bohça halini 
almış, değil vatandaş tarafından biz hukukçular tarafından dahi takip edilmesi 
güç bir hale getirilmiştir. Torba yasalara sıkıştırılan düzenlemeler ile cezalandı-
rılmak istenen kişiler için Mahkemeler kurulmuş, kapatılması istenen kovuştur-
ma ve soruşturmalar için özel  yasal düzenlemeler yapılmış, sonuç olarak ne 
yazık ki kişiye, davaya, soruşturmaya ve duruma göre kanunlar çıkarılmıştır. Bu 
süreç, yargıya ve adalete olan güveni yerle bir etmiştir.

Ancak tüm bu kanunlaşma sürecinde değişmeyen tek şey, savunmaya ve onun 
onurlu temsilcileri avukatlara yönelik kısıtlama çabalarıdır. Nitekim şu anda 
Meclise sunulan ve görüşmelerine yeni yasama yılında devam edilecek olan 
yeni bir torba yasada yine, avukatların dosya inceleme yetkisine sınırlama ge-
tirilmek istenmektedir. Belirtmek isteriz ki; savunmanın temsilcileri olarak, bu 
anlayışa karşı, her zaman olduğu gibi en etkin mücadeleyi sürdürmekten asla 
vazgeçmeyeceğiz.

Değerli Meslektaşlarım,
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Bugün aynı zamanda 1 Eylül Dünya Barış Günü.

Bu vesileyle sizlerin ve halkımızın Dünya Barış Günü’nü kutlamak isterim. Yanı 
başımızda Irak’ta, Suriye’de, Gazze’de yaşanan vahşet ve insanlık dramı, savaş-
lara karşı barışı ve kardeşliği savunmamız, yurtta ve dünyada barış için dur-
madan, yılmadan mücadele etmemiz gerektiğini bir kez daha göstermiştir. 
Biliyoruz ki halkımız, yönetenlerden bu zalimlikler ve çatışma ortamına zemin 
hazırlanmasını değil, ülkemizde ve komşularımızda barışın ve kardeşliğin tesisi 
için rol oynamasını beklemektedir.

Değerli Meslektaşlarım,

Hiçbir güç ve iktidar, sınırsız-sonsuz değildir. Tarihin akışını tersine çevirmek, 
akarsuları tersine akıtmak, toplumların gelişim seyrini geriye döndürmek do-
ğanın ve bilimin kanunlarına aykırıdır. Bilime ve halkımıza olan inancımızla be-
lirtmek isteriz ki, özgürlüğün ülkemiz topraklarında da kalıcı olarak yeşereceği 
günler mutlaka gelecektir.

Bu inanç ve duygularla hepinize bir kez daha sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

01.09.2014

AV. ERCAN DEMİR
İZMİR BAROSU BAŞKANI
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İZMİR BAROSU YÖNETİM KURULU 2012- 2014 DÖNEMİ 
İzmir Barosu 2012- 2014 dönemi ilk toplantısını, 20-21.10.2012 tarihlerinde 
yapılan İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu sonrasında 30.10.2012 tarihinde 
gerçekleştirmiştir. 

2012-2014 döneminde 104 Yönetim Kurulu toplantısı yapmış ve toplam 11366 
gündem maddesi ile toplanmıştır. Toplantı başı ortalama gündem madde sa-
yısı 109,28 olup, bir önceki döneme göre; % 38,6 artış gösterdiği anlaşılmıştır. 

Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlardan mesleki faaliyete ilişkin olan-
ları İzmir Barosu internet sayfasında yayınlanmakta olup, Yönetim Kurulu ka-
rarları 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin çizdiği 
sınırlar içinde tüm meslektaşlarımızın erişimine açıktır.

Diğer taraftan Yönetim Kurulu kararlarından bireye özgü olanlarına dijital or-
tamda ulaşılmasının sağlanması amacı ile çalışmalar sürmekte olup, 2015 yılı 
içinde BARONET vasıtası ile erişimin sağlanması hedeflenmektedir.

2012- 2014 dönemine ilişkin öne çıkan bazı kararları örneklem düzeyinde aşa-
ğıda meslektaşlarımızın bilgisine sunulmuştur. Yönetim Kurulu’nun birçok di-
ğer kararı da İzmir Barosu internet sitesinde yayınlanmış bulunmaktadır.



202

EKİM 2012

30.10.2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Başkanlık Divanı’nın oluşturulması

Başkanlık Divanı oluşumu için yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Başkan 
Yardımcılığına Av.Ercan DEMİR, Genel Sekreterliğe Av. Dilek DEMİR, Saymanlı-
ğa Av.Sefa YILMAZ oybirliği ile seçildi.

II. İmza sirkülerinin çıkartılması

İzmir Barosu Yönetim Kurulu’nun 30 Ekim 2012 tarihli kararı ile;

1)Avukatlık Yasası gereği idari konularda Baromuzu temsilen ve gerekli ev-
rakları imzalamaya öncelikle Baro Başkanı Avukat Sema PEKDAŞ, bulunma-
dığı hallerde Başkan Yardımcısı Avukat Ercan DEMİR ve onun da bulunmadığı 
hallerde Genel Sekreter Avukat Dilek DEMİR’den herhangi birinin tek imza ile 
yetkili kılınmasına,

2)Avukatlık Yasası 102.madde gereğince, baronun mallarını Başkanlık Divanı 
kararları gereğince yönetmeye ve para alıp vermeye, keseneklerin toplanması-
na, baroya gelir yazılacak para cezalarının tahsiline ve bütçenin uygulanmasına 
dair her türlü gözetimi yapmaya baro saymanı Sefa YILMAZ’ın yetkili kılınma-
sına,Baro saymanı Sefa YILMAZ’ın para alma ve vermede düzenlenen belgeleri, 
Baro Başkanı, yokluğunda Baro Başkan Yardımcısı veya Baro Genel Sekreteri 
ile birlikte imzalaması konusunda yetkili kılınmasına, oybirliği ile karar verildi.

III. Komisyonların faaliyet alanlarının değerlendirilmesi ve sorumlu yö-
netim kurulu üyelerinin belirlenmesi

BARO KOMİSYONLARINDA GÖREVLENDİRİLEN SORUMLU YÖNETİM KURULU 
ÜYELERİ;

İnternet ve Bilişim Komisyonu: Av. Doğan ALPER, Av. Dilek DEMİR

Çocuk Hakları Komisyonu: Av. Dilek DEMIR, Av. Türkan KARAKOÇ

Kent ve Çevre Komisyonu: Av. Ayşegül ALTINBAŞ

Stajyer Avukatlar Komisyonu: Av. Sefa YILMAZ, Av. Ümit GÖRGÜLÜ, Av. Özkan 
YÜCEL

Yayın Kurulu: Av. Doğan ALPER, Av. Anıl GÜLER, Av. Özkan YÜCEL

Kadın Hakları Komisyonu: Av. Ayşegül ALTINBAŞ, Av. Ümit GÖRGÜLÜ
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Kültür ve Sanat Komisyonu: Av. Ümit GÖRGÜLÜ, Av. Türkan KARAKOÇ

Spor Komisyonu: Av. Özkan YÜCEL, Av. Sefa YILMAZ, Av. Türkan KARAKOÇ

İnsan Hakları ve Hukuk Araştırmaları Merkezi: Av. Anıl GÜLER, Av. Ercan DEMIR

Adli Yardım: Av. Türkan KARAKOÇ, Av. Sefa YILMAZ

CMK: Av. Özkan YÜCEL, Av. Türkan KARAKOÇ

Staj Eğitim Merkezi: Av.Ercan DEMIR, Av.Özkan YÜCEL

Avukat Hakları Merkezi: Av. Ümit GÖRGÜLÜ, Av. Özkan YÜCEL

Yasa Komisyonu: Av. Meriç KAPTAN, Av. Sefa YILMAZ

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu: Av. Meriç KAPTAN, Av. Doğan ALPER, 
Av.Anıl GÜLER

Hayvan Hakları Komisyonu: Av. Ümit GÖRGÜLÜ

IV. İlçe Adli Müzaheret Şeflerinin belirlenmesi konusunda yöntemin 
tespiti

a) Av.Kanunu’nun 177.maddesi gereğince baro merkezi dışında avukat sayısı 
beşten çok olan yargı çevresinde  Adli Yardım Bürosu Temcilerinin, bağlı ilçe-
lerde yapılacak seçim sonucu belirlenecek avukatların baro yönetim kurulunca 
İlçe Adli Yardım Bürosu Temsilcisi olarak atanmasına,

b) Seçimlerin 30 Kasım 2012 günü saat:17.00’ye kadar tamamlanmasına,

c) Seçimlerin yapılması ve sonuçlarının yönetim kuruluna getirilmesi konusun-
da Yönetim Kurulu  üyesi Av.Meriç Kaptan’ın görevlendirilmesine, oy birliğiyle 
karar verildi.

ARALIK 2012

04.12.2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Av. Aycan GÜLER’in 01.12.2012 tarihli,26592 gelen evrak sayılı, Foça 
Adliyesi Baro Odası’nda görev yapacak sigortalı eleman istihdam edilme-
si talebinde bulunduğu yazısı. 

Av. Aycan Güler tarafından verilen dilekçe okundu, İzmir Barosu’nun 2010-
2012 döneminde İzmir Barosu’nun ekonomik olanakları, adliye işleri ve avu-
kat yoğunluğu ile orantılı olarak istihdam politikası izlenmesi nedeniyle yeni 
dönemde de aynı ilkeler uyarınca bir istihdam politikasının izlenmesine, Foça 
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ilçesi için talep edilen istihdamın mevcut şartlar içinde mümkün olmadığı an-
cak zaman içinde tekrar değerlendirilmesi kaydı ile şimdilik reddine, kararın 
ilgilisine bildirilmesi için evrakın Yazı İşleri’ne sevkine, O.B.K.V.

II. Av.T. Ç.’nin 29.11.2012 tarihli 26234 gelen evrak sayılı, İzmir ve Karşı-
yaka adliyelerindeki  baro odalarındaki bilgisayarlara UYAP ve e-imza veri 
tabanlı program yüklenmesi isteği ve İzmir’deki ceza evlerindeki baro 
odalarına duvar saati isteği yazısı, 

Av. T. Ç.’nin yazısı okundu, talebin kabulüne, gereğinin yapılması için Bilgi İşlem 
Servisine gönderilmesine, ilgilisine yazı ile talebin kabul edildiğinin bildirilmesi 
için Yazı İşleri Servisine gönderilmesine, O.B.K.V.

III. Av. Ahmet Okumuş’un 29.11.2012 tarih 26317 gelen evrak sayılı, 
Menderes İlçe Baro Temsilciliği seçimleri hakkındaki tutanak yazısı. 

Av. Ahmet Okumuş’un yazısı okundu, bilgi alındı, Menderes Adli Müzaheret 
Temsilcisine yazı yazılarak yeniden bir tarih belirlenerek, belirlenen gün ve sa-
atte seçim yapılması için gereği yapılmak üzere Baro Müdürlüğü’ne gönderil-
mesine, O.B.K.V.

IV. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ‘nın 28.11.2012 tarih 26068 gelen 
evrak sayılı, Duyuru 2012/65 Konutta Teslim Havalelerinde Ödeme Üst 
Limitlerinin Arttırılması yönündeki yapılan başvurular ile ilgili PTT’ye 
gönderilen evrakın bildirimine ilişkin yazısı. 

Okundu, bilgi alındı, web sitesinde duyurulması için Bilgi İşlem Servisi’ne gön-
derilmesine, O.B.K.V.

V. Av. Selma Uyan 28.11.2012 tarihli 26088 gelen evrak sayılı, Tire Adli 
Müzaheret Büro Şefi seçimi ile ilgili bildiriminde bulunduğu yazısı. 

Tutanak incelendi, Av. Sami Görüşük’ün Tire Adli Müzaharet Temsilcisi olarak 
atanmasına, konuya ilişkin olarak ilgili yerlere bildirim yapılması ve arşivlenme-
si için tutanağın Yazı İşlerine gönderilmesine O.B.K.V.

VI. İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 03.12.2012 tarihli 26668 gelen 
evrak sayılı,kısıtlı adayı hükümlü H. V’ye vasi atanması talebi. 

İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 03.12.2012 tarihli 26668 gelen evrak sayılı,-
kısıtlı adayı hükümlü H. V.’ye vasi atanması talebi yazısı okundu. Listeden Av.Ö. 
A. E.’in vasi olarak atanabileceğinin bildirimine O.B.K.V.

VII. Stj. Av. S. Ş.’nin  03.12.2012 tarihli 26595 gelen evrak sayılı, Avukatlık 
Ruhsat Başvurusunu kapsayan bir fon  oluşturulması talebine ilişkin yazı-
sı. 
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Talep incelendi, yapılan tespitlerin haklı olmasına karşın yasal dayanaklarının 
bulunmadığı ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun barolara tanıdığı yetkiler 
kapsamında talep edilen konuyu kapsamadığı, bahsi geçen sorunun ancak 
yasa değişikliği ile mümkün olabileceği, fon talebine ilişkin kısmın ise TBB’ye 
iletilerek talepte bulunulmasına, ilgilisine yanıt yazılması ve TBB’ye fon talebi-
nin iletilmesi için gereğinin yapılmak üzere, Yazı İşleri Servisi’ne gönderilmesi-
ne, O.B.K.V.

VIII. Avukat Hakları Merkezi Önerileri,

Av. Ö. G. 01.12.2012 tarihli, Bergama sorgu hakimliğinde şüpheli A. B.’nin 
müdafisi olarak görevlendirildiğini, hakim tarafından ifade için uzun bir 
süre bekletildiğinin ve ifadede bulunamadığının bildirimine ilişkin yazısı.

Yazı okundu, Adli Yargı Komisyon Başkanlığı ile duruşma saatlerine uyulmama-
sı, uzun süreli bekletme ve avukatın mesleğini icrada yargı organları nezdinde 
yaşadığı sorunlar konusunda yapılan görüşmelerin halen devam ettiğinin il-
gilisine bildirilmesine, gereği için Avukat Hakları Merkezi’ne gönderilmesine, 
O.B.K.V.

IX. Ergenekon Davası ile ilgili yazı.

Daha önce Yönetim Kurulu tarafından alınan karara uygun olarak önceden ol-
duğu gibi bundan sonraki duruşmaların da düzenli olarak izlenerek Başkanlığa 
rapor verilmesine ,her duruşma için görevlendirilecek avukatların başkanlıkça 
belirlenmesine karar verildi. Diğer müdafilere bildirilmek üzere İzmir Barosu 
üyesi Av. M. E’Ye ve diğer tüm müdafilere gönderilmesine O.B.K.V.

11.12.2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Av. E. D.’nin 07.12.2012 tarihli 27195 gelen evrak sayılı, İzmir 4.Aile 
Mahkemesi’ndeki dosyasında yaşanan sorunlara ilişkin yazısı. 

Yazı okundu, konunun İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyeleri Av. Ümit Görgülü 
ve A. Türkan Karakoç tarafından takibinin sağlanmasına, yazının bir örneğinin 
görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerine teslimine, O.B.K.V.

II. Av. E. E.’nin 05.12.2012 tarihli 26853 gelen evrak sayılı, Belkahve Ver-
gi Dairesi’nde personel görevlendirilmesine ilişkin yazısı. 

Yazı okundu, talebin yerine getirilmesi için Vergi Dairesi Başkanlığı ile görüş-
me yapılmasına ve yazılı talepte bulunulmasına, Vergi Dairesi Başkanlığı’na ve 
ilgilisine durumun bildirilmesi için gereği yapılmak üzere Baro Müdürlüğü’ne 
gönderilmesine, görüşme yapılabilmesi için evrakın Başkanlık ve YK Sekretar-
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yası’na gönderilmesine ve Başkanlık Sekretaryası tarafından randevuların alın-
masına, O.B.K.V.

III. Baro Müdürü Utku Kılınç tarafından Yönetim Kurulu’nun 27/11/2012 
gün ve 5/23 sayılı kararı gereğince Av. H. K.’nin adres tespitine ilişkin 
hazırlanan tutanak ve Av. H. K.’nin adres bildirimine ilişkin 07.12.2012 
tarihli yazısı.  

Tutanak ve yazı incelendi; H. K.’nin vermiş olduğu adreste mesleki faaliyetini 
sürdürmediği, İzmir içinde halen bir bürosunun bulunmadığı, Av. H. K. tarafın-
dan verilen dilekçede kendisinin Denizli’de ikamet ettiğini bildirmiş olması da 
dikkate alınarak, hakkında 26.06.2012 tarihinde verilen “ YK.NUN 26/06/2012 
GÜN VE 95/11 SAYILI KARARI İLE AV.KN.72/1-C MADDESİNE İSTİNADEN KAY-
DININ SİLİNMESİNE” şeklinde verilen ihraç kararının tebliğinin sağlanması 
amacı ile kararın bir örneğinin ve eklerinin Disiplin Kuruluna, Disiplin Sekretar-
yasına ve Ruhsat İşlerine gönderilmesine, O.B.K.V.

IV. Av. A. Ş.’nin 10.12.2012 tarihli 27240 gelen evrak sayılı,Yeni Adliye bi-
nasındaki PTT veznesine para yatırma birimi açılması konusunda gerekli 
başvurunun yapılması istemli yazısı. 

Yazı okundu, PTT Bölge Müdürlüğüne yazı yazılarak PTT hizmetlerinin sağlan-
ması açısından Yeni Ek Adliye binasına(İnce Plaza) vezne açılması için girişimde 
bulunulmasına ve ilgili yazı ve karar hakkında Av. A. Ş.’ye bilgi verilmesine, ge-
reği yapılmak üzere, Baro Müdürlüğüne gönderilmesine, O.B.K.V.

V. AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ

Av.L. K.’nin 10.12.2012 tarihli, İzmir 13.Asliye Ceza Mahkeme-
si’nin2012/1122 E. sayılı dosyasını incelemek istemesi karşısında  duruş-
ma salonunda hakim ile yaşadığı tartışma ve hakim hakkındaki şikayet 
dilekçesi. 

Yazı okundu, başvuru dilekçesi esas alınarak ve Baro Başkanlığı tarafından ya-
pılmış tüm şikâyet dilekçeleri eklenerek HSYK’ya şikayet yazısının hazırlanması 
için Avukat Hakları Merkezine gönderilmesine, O.B.K.V.

Av.Y. Ö.’nün 11.12.2012 tarihli 27336 gelen evrak sayılı, müşterek hare-
ket ile trafik suç ve cezalarını bilinçlendirme projesi taslağına ilişkin yazı-
sı. 

Yazı okundu, konuya ilişkin olarak Başkanlık Divanı tarafından bütçe olankla-
rı doğrultusunda değerlendirme yapmak üzere, Başkanlık divanı’na sevkine, 
O.B.K.V.
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Avukat Hakları Merkezi Komisyonu’nun Avukat Sekreterliği kursu öneri 
yazısı.

Yazı okundu, ilgili kurumlarla protokolün imzalanmasına, klima ve kırtasiye ih-
tiyaçlarının karşılanmasına, gereği yapılmak üzere AHM sorumlu YK üyelerine, 
AHM’ye ve Bilgi İşlem Servisi’ne kararın bir örneğinin gönderilmesine, O.B.K.V.

18.12.2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Av. F. G.’nin 17.12.2012 tarihli 27892 gelen evrak sayılı,maliki hakkın-
da açılacak tazminat davası ve diğer hukuki işlemlerle ilgili olarak İzmir 
Trafik Büro Amirliği ile yaşadığı sorunun bildirimine ilişkin yazısı. 

Aynı konu ile ilgili olarak daha önce İç İşleri Bakanlığı ile yapılan yazışmala-
rın bilgi olarak iletilmesine, gereği için Yazı İşleri Servisi’ne gönderilmesine, 
O.B.K.V.

II. Av. S. A.’nın 18.12.2012 tarih 27993 gelen evrak sayılı, İzmir Barosu 
bünyesinde fotoğrafçılık kursu açılması istemli yazısı.

Kabulüne, kararın bildirimi için Yazı İşleri Servisi’ne gönderilmesine, O.B.K.V.

25.12.2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. CMK ÖNERİLERİ:

Av. B. U.’nun CMK görev durumunun bildirimine ilişkin yazısı. 

Bu tür mağdur görevlendirmelerinin CMK ‘da aranan koşullar gerçekleşmedik-
çe müdafii görevlendirilmesinin mümkün olmadığından adli yardım koşullarını 
taşıması halinde  adli yardım kapsamında değerlendirilmek üzere Adli Yardım 
Yönetim Kurulu’na gönderilmesine O.B.K.V.

OCAK  2013

02.01.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Av.Ö. A.’ın 28.12.2012 tarihli 29106 gelen evrak sayılı,4-10 Haziran 
2013 tarihinde İtalya’nın Napoli kentinde düzenlenecek olan Avukatlar 
Avrupa Futbol Şampiyonasına katılım ile ilgili bildirimine ilişkin yazı-
sı. 

Av.Ö. A.’ın 28.12.2012 tarihli 29106 gelen evrak sayılı,4-10 Haziran 2013 tari-
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hinde İtalya’nın Napoli kentinde düzenlenecek olan Avukatlar Avrupa Futbol 
Şampiyonasına katılım ile ilgili bildirimine ilişkin yazısı okundu. 04/10 Haziran 
2013 tarihinde İtalya’nın Napoli Kenti’nde düzenlenecek olan Avukatlar Avrupa 
Futbol Şampiyonası’na katılım bedeli olarak Körfez Futbol Takımı’na ödendiği 
şekilde 2000 Euro’nun ödenmesine, gereği için Muhasebe Servisi’ne gönderil-
mesine O.B.K.V.

II. Ankara 7.İdare Mahkemesi’nin E. B.,E. M. D. Ç. ,S. D. Ç.,S. D. T. şirket-
leriyle Türkiye Barolar Birliği arasında geçen davanın bildirimine ilişkin 
yazısı. 

Ankara 7.İdare Mahkemesi’nin E. B.,E. M. D. Ç. ,S. D. Ç.,S. D. T. şirketleriyle Türki-
ye Barolar Birliği arasında geçen davanın bildirimine ilişkin yazısı okundu,bilgi 
alındı.

Gereği için Hukuk İşleri Birimine sevkine O.B.K.V.

III. AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ:

Avukat Hakları Merkezi Müdürü Av. Hümeyra Ertosun PALDUMLAR’ın  
27.12.2012  tarihli  28799 gelen evrak sayılı,”Avukatların Disiplin Sorum-
luluğu” konulu sunuma TBB Disiplin kurulu üyesi veya İzmir Barosu’na 
kayıtlı bir avukatın davet edilmesi istemli yazısı. 

Avukat Hakları Merkezi Müdürü Av. Hümeyra Ertosun PALDUMLAR’ın  
27.12.2012  tarihli  28799 gelen evrak sayılı,”Avukatların Disiplin Sorumluluğu” 
konulu sunuma TBB Disiplin kurulu üyesi veya İzmir Barosu’na kayıtlı bir avu-
katın davet edilmesi istemli yazısı okundu. Avukat Hakları Merkezi’nce düzen-
lenecek olan etkinlik kapsamında “Avukatların Disiplin Sorumluluğu”konulu 
sunuma Av. İsmet KÖYMEN’in davet edilmesine, gerekli görüşmelerin Genel 
Sekreterlikçe yapılmasına O.B.K.V.

08.01.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Türkiye Barolar Birliği’nin 07.01.2013 tarihli 518 gelen evrak sayılı, 
vekalet pulu hakkında bilgilendirme yazısı. 

Türkiye Barolar Birliği’nin 07.01.2013 tarihli 518 gelen evrak sayılı,vekalet pulu 
hakkında bilgilendirme yazısı okundu,bilgi alındı. 2012 yılına ait vekalet pulla-
rının 15.02.2013 tarihine kadar fiilen Türkiye Barolar Birliği’ne teslim edilmesine 
ve baromuzun banka hesap numaralarının bildirilmesine, gereği için yazı işleri 
birimine tevdiine O.B.K.V.



209

II. AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ:

Sunumunu Av. İrfan DEMİRCİ ve Av. Hatice ASLAN ATABAY’ın yapacağı  
“05.06.2012 tarihli Yargıtay HGK Kararı Işığında Kısmi -Belirsiz Alacak 
Davaları”konulu panel düzenleme istemli yazısı.

“Avukat Büro ve Konut Araması” konulu atölye çalışmasında görev almak 
isteyen meslektaşların ve eğitim programının belirlenmesi istemli yazısı.

Panel talebinin kabulü ile gerekli çalışmaların İş ve Sosyal Güvenlik Komisyo-
nu’nca yürütülmesine,gereği için İş ve Sosyal Güvenlik Komisyonu’na gönde-
rilmesine O.B.K.V.

Atölye çalışması talebinin kabulüne ,duyuru ve eğitim programının Avukat 
Hakları Merkezince yürütülmesine,gereği için Avukat Hakları Merkezi’ne gön-
derilmesine O.B.K.V.

III. SEM Yürütme Kurulu’nda yer alacak olan stajyer avukat temsilcisi 
atanması

Stj. Av. Mehmet KULALI’nın Eğitim Kurulu’nda görev almak üzere, Stj. Av. Cansu 
ANILAN, Stj. Av. Uğur ERDOĞAN, Stj. Av. Feyza Başak ERŞAN’ın Yürütme Ku-
rulu’nda görev almak üzere atanmasına, gereği için staj işleri birimine tevdiine 
O.B.K.V.

IV. Göç ve iltica hukuku komisyonu kurulması konusunun değerlendiril-
mesi. 

Göç ve İltica Hukuku Komisyonu kurulmasına Av. Dilek DEMİR’in sorumlu yö-
netim kurulu üyesi olarak belirlenmesine gereği için Baro Müdürlüğüne tevdi-
ine O.B.K.V.

15.01.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. İzmir 2.İdare Mahkemesi’nin 09.01.2013 tarihli 814 gelen evrak sayılı, 
İçişleri Bakanlığı ve Aliağa Kaymakamlığı’na karşı açılan davada İzmir Ba-
rosu Başkanlığı’nın davacı yanında davaya katılma isteminin kabulünün 
bildirimine ilişkin yazısı. 

İzmir 2.İdare Mahkemesi’nin 09.01.2013 tarihli 814 gelen evrak sayılı, İçişleri 
Bakanlığı ve Aliağa Kaymakamlığı’na karşı açılan davada İzmir Barosu Başkan-
lığı’nın davacı yanında davaya katılma isteminin kabulünün bildirimine ilişkin 
yazısı okundu. Hukuk İşleri Birimi’nde görevli Av. Şenol KARAASLAN tarafından 
tüm dosya içeriğinin temin edilerek değerlendirilmek üzere bir sonraki Yöne-
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tim Kurulu’nda ele alınmasına O.B.K.V.

II. İzmir 3.İdare Mahkemesi’nin 09.01.2013 tarihli 813 gelen evrak sayı-
lı, davacı T. Y. tarafından müdafilik ücretinin ödenmesi talebinin reddine 
ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı’na karşı açılan 
davada; dava dilekçesinde iptali istenilen işlemin İzmir Barosu Başkanlı-
ğı’na ihbarının karar verildiği bildirimine ilişkin yazısı.

İzmir 3.İdare Mahkemesi’nin 09.01.2013 tarihli 813 gelen evrak sayılı,davacı T. 
Y. tarafından müdafilik ücretinin ödenmesi talebinin reddine ilişkin İzmir Cum-
huriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı’na karşı açılan davada; dava dilekçe-
sinde iptali istenilen işlemin İzmir Barosu Başkanlığı’na ihbarının karar verildiği 
bildirimine ilişkin yazısı okundu. Hukuk İşleri Birimi’nde görevli Av. Şenol KA-
RAASLAN  ile Yönetim Kurulu üyesi Av. Türkan KARAKOÇ tarafından gerekli hu-
kuki yazışmaların yapılmasına, İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. Dilek DEMİR’e 
bilgi verilmesine O.B.K.V. 

III. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2013/68 ilgi yazısı gereği 5271 sa-
yılı Ceza Muhakemesi Yasası’nın 156-239 maddeleri uyarınca ismi verilen 
başvuruculara Av. P. K.’nın görevlendirildiği bildirimine ilişkin yazısı. 

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2013/68 ilgi yazısı gereği 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Yasası’nın 156-239 maddeleri uyarınca ismi verilen başvurucu-
lara Av. P. K.’nın görevlendirildiği bildirimine ilişkin yazısı okundu. İlgili evrakın 
kaydı tutulmak üzere Avukat Hakları Merkezi’ne gönderilmesine, uygulamada 
yaşanan aksaklık ile ilgili olarak öncelikle Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı ile 
görüşülmesine O.B.K.V

IV. Bursa Barosu Başkanlığı’nın 14.01.2013 tarihli 1206 gelen evrak sa-
yılı,Av. K. B. Ç. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığı 
bildirimine ilişkin yazısı. 

Bursa Barosu Başkanlığı’nın 14.01.2013 tarihli 1206 gelen evrak sayılı,Av. K. B. Ç. 
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığı bildirimine ilişkin yazısı 
okundu. Bursa Barosu Başkanlığı’nın bozma kararı gereği soruşturma dosyası 
kapsamında talep edilen işlemlerin naip üye olarak görevlendirilen Av. Türkan 
KARAKOÇ ve Av. Ayşegül ALTINBAŞ tarafından yerine getirilmesine O.B.K.V.

V. Av. Türkan KARAKOÇ’un 2012/2755 E. sayılı G. T.T’e ait adli yardım 
dosyasında görevlendirilen avukatın yargılama giderlerinin ödenmesi is-
temine ilişkin yazısı. 

Av. Türkan KARAKOÇ’un 2012/2755 E. sayılı G. T.’e ait adli yardım dosyasında 
görevlendirilen avukatın yargılama giderlerinin ödenmesi istemine ilişkin yazısı 
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okundu. Yargılama giderinin ödenmesi talebinin TBB Adli Yardım Yönetmeliği 
6-a/4 maddesi gereğince kabulüne, gereği için Adli Yardım Birimi’ne gönderil-
mesine O.B.K.V. 

VI. Başkanlık Önergesi

Toplu İş Sözleşmesindeki ilgili madde  gereğince disiplin kurulunun 
oluşturulması önerisi

Toplu İş Sözleşmesi gereğince Av. Anıl GÜLER ve Av. Meriç KAPTAN’ın Disiplin 
Kurulu üyesi olarak görevlendirilmelerine, görev bildiriminin sendikaya yapıl-
masına, gereği için Baro Müdürlüğü’ne tevdiine, O.B.K.V.

Av. M. A. ve Av. A. Ü.’ün 08.01.2013 tarihli 755 gelen evrak sayılı, Avukatlık 
Ortaklığı’nın bildirimine ilişkin dilekçenin değerlendirilmesi. 

Av. M. A. ve Av. A. Ü.’ün 08.01.2013 tarihli 755 gelen evrak sayılı, Avukatlık Or-
taklığı’nın bildirimine ilişkin dilekçenin değerlendirilmesi yazısı okundu. Avu-
katlık Kanunu 44/B maddesine göre Avukatlık ortaklığının Baro Avukatlık Or-
taklığı siciline yazılmasına, sözleşmenin bir örneğinin TBB’ne gönderilmesine, 
Avukatlık Ortaklığı için giriş keseneği ile aidat miktarının Avukatlık Ortaklığının 
bildirilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

22.01.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Ankara Barosu Başkanlığı’nın 17.01.2013 tarihli 1665 gelen evrak sa-
yılı, Yargıtay’ın İş Hukuku Mahkemeleri’nde görev dağılımının illere göre 
yapılmasına ilişkin değerlendirmenin İzmir Barosu Başkanlığı’nca hangi 
makamlar nezdinde destekleneceği bildirimine ilişkin yazısı. 

Ankara Barosu Başkanlığ’nın 17.01.2013 tarihli 1665 gelen evrak sayılı, Yargı-
tay’ın İş Hukuku Mahkemeleri’nde görev dağılımının illere göre yapılmasına 
ilişkin değerlendirmenin İzmir Barosu Başkanlığı’nca hangi makamlar nezdinde 
destekleneceği bildirimine ilişkin yazısı okundu. İlgi yazının incelenmesi ve de-
ğerlendirilmesi açısından Av. Meriç KAPTAN’ın rapor hazırlamak üzere görev-
lendirilmesine O.B.K.V.

II. Av. G. D.’nun 15.01.2013 tarihli 1395 gelen evrak sayılı,İzmir 4.İcra 
Müdürlüğü’nün 24.12.2012 ve 2012/978 sayılı yazısına istinaden İzmir 
Barosu’nun 490/17 sayılı yazısına istinaden bilgi verilmesi yazısı. 

Av. G. D.’nun 15.01.2013 tarihli 1395 gelen evrak sayılı,İzmir 4.İcra Müdürlü-
ğü’nün 24.12.2012 ve 2012/978 sayılı yazısına istinaden İzmir Barosu’nun 
490/17 sayılı yazısına istinaden bilgi verilmesi yazısı okundu,bilgi alındı. 4.İcra 
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Müdürlüğü’ne yazı yazılarak, avukatın icra memurunun işlemini yapması ko-
nusundaki talebi ile icra memurunun işlemini şikayet konusundaki taleplerinin 
tehdit eder mahiyette değerlendirmesi mümkün olmadığından yapılacak iş-
lem olmadığının bildirilmesine,yazı cevabının ilgilisi Av. G. D.’na bildirilmesine 
O.B.K.V.

III. İzmir 2.İdare Mahkemesi’nin 09.01.2013 tarihli 814 gelen evrak sayılı, 
İçişleri Bakanlığı ve Aliağa Kaymakamlığı’na karşı açılan davada İzmir Ba-
rosu Başkanlığı’nın davacı yanında davaya katılma isteminin kabulünün 
bildirimine ilişkin yazısı. 

İzmir 2.İdare Mahkemesi’nin 09.01.2013 tarihli 814 gelen evrak sayılı, İçişleri 
Bakanlığı ve Aliağa Kaymakamlığı’na karşı açılan davada İzmir Barosu Başkan-
lığı’nın davacı yanında davaya katılma isteminin kabulünün bildirimine ilişkin 
yazısı okundu, bilgi alındı. Hukuk İşleri Birimi’ne sevki ile davanın takibi açısın-
dan Av. Serkan CENGİZ’in görevlendirilmesine O.B.K.V.

IV. Av. U. K. H.’nun 16.01.2013 tarihli 1476 gelen evrak sayılı,İzmir Baro-
su Anatolia Futbol Takımı kuruluşunun bildirimine ilişkin yazısı. 

Av. U. K.l H.’nun 16.01.2013 tarihli 1476 gelen evrak sayılı,İzmir Barosu Anato-
lia Futbol Takımı kuruluşunun bildirimine ilişkin yazısı okundu. Spor Komisyo-
nu’na gönderilerek kayıtlara geçilmesine O.B.K.V.

V. AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ:

Av. B. G.’ın icra memurlarının yazılı olarak ıslak imzalı avukat taleplerini 
fiilen dosya üzerinden karar vermelerinin icra müdürlüklerince yerine 
getirilmesi istemli yazısı.

Av. B. G.’ın icra memurlarının yazılı olarak ıslak imzalı avukat taleplerini fiilen 
dosya üzerinden karar vermelerinin icra müdürlüklerince yerine getirilmesi is-
temli yazısı okundu. Bu konuda komisyon ile görüşülerek, gerekli çalışmanın 
yapılması ve talep yazısının hazırlanmak üzere Avukat Hakları Merkezi’ne gön-
derilmesine O.B.K.V.

Tez-Koop İş Sendikası’nın 21.01.2013 tarihli 1848 gelen evrak sayılı, 
sendikanın disiplin kurulu temsilcileri bildirimine ilişkin yazısı. 

Tez-Koop İş Sendikası’nın 21.01.2013 tarihli 1848 gelen evrak sayılı,sendikanın 
disiplin kurulu temsilcileri bildirimine ilişkin yazısı okundu,bilgi alındı. Tez-Ko-
op İş Sendikası’ndan gönderilen disiplin kurulu temsilcilerinin Av. Meriç KAP-
TAN ve Av. Anıl Güler’e gönderilmesine O.B.K.V.

Türkiye Barolar Birliği’nin 22.01.2013 tarihli 2011 gelen evrak sayılı, Stj.
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Av. S. Ş.’in Avukatlık Ruhsat Başvurusu’nu kapsayan fon oluşturulması 
talebinin reddinin bildirimine ilişkin yazısı. 

Türkiye Barolar Birliği’nin 22.01.2013 tarihli 2011 gelen evrak sayılı, Stj. Av. S. 
Ş.’in Avukatlık Ruhsat Başvurusu’nu kapsayan fon oluşturulması talebinin red-
dinin bildirimine ilişkin yazısı okundu, bilgi alındı.TBB’nin cevabı yazısının ta-
lebi sahibi Stj. Av. S. Ş.’e bildirilmesine gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine 
O.B.K.V.

A. H.’nun 22.01.2013 tarihli 2097 gelen evrak sayılı, Türkiye Barolar 
Birliği’nin hakim E. İ. ve A. B. ile ilgili kararların tarafına iletilmesi istemli 
yazısı. 

A. H.’nun 22.01.2013 tarihli 2097 gelen evrak sayılı, Türkiye Barolar Birliği’nin 
hakim E. İ. ve A. B. ile ilgili kararların tarafına iletilmesi istemli yazısı okundu. 
Talepçinin talep ettiği ilgi kararların talepçi ile ilgisinin bulunmaması, talep edi-
len T.B.B.kararlarının ilgili kişilerin sicil dosyalarında yer alması, sicil ile bilgi-
lerin gizliliği ve 3.kişilere bu bilgilerin verilmesi Avukatlık Kanunu gereğince 
mümkün olmadığından talebin reddine, gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine 
O.B.K.V.

29.01.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Tire  İlçe Temsilciliği’nin 25.01.2013 tarihli 2436 gelen evrak sayılı,va-
si,kayyım,tereke temsilcilerinin bildirimine ilişkin yazısı. 

Tire  İlçe Temsilciliği’nin 25.01.2013 tarihli 2436 gelen evrak sayılı,vasi,kayyım,-
tereke temsilcilerinin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Tire ilçesinde vasi,kayyım 
ve tereke listelerinde görev almak isteyen meslektaşların listeye kaydına,gereği 
için Yönetim Kurulu Sekreteryası’na tevdiine O.B.K.V.

II. Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 25.01.2013 tarihli 2473 gelen 
evrak sayılı, Değer Tespit Komisyonu oluşturulması için üye isminin bildi-
rilmesi istemli yazısı.  

Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 25.01.2013 tarihli 2473 gelen evrak sa-
yılı,Değer Tespit Komisyonu oluşturulması için üye isminin bildirilmesi istemli 
yazısı okundu. Karaburun Adli Müzaheret Temsilciliği’ne yazı yazılarak ilgi yazı-
ların ilanı suretiyle Karaburun İlçesi Değer Tespit Komisyonu’nda görev almak 
isteyen meslektaşların belirlenmesi, birden fazla görev almak isteyen olmasıi 
halinde görev alacak avukatın kura yoluyla belirlenerek İzmir Barosu’na bildi-
rilmesine,gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.  
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III. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 25.01.2013 tarihli 2491 gelen 
evrak sayılı, Kamu Avukatları Platformu toplantısının bildirimine ilişkin 
yazısı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 25.01.2013 tarihli 2491 gelen evrak sayılı, 
Kamu Avukatları Platformu toplantısının bildirimine ilişkin yazısı okundu. Av. 
Z. K.’ın görevlendirilmesine, yazının bir örneğinin ilgili kişiye gönderilmesine, 
gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

IV. Türkiye Barolar Birliği’nin 29.01.2013 tarihli 2650 gelen evrak sayı-
lı,Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik hükümlerine iptal davası açacaklarının bildirimine 
ilişkin yazısı. 

Türkiye Barolar Birliği’nin 29.01.2013 tarihli 2650 gelen evrak sayılı,Serbest Avu-
katlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
hükümlerine iptal davası açacaklarının bildirimine ilişkin yazısı okundu. TBB’nin 
28.01.2013 tarihli yazısı ile “Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İliş-
kin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hakkındaki yönetmeliğe ilişkin görüş, 
öneri ve eleştirilerin 05.02.2013 tarihine kadar iletilebilmesi amacıyla yazının 
bir kopyasının TBB Delegelerine ve Av. Ş. Y.’a gönderilmesine, gereği için Yazı 
İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

ŞUBAT  2013

05.02.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Mersin Barosu’nun 01.02.2013 tarihli 3079 gelen evrak sayılı, İzmir 
Adliyesi’nin avukatlara ait özel geçiş sisteminin olup olmadığı hakkında 
bilgi istemli yazısı. 

Mersin Barosu’nun 01.02.2013 tarihli 3079 gelen evrak sayılı, İzmir Adliyesi’nin 
avukatlara ait özel geçiş sisteminin olup olmadığı hakkında bilgi istemli yazısı 
okundu. Mersin Barosu’na yazı yazılarak; adliyenin tüm giriş kapılarından, du-
yarlı kapılardan geçmeksizin, kimlik göstermek suretiyle girildiğinin, meslek-
taşlarımıza ait özel geçiş kapılarının bulunmadığının bildirilmesine, gereği için 
Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

II. İzmir Valiliği’nin 01.02.2013 tarihli 3080 gelen evrak sayılı, tebligat 
harç tarifesinin bildirimine ilişkin yazısı. 

İzmir Valiliği’nin 01.02.2013 tarihli 3080 gelen evrak sayılı, tebligat harç tarifesi-
nin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Web sitesinde yayınlanmasına, gereği için 
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Bilgi İşlem Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

III. Türkiye Barolar Birliği’nin 04.02.2013 tarihli 3191 gelen evrak sayı-
lı,5237 Türk Ceza Kanunu ve 5271 Ceza Muhakemeleri Kanunu hükümleri 
çerçevesinde yapılacak çalışmaya İzmir Barosu’ndan görüş, öneri, eleştiri 
istemli yazısı. 

Türkiye Barolar Birliği’nin 04.02.2013 tarihli 3191 gelen evrak sayılı,5237 Türk 
Ceza Kanunu ve 5271 Ceza Muhakemeleri Kanunu hükümleri çerçevesinde ya-
pılacak çalışmaya İzmir Barosu’ndan görüş, öneri, eleştiri istemli yazısı okundu. 
İzmir Barosu görüş, öneri ve eleştirilerini içeren yazının Av. Özkan YÜCEL tara-
fından hazırlanmasına O.B.K.V.

IV. Av. Ö. E.’in 05.02.2013 tarihli 3379 gelen evrak sayılı, voleybol ve 
masa tenisi takımı için yapılan eşofman giderlerinin ödenmesi istemli ya-
zısı. 

Av. Ö. E.’in 05.02.2013 tarihli 3379 gelen evrak sayılı, voleybol ve masa tenisi 
takımı için yapılan eşofman giderlerinin ödenmesi istemli yazısı okundu. Sarf 
kararı ile talep edilen 1.620 TL’ nin ödenmesine, gereği için Muhasebe Servi-
si’ne tevdiine O.B.K.V.

V. Adana Barosu Başkanlığı’nın 05.02.2013 tarihli 3419 gelen evrak sa-
yılı,10.02.2013 Pazar günü yapılacak olan “Savunma Susmayacak”mitin-
ge katılımcı bildirilmesi istemli yazısı. 

Adana Barosu Başkanlığı’nın 05.02.2013 tarihli 3419 gelen evrak sayı-
lı,10.02.2013 Pazar günü yapılacak olan “Savunma Susmayacak”mitinge katı-
lımcı bildirilmesi istemli yazısı okundu. İzmir Barosu Başkanı Av. Sema PEKDAŞ 
ve İzmir Barosu  Genel Sekreteri Av. Dilek Demir’in 10.02.2013 Pazar günü Ada-
na’da yapılacak olan “Savunma Susmayacak”mitinge katılmasına O.B.K.V.

12.02.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ:

Kocaeli Barosu Başkanlığı’nın 11.02.2013 tarihli 3949 gelen evrak sayı-
lı,09-10 Mart 2013 tarihlerinde “Uzlaştırmacı Eğitimi” verilmesi istemli 
yazısı. 

Kocaeli Barosu Başkanlığı’nın 11.02.2013 tarihli 3949 gelen evrak sayılı,09-10 
Mart 2013 tarihlerinde “Uzlaştırmacı Eğitimi” verilmesi istemli yazısı okundu. 
Kocaeli Barosu Başkanlığı’nca talep edilen Uzlaştırmacı Eğitimi ile ilgili olarak 
Av. Özkan YÜCEL’in görevlendirilmesine O.B.K.V.
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II. B. D.’in 11.02.2013 tarihli 3966 gelen evrak sayılı, Baro levhasına ye-
niden yazılma talebinin reddedilmesi kararına itiraz ettiğinin bildirimine 
ilişkin yazısı.

B. D.’in 11.02.2013 tarihli 3966 gelen evrak sayılı, Baro levhasına yeniden ya-
zılma talebinin reddedilmesi kararına itiraz ettiğinin bildirimine ilişkin yazısı 
okundu. İzmir Barosu’nun 13.11.2012 tarihli kabul kararının TBB tarafından 
reddedildiği ve ilgili karar Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ta-
rafından onaylanmış olmakla kesin bir idari işlem karşısında idari işlemin geri 
alınmasının mümkün olmadığının, idari yargıda dava açabileceğinin ilgilisine 
Av. Utku KILINÇ tarafından gönderilmesine O.B.K.V.

III. AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ:

Av. N. K.’nin İzmir 14.İcra Müdürü ve memuru hakkındaki başvurusunun 
değerlendirilmesinin bildirimine ilişkin yazısı. 

Av. N. K.’nin İzmir 14.İcra Müdürü ve memuru hakkındaki başvurusunun de-
ğerlendirilmesinin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Av. N. K.’nin İzmir 14. İcra 
Müdürü ve memuru hakkındaki başvuru ile ilgili olarak dava açılması halinde 
müdahil olunmasına, gereği için Avukat Hakları Merkezi’ne tevdiine O.B.K.V.

19.02.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Av. N. Ö.’ın 08.02.2013 tarihli 3859 gelen evrak sayılı,”İzmir Askeri 
Casusluk ve Fuhuş Davası”na ilişkin İzmir Barosu’nun davaya gözlemci 
olarak katılması istemli yazısı. 

Av. N. Ö.’ın 08.02.2013 tarihli 3859 gelen evrak sayılı,”İzmir Askeri Casusluk 
ve Fuhuş Davası”na ilişkin İzmir Barosu’nun davaya gözlemci olarak katılması 
istemli yazısı okundu. 05.02.2013 tarihli yönetim kurulu toplantısında davanın 
izlenmesi ile ilgili karar alınmış olduğundan yeniden karar alınmasına yer ol-
madığına O.B.K.V.

II. İzmir 1.İdare Mahkemesi’nin  15.02.2013 tarihli 4545 gelen evrak sa-
yılı,Av. D. A. tarafından Adalet Bakanlığı’na karşı açılan davada İzmir Ba-
rosu Başkanlığı’nın davacı yanında davaya katılma isteminin kabulünün 
bildirimine ilişkin yazısı. 

İzmir 1.İdare Mahkemesi’nin  15.02.2013 tarihli 4545 gelen evrak sayılı, Av. D. A. 
tarafından Adalet Bakanlığı’na karşı açılan davada İzmir Barosu Başkanlığı’nın 
davacı yanında davaya katılma isteminin kabulünün bildirimine ilişkin yazısı 
okundu, bilgi alındı. Dosyasına konulmak için Hukuk İşleri Birimi’ne tevdiine 
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O.B.K.V.

III. İş ve Sosyal Güvenlik Komisyonu  üyelerinden Av. Fatma KUZU ve Av. 
Mehmet ÖZPEHLİVAN’ın “Yurtdışı Hizmet Borçlanması, Türk Vatandaşla-
rın Emeklilik Hakları” konulu etkinlik düzenleme istemli yazısı. 

İş ve Sosyal Güvenlik Komisyonu  üyelerinden Av. Fatma KUZU ve Av. Meh-
met ÖZPEHLİVAN’ın “Yurtdışı Hizmet Borçlanması, Türk Vatandaşların Emekli-
lik Hakları” konulu etkinlik düzenleme istemli yazısı okundu. Etkinlik talebinin 
kabulü ile gerekli düzenlemeleri yapmak üzere İş ve Sosyal Güvenlik Komisyo-
nu’na gönderilmesine O.B.K.V.

IV. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 18.02.2013 tarihli 4662 gelen evrak 
sayılı,”Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun Uygulamasına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” taslağının bildirimine ilişkin yazı-
sı. 

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 18.02.2013 tarihli 4662 gelen evrak sayılı,”Kamu 
Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkın-
daki Yönetmelik” taslağının bildirimine ilişkin yazısı okundu. Av. Agah ADAK,Av. 
Pulat GAGO,Av. Cemal ERDEM’in görevlendirilmesine O.B.K.V.

26.02.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Av. A. E. S.’in 21.02.2013 tarihli 5124 gelen evrak sayılı,İzmir 14.Sulh 
Ceza Mahkemesi’nde açılan kamu davasına İzmir Barosu’nun davaya mü-
dahil olması istemli yazısı. 

Av. A. E. S.’in 21.02.2013 tarihli 5124 gelen evrak sayılı,İzmir 14.Sulh Ceza Mah-
kemesi’nde açılan kamu davasına İzmir Barosu’nun davaya müdahil olması is-
temli yazısı okundu. Av. A. E. S.’e yönelik tehdit ve hakaret suçlarından açılan 
ve İzmir 14.Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2013/130E. sayılı dosyasında görülecek 
olan davaya müdahil olunmasına, duruşmanın 07.03.2013 tarihinde olduğu 
dikkate alınarak 27.02.2013 tarihinde Avukat Hakları Merkezi toplantısında 
görüşülmesine, gereği için Avukat Hakları Merkezi’ne gönderilmesine O.B.K.V.

II. Av. Ö. S.’in 25.02.2013 tarihli 5253 gelen evrak sayılı,Cumhuriyetçi 
Avukatlar Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirmek için salon tahsisi is-
temli yazısı. 

Av. Ö. S.’in 25.02.2013 tarihli 5253 gelen evrak sayılı, Cumhuriyetçi Avukatlar 
Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirmek için salon tahsisi istemli yazısı okun-
du,bilgi alındı. Talebin kabulü ile 22.03.2013 tarih, saat 13.00-17.00 saatleri 
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arasında Barohan 6.kat konferans salonunun tahsisine, gereği için Av. Utku KI-
LINÇ’a tevdiine O.B.K.V.

III. Av. D. A. E.’ün 25.02.2013 tarihli 5322 gelen evrak sayılı, Av. B. A. hak-
kında şikâyetinin bildirimine ilişkin yazısı. 

Av. D. A. E.’ün 25.02.2013 tarihli 5322 gelen evrak sayılı, Av. B. A. hakkında şi-
kayetinin bildirimine ilişkin yazısı okundu, bilgi alındı. Söz konusu bildirimin, 
Yazı İşleri Servisi tarafından, orijinal belgenin 240 kodlu klasörde arşivlenme-
sine, belgelerin birer örneğinin dilekçe sahibi ve dilekçe muhatabı avukatın 
sicil dosyalarına konulmasına, tüm bu işlemlerin 3 MART 2013 tarihine kadar 
bitirilmesine, O.B.K.V.           

IV. Av. Meriç KAPTAN’nın Yargıtay Hukuk Daireleri arası iş bölümü kara-
rı ile ilgili görüşünün bildirimine ilişkin yazısı. 

Av. Meriç KAPTAN’nın Yargıtay Hukuk Daireleri arası iş bölümü kararı ile ilgi-
li görüşünün bildirimine ilişkin yazısı okundu. Av. Meriç KAPTAN’nın Yargıtay 
Genel Kurulu’nun 21.01.2013 gün ve 2013/1 sayılı Yargıtay Hukuk Daireleri 
arasındaki iş bölümüne ilişkin raporunun tüm barolara, Türkiye Barolar Birli-
ği’ne, Yargıtay’a ve Adalet Bakanlığı’na gönderilmesine, gereği için Yazı İşleri 
Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

V. Av. N. D.’ın 26.02.2013 tarihli 5447 gelen evrak sayılı,02.03.2013 tari-
hinde Ankara’da yapılacak olan Kamu Avukatları Platformu toplantısı için 
bilgi istemli yazısı. 

Av. N. D.’ın 26.02.2013 tarihli 5447 gelen evrak sayılı,02.03.2013 tarihinde An-
kara’da yapılacak olan Kamu Avukatları Platformu toplantısı için bilgi istemli 
yazısı okundu. Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen ve 02.03.2013 ta-
rihinde saat 10.00’da düzenlenecek olan Kamu Avukatları Platformu toplan-
tısına,İzmir Barosu’na kayıtlı kamu avukatı olarak önceki dönemde kurulmuş 
olan Kamu Avukatları Komisyonu’nda görev alan meslektaşlarımızın önerileri 
doğrultusunda Av. Z. K.,Av. E. A. D. bildirilmiş olduğunun ilgili avukata bildiril-
mesine,gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

MART 2013

05.03.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Av. G. U.’ın 22.02.2013 tarihli 5338 gelen evrak sayılı, Cumhuriyet 
Savcısı K. Ş. hakkında şikayetinin bildirimine ilişkin yazısı. 
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Av. G. U.’ın 22.02.2013 tarihli 5338 gelen evrak sayılı, Cumhuriyet Savcısı K. Ş. 
hakkında şikayetinin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Başsavcılıkla görüşülme-
sine, gereği için Av. Dilek DEMİR’e tevdiine O.B.K.V.

II. İzmir Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü’nün 04.03.2013 tarihli 
6051  gelen evrak sayılı, İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliş-
tirilmesi Projesinin 2.aşamasında İzmir Barosu’nu temsilen Av. Z.S. Ö.’nın 
katılımcı olması istemli yazısı. 

İzmir Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü’nün 04.03.2013 tarihli 6051  gelen 
evrak sayılı,İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesinin 
2.aşamasında İzmir Barosu’nu temsilen Av. Z.S. Ö.’nın katılımcı olması istemli 
yazısı okundu. 13 Mart 2013 tarihinde düzenlenecek toplantıya İzmir Baro-
su’nu temsilen ,Av. Z.S. Ö.’na toplantı tarihlerinin iletilmesine, gereği için Yöne-
tim Kurulu Sekretaryası’na tevdiine O.B.K.V.

III. Türkiye Barolar Birliği’nin 05.03.2013 tarihli 6169 gelen evrak sayı-
lı,”Adli Tatil” e ilişkin yapılacak olan yasal düzenlemeler için görüş istemli 
yazısı.   

Türkiye Barolar Birliği’nin 05.03.2013 tarihli 6169 gelen evrak sayılı,”Adli Tatil” 
e ilişkin yapılacak olan yasal düzenlemeler için görüş istemli yazısı okundu. 
Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden Av. 
Özkan YÜCEL tarafından hazırlanan bir yazının bir örneğinin 8 Mart 2013 tari-
hine TBB’ye gönderilmesine O.B.K.V.

IV. Av. E. D.’nın 05.03.2013 tarihli 6167 gelen evrak sayılı, soruşturma 
evresinde soruşturma evrakının incelenmesinde yaşanan sorunların bildi-
rimine ilişkin yazısı. 

Av. E. D.’nın 05.03.2013 tarihli 6167 gelen evrak sayılı, soruşturma evresinde 
soruşturma evrakının incelenmesinde yaşanan sorunların bildirimine ilişkin ya-
zısı okundu. Başsavcılıkla görüşülmesine, gereği için Av. Dilek DEMİR’e tevdiine 
O.B.K.V.

V. AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ:

Av. A. R. K.’nın müvekkili hakkında şikayette bulunacağının bildirimine 
ilişkin yazısı.

Av. A. R. K.’nın müvekkili hakkında şikayette bulunacağının bildirimine ilişkin 
yazısı okundu. Av. A. R. K.’nın suç duyurusunda bulunması ve dava açması ha-
linde, müdahil olunması hususunun buna göre değerlendirilmesine,gereği için 
Avukat Hakları Merkezi’ne gönderilmesine O.B.K.V.
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 12.03.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Tire İlçesi Baro Temsilcisi Av. Sami GÖRÜŞÜK’ün 08.03.2013 tarihli 
6768 gelen evrak sayılı,yeni personel temini istemli yazısı.

Tire İlçesi Baro Temsilcisi Av. Sami GÖRÜŞÜK’ün 08.03.2013 tarihli 6768 gelen 
evrak sayılı, yeni personel temini istemli yazısı okundu. Talebin kabulü ile gere-
ğinin Başkanlık Divanı’nca değerlendirilmesine O.B.K.V.

II. AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ:

Av.V. A.’nın Avukat Hakları Merkezi  Yardımı talebinin bildirimine ilişkin 
yazısı.

Av.V.l A.’nın Avukat Hakları Merkezi  Yardımı talebinin bildirimine ilişkin yazısı 
okundu. Dava açılması halinde Avukat Hakları Merkezi tarafından görevlendir-
me yapılmasına,

Av. B. Ç. E.’nin şüpheli Ö. T. G.’e “kamu görevlisine telefonla hakaret “ su-
çundan dava açtığının bildirimine ilişkin yazısı.

Av. B. Ç. E.’nin şüpheli Ö. T. G.’e “kamu görevlisine telefonla hakaret “ suçun-
dan dava açtığının bildirimine ilişkin yazısı okundu. 2.Sulh Ceza Mahkemesi’nin 
2013/162E. sayılı dosyasının 26.04.2013 gün saat 10.05’teki duruşmasına AHM 
tarafından görevlendirme yapılmasına,

Av. C. A.’nın her mahkeme kalemine tarayıcı konulması ya da her mahke-
me biriminin bulunduğu kata tarama merkezi kurulması istemine ilişkin 
yazısı.

Av. C. A.’nın her mahkeme kalemine tarayıcı konulması ya da her mahkeme bi-
riminin bulunfuğu kata tarama merkezi kurulması istemine ilişkin yazısı okun-
du. Adalet Komisyonu Başkanlığı’nca görüşülmesine,

Av.H.B. G.’nın A. E. hakkında hazırlık soruşturması başlatılması ve kamu 
davası açılması talebinin bildirimine ilişkin yazısı. 

Av.H.B. G.’nın A.E. hakkında hazırlık soruşturması başlatılması ve kamu davası 
açılması talebinin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Seferihisar Sulh Ceza Mah-
kemesi 2013/24 E. 13.05.2013 gün saat 9.35 teki duruşması için AHM’nce gö-
revlendirme yapılmasına, gereği için AHM gönderilmesine O.B.K.V.

III. Av. Gökçe KAYA’nın 12.03.2013 tarihli 6992 gelen evrak sayılı,Eskişe-
hir Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Pınar ÇELİK ARPACI ve 
komisyon üyeleri Av. Heval Yıldız KARASU,Av. Bestegül KABUL hakkında-
ki davanın takipçisi olacaklarının bildirimine ilişkin yazısı. 
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Av. Gökçe KAYA’nın 12.03.2013 tarihli 6992 gelen evrak sayılı,Eskişehir Barosu 
Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Pınar ÇELİK ARPACI ve komisyon üye-
leri Av. Heval Yıldız KARASU,Av. Bestegül KABUL hakkındaki davanın takipçisi 
olacaklarının bildirimine ilişkin yazısı okundu. 14.03.2013 Perşembe günü saat 
14.00’da Eskişehir 2.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davaya Av. Şenay 
TAVUZ’un katılmasına, gereği için Kadın Hakları Komisyonu’na gönderilmesine 
O.B.K.V.

IV. Bursa Barosu Başkanlığı’nın 12.03.2013 tarihli 6995 gelen evrak sa-
yılı, Av. K. B. Ç. hakkında haciz tutanaklarının incelenmesi istemli yazısı.

Bursa Barosu Başkanlığı’nın 12.03.2013 tarihli 6995 gelen evrak sayılı,Av. K. B. 
Ç. hakkında haciz tutanaklarının incelenmesi istemli yazısı okundu. Bursa Baro-
su Başkanlığı’nın 12.03.2013 tarihli 6995 gelen evrak kapsamında talep edilen 
işlemlerin naip üye olarak görevlendirilen Av. Türkan KARAKOÇ tarafından ye-
rine getirilmesine O.B.K.V.

V. KENT VE ÇEVRE KOMİSYONU ÖNERİLERİ:

13-14 Nisan 2013 tarihinde TBB ve Baro Başkanlığı tarafından ortaklaşa 
düzenlenen Kazdağları ve Termik Santralleri konulu Uluslararası panele 
komisyon katılım talebi.

Kent ve Çevre Komisyonu’ndan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av. Ayşegül AL-
TINBAŞ’ın görevlendirilmesine O.B.K.V.

VI. KADIN HAKLARI MERKEZİ ÖNERİSİ:

6284 sayılı yasaya ilişkin yönetmeliğinin bazı maddelerinin bazı maddele-
rinin iptaline yönelik dava açılmasının bildirimine ilişkin yazısı. 

6284 sayılı yasaya ilişkin yönetmeliğinin bazı maddelerinin bazı maddelerinin 
iptaline yönelik dava açılmasının bildirimine ilişkin yazısı okundu. Kadın Hakları 
Komisyonu’na gönderilmesine O.B.K.V.

19.03.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Adalet Bakanlığı’nın 19.03.2013 tarihli 7628 gelen evrak sayılı, 05-
06-07 Nisan 2013 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşecek olan İcra ve İflas 
Hukuku Uluslararası Konferansı için bir avukatın görevlendirilmesi istem-
li yazısı.  

Adalet Bakanlığı’nın 19.03.2013 tarihli 7628 gelen evrak sayılı ,05-06-07 Nisan 
2013 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşecek olan İcra ve İflas Hukuku Ulusla-
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rarası Konferansı için bir avukatın görevlendirilmesi istemli yazısı okundu. Av. 
Füruzan AKINCI KARADUT’un görevlendirilmesine, görevlendirildiğinin yazı ile 
bildirilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

II. Av. İ. G. K.’nın 19.03.2013 tarihli 7638 gelen evrak sayılı, Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yargılandığı davanın gözlemci olarak izlenmesi istemli 
yazısı.  

Av. İ. G. K.’nın 19.03.2013 tarihli 7638 gelen evrak sayılı,Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de yargılandığı davanın gözlemci olarak izlenmesi istemli yazısı okundu. Balı-
kesir Baro Başkanlığı’na başkanlıklarınca uygun görülmesi halinde İzmir Barosu 
üyesi Av. G. K.’nın yargılanmakta olduğu Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi’nin 
2013/...E. sayılı dosyasının 21 Mart 2013 günü yapılacak olan duruşmasında bir 
avukatın gözlemci olarak görevlendirilmesi konusunda yazı yazılmasına, gere-
ği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

26.03.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 25.03.2013 tarihli 8176 gelen 
evrak sayılı, Milli Savunma Bakanlığı’nın baro pulu kullanımda yaşanan 
sorunun bildirimine ilişkin yazısı. 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 25.03.2013 tarihli 8176 gelen evrak sayılı, 
Milli Savunma Bakanlığı’nın baro pulu kullanımda yaşanan sorunun bildirimine 
ilişkin yazısı okundu. İzmir Barosu web sitesinde duyurulmasına, gereği için 
Bilgi İşlem Servisi’ne gönderilmesine O.B.K.V.

II. Nevşehir Barosu’nun 26.03.2013 tarihli 8284 gelen evrak sayılı,5 Ni-
san Avukatlar Spor Oyunları’na İzmir Barosu’nun katılıp katılmayacağının 
bildirilmesi istemli yazısı. 

Nevşehir Barosu’nun 26.03.2013 tarihli 8284 gelen evrak sayılı,5 Nisan Avu-
katlar Spor Oyunları’na İzmir Barosu’nun katılıp katılmayacağının bildirilmesi 
istemli yazısı okundu. İzmir Barosu’nu temsilen belirlenen İzmir Barosu 1993 ve 
Körfez takımlarının katılacağının 29.03.2013 tarihine kadar Nevşehir Barosu’na 
bildirilmesine, gereği için Spor Komisyonu’na gönderilmesine O.B.K.V.

NİSAN 2013

02.04.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. R. K.’nin 20.03.2013 tarihli 7732 gelen evrak sayılı, İzmir Barosu Baş-
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kanlığı’nın 29.01.2013 291/1282 sayılı yazısına cevabın bildirimine ilişkin 
yazısı. 

R. K.’nin 20.03.2013 tarihli 7732 gelen evrak sayılı, İzmir Barosu Başkanlığı’nın 
29.01.2013 291/1282 sayılı yazısına cevabın bildirimine ilişkin yazısı okundu. 
Avukatlık Kanunu 141,Avukatlık Kanunu Yönetmeliği 65/b gereğince Adli Yar-
dım biriminde Disiplin Soruşturmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunma-
makla talebin reddine,  gereği için Yönetim Kurulu Disiplin İşleri Sekretarya-
sı’na tevdiine O.B.K.V.

II. Av. Nail Yılmaz TOKGÖZ’ün 01.04.2013 tarihli 8915 gelen evrak sayı-
lı,”Avukatlık Stajında İletişim ve Özgüven” konulu grup çalışmasında üc-
retsiz eğitim verme istemli yazısı. 

Av. Nail Yılmaz TOKGÖZ’ün 01.04.2013 tarihli 8915 gelen evrak sayılı,”Avukatlık 
Stajında İletişim ve Özgüven” konulu grup çalışmasında ücretsiz eğitim verme 
istemli yazısı okundu. Talebin kabulüne, talebin kabul edildiğinin Av.Nail Yıl-
maz TOKGÖZ’e bildirilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

III. Av. İ. K.,Av. A.G. B.,Av. M. E.,Av. M. K.,Av. B. K.’ün 29.03.2013 tarihli 
8903 gelen evrak sayılı,İzmir 12.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2013/9 E. sayılı 
dosyasına ait iddianamenin ek delil klasörlerinin savunma makamına 500 
tl ile satılması hakkında bilgi istemli yazısı. 

Av. İ. K.,Av. A.G. B.,Av. M. E.,Av. M. K.,Av. B. K.’ün 29.03.2013 tarihli 8903 gelen 
evrak sayılı,İzmir 12.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2013/9 E. sayılı dosyasına ait 
iddianamenin ek delil klasörlerinin savunma makamına 500 tl ile satılması hak-
kında bilgi istemli yazısı okundu. İzmir Barosu’nun delil satmak gibi bir tanım-
lama ile karşı karşıya bırakılmasının, bir dönem Baro Yöneticiliği de yapmış olan 
bir kısım dilekçe imzacısı yönünden anlaşılabilir nitelikte olmadığı, baromuz ve 
diğer baroların fotokopi vb hizmetleri onlarca yıldan bu yana yerine getirmekte 
olup bu hizmet karşılığı da bir bedel alındığı, delil satma tabirinin en hafi-
finden baro yönetimini eleştirmek adına usul ve üsluba aykırılıktan başka bir 
şey olmadığı değerlendirildi. “Baro Başkanlığımız tarafından özellikle Ağır Ceza 
Mahkemeleri’ndeki dosya içeriklerinin yoğunluğu ve sahife adedinin çokluğu 
nedeniyle, İzmir Barosu İktisadi İşletmesi bünyesinde, fotokopi merkezlerinin 
yanı sıra tarama merkezi oluşturulmasına karar verilmiş ve bu doğrultuda İzmir 
8.Ağır ceza Mahkemesi duruşma salonu yanında bulunan Baro odamız tarama 
merkezi olarak hizmete açılmıştır. Bu husus 25.01.2012 tarihinde SMS yolu ile 
meslektaşlarımıza duyurulmuş, yine 26.01.2012 tarihinde de İzmir Barosu web 
sitesine de duyuru olarak eklenmiştir. Yukarıda belirttiğimiz tarihten bu yana, 
Ağır Ceza Mahkemeleri’ndeki dosyalarından  “tarama” şeklinde suret almak 
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isteyen meslektaşlarımız, mahkemeler kanalıyla dosyaların tarama merkezimi-
ze iletilmesi ve merkezdeki görevlimiz tarafından tarama işleminin yapılması 
ile taranan belgeler CD’ye yüklenerek suret almışlardır. Bu işlem için bir bedel 
belirlenmesi zorunluluğu karşısında sahife adedi bir kuruş olacak şekilde bedel 
belirlenmiştir.Tarama Merkezi’nin kurulduğu tarihten bu yana yukarıda belirt-
tiğimiz şekli ile meslektaşlarımız sahife başı 1 kuruş olacak şekilde bedel öde-
yerek dosyalarından suret almışlardır. Dilekçede belirtilen İzmir 12.Ağır Ceza 
Mahkemesi’nin 2013/9 Esas sayılı dosyası da meslektaşlarımızın talebi ile tara-
ma merkezimizde taranmış, bu işlem yaklaşık 45 gün sürmüştür. Ancak sahife 
sayısının çokluğu nedeniyle, 1 kuruş olan bedelde indirim yapılmış ve neticede 
yapılan indirim sonucu yaklaşık 106.800 sahife- 315 klasör tutarındaki taranan 
belge karşılığı 1.060 TL tutarındaki bedel yerine 500.TL hizmet bedeli alınması 
uygun görülmüştür. Baro Yönetimimizin ne bu dosya özelinde ne de başkaca 
mahkemeler ve dosyalar ile ilgili olarak, İzmir 12.Ağır Ceza Mahkemesi veya 
başkaca mahkemelerle “anlaşarak taratma” gibi bir işlemi bulunmamaktadır. 
Yukarıda belirilen işleyiş dahilinde, yaklaşık bir buçuk yıldır meslektaşlarımıza 
klasör başına ortalama 5.TL bedel ile, belirtilen dosyada ise indirim yapılarak 
yaklaşık 1.58 kuruş bedel ile yapılan tarama hizmetinin, bedelsiz olarak sunul-
masının hakkaniyete ve işin niteliğine uygun olmayacağı açıktır. Keza Yöne-
tim Kurulumuzun, Başkanlık ve Saymanlıkça belirlenen ve İzmir Barosu İktisadi 
İşletmesi faaliyetleri kapsamında olan fotokopi, tarama vb. işler için ayrı ayrı 
karar alması söz konusu değildir.” şeklinde ve içeriğinde cevap verilmesine, İlgi 
dilekçe cevabının Av. Ercan DEMİR tarafından hazırlanmasına O.B.K.V.

16.04.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Çiğli Kaymakamlığı’nın 11.04.2013 tarihli  10039 gelen evrak sayılı,-
Çiğli İlçesi İnsan Hakları Kurulu’nda görev yapacak bir avukat istemine 
ilişkin yazısı.  

Çiğli Kaymakamlığı’nın 11.04.2013 tarihli  10039 gelen evrak sayılı,Çiğli İlçesi 
İnsan Hakları Kurulu’nda görev yapacak bir avukat istemine ilişkin yazısı okun-
du. Av. S.K.’ın görevlendirilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.
B.K.V.

II. Türkiye Barolar Birliği’nin 15.04.2013 tarihli 10385 gelen evrak sayı-
lı,Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları’nın performans değerlendirmesi pro-
jesi hakkında görüş isteminin bildirimine ilişkin yazısı 

Türkiye Barolar Birliği’nin 15.04.2013 tarihli 10385 gelen evrak sayılı,Hakim-
ler ve Cumhuriyet Savcıları’nın performans değerlendirmesi projesi hakkında 
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görüş isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. HSYK Genel Sekreterliği’nce 
görüş istemine ilişkin yazı ekinde 14.04.2013 tarihine kadar görüş istendiği,TBB 
tarafından İzmir Barosu’na gönderilen yazının kayıt tarihinin 15.04.2013 oldu-
ğu 16.04.2013 tarihli yönetim kurulunda ele alındığı,yazı içeriğinde belirtilen 
17.04.2013 tarihine kadar görüş belirlemenin gerçekçi olmadığı,yalnızca kayda 
girmesi amacıyla görüş istenmesinin gerçekçi olmadığının bildirilmesine,gere-
ği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

24.04.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Türkiye Barolar Birliği’nin 10.04.2013 tarihli 9934 gelen evrak sayılı, 
E. K.’den alınan günsüz dilekçe ve eklerinin bildirimine ilişkin yazısı. 

Türkiye Barolar Birliği’nin 10.04.2013 tarihli 9934 gelen evrak sayılı, E. K.’den 
alınan günsüz dilekçe ve eklerinin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Yakınıcının 
şikayet gideri yatırması halinde işlem yapılacağının bildirilmesine, gereği için 
Yönetim Kurulu Disiplin İşleri Sekretaryası’na tevdiine O.B.K.V.

II. Av. F. G.’ın 18.04.2013 tarihli 10656 gelen evrak sayılı,İzmir Barosu 
Körfez Bayan Basketbol Takımı idman bedelinin tarafına ödenmesi iste-
mine ilişkin yazısı. 

Av. F. G.’ın 18.04.2013 tarihli 10656 gelen evrak sayılı,İzmir Barosu Körfez Ba-
yan Basketbol Takımı idman bedelinin tarafına ödenmesi istemine ilişkin yazı-
sı okundu. İzmir Barosu Körfez Bayan Basketbol Takımı turnuvalarına hazırlık 
antrenmanlarına ilişkin idman bedeli olarak toplam 420 TL’ nin ödenmesine, 
gereği için Muhasebe Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

III. Kocaeli Barosu Başkanlığı’nın 19.04.2013 tarihli 10990 gelen evrak 
sayılı,10-11-12 Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kocaeli 
Barosu 75.Yıl Turnuvası davetinin bildirimine ilişkin yazısı. 

Kocaeli Barosu Başkanlığı’nın 19.04.2013 tarihli 10990 gelen evrak sayı-
lı,10-11-12 Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kocaeli Barosu 
75.Yıl Turnuvası davetinin bildirimine ilişkin yazısı okundu. İzmir Barosu Anato-
lia Futbol Takımı’nın katılmasına, katılacak basketbol takımının belirlenmesinin 
temini açısından spor komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu üyeleri Av. Sefa 
YILMAZ ve Av. Türkan KARAKOÇ tarafından yapılan görüşmelerden sonra be-
lirlenmesine O.B.K.V.
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30.04.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Av. Utku KILINÇ’ın 24.04.2013 tarihli İzmir Gümrük Müdürlüğü tara-
fından gönderilen komisyon önerilerinin bildirimine ilişkin yazısı. 

Av. Utku KILINÇ’ın 24.04.2013 tarihli İzmir Gümrük Müdürlüğü tarafından gön-
derilen komisyon önerilerinin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Ücretin tespiti 
ve bundan sonraki süreçte yapılacak görevlendirilmeleri tespit etmek, konuyu 
değerlendirmek amacıyla rapor hazırlamak üzere Av. Meriç KAPTAN ve Av. Anıl 
GÜLER’in görevlendirilmesine, konunun 07.05.2013 tarihli Yönetim Kurulu top-
lantısında değerlendirilmesine O.B.K.V.

II. Türkiye Barolar Birliği’nin 26.04.2013 tarihli 11593 gelen evrak sa-
yılı,Temyiz İncelemesi için Yargıtay Ceza Dairesi’ne gelen dosyaları,sanık 
müdafiliğini kanıtlamak şartıyla avukat veya yetkilendirebileceği bir kişi-
nin inceleyebileceği kararının bildirimine ilişkin yazısı. 

Türkiye Barolar Birliği’nin 26.04.2013 tarihli 11593 gelen evrak sayılı,Temyiz 
İncelemesi için Yargıtay Ceza Dairesi’ne gelen dosyaları,sanık müdafiliğini ka-
nıtlamak şartıyla avukat veya yetkilendirebileceği bir kişinin inceleyebileceği 
kararının bildirimine ilişkin yazısı okundu,bilgi alındı. Web sitesinde duyurul-
masına,gereği için Bilgi İşlem Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

MAYIS 2013

07.05.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. İzmir Barosu levhasına yeniden kaydının yapılmasını isteyen K. Ç.’ın 
durumunun değerlendirilmesi

İzmir Barosu levhasına yeniden kaydının yapılmasını isteyen K. Ç.’ın durumunun 
değerlendirilmesi yapıldı. İzmir Barosu Yönetim Kurulu’nun 04.05.1999 gün ve 
27 sayılı kararı ile Av. K. Ç.’ın 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 5.maddesinin (a) 
fıkrasına göre avukatlığa engel bir suçtan hüküm giydiğinden 1.fıkranın (a) 
bendi delaletiyle 74.madde uyarınca Avukatlık Ruhsatnamesinin geri alınarak 
iptal edilmesine ve adının bir daha yazılmamak üzere Baro levhasından kaydı-
nın silinmesine kararı uyarınca yeniden karar alınmasına ilişkin bir durum söz 
konusunu olmadığından yeniden bir karar alınmasına yer olmadığına, gereği 
için Ruhsat İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V. 

II. Bolu Barosu Başkanlığı’nın 02.05.2013 tarihli 11883 gelen evrak sa-
yılı,19.04.2013 tarihli 48 sayılı Bolu Barosu Yönetim Kurulu ile Bolu Vergi 
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Dairesi’nden alınan tespit tutanağı, kira sözleşmesi ve vergi levhası örne-
ğinin bildirimine ilişkin yazısı. 

Bolu Barosu Başkanlığı’nın 02.05.2013 tarihli 11883 gelen evrak sayılı,19.04.2013 
tarihli 48 sayılı Bolu Barosu Yönetim Kurulu ile Bolu Vergi Dairesi’nden alınan 
tespit tutanağı, kira sözleşmesi ve vergi levhası örneğinin bildirimine ilişkin 
yazısı okundu. Res’en disiplin soruşturması açılmasına Av. Kanunu 72/c gere-
ğince uyarı yazısının yazılmasına, Bolu Barosu’na bilgi verilmesine gereği için 
Yönetim Kurulu Disiplin İşleri Sekretaryası’na tevdiine O.B.K.V. 

III. Türkiye Barolar Birliği’nin 02.05.2013 tarihli 11925 gelen evrak sayı-
lı,vekalet pulunun elektronik ortamda kullanılabildiğinin bildirimine iliş-
kin yazısı. 

Türkiye Barolar Birliği’nin 02.05.2013 tarihli 11925 gelen evrak sayılı,vekalet pu-
lunun elektronik ortamda kullanılabildiğinin bildirimine ilişkin yazısı  okundu. 
Baro web sitesinde yayınlanmasına, gereği için Bilgi İşlem Servisi’ne gönderil-
mesine O.B.K.V.

IV. Av. Ol. H., Av. O. B., Av.H. Y., Av.N. E. D., Av.E. K., Av.B. K., Av.N. K., 
Av.D. Ö., Av. E. G., Av.B. V., Av. S. T., Av. İ. K., Av. A. B. E.’nın 06.05.2013 
tarihli 12270 gelen evrak sayılı,İzmir 14.İcra Müdürlüğü’ne müdür yar-
dımcısı atanması istemine ilişkin yazısı. 

Av. Ol. H., Av. O. B., Av.H. Y., Av.N. E. D., Av.E. K., Av.B. K., Av.N. K., Av.D. Ö., Av. 
E. G., Av.B. V., Av. S. T., Av. İ. K., Av. A. B. E.’nın 06.05.2013 tarihli 12270 gelen 
evrak sayılı,İzmir 14.İcra Müdürlüğü’ne müdür yardımcısı atanması istemine 
ilişkin yazısı okundu. Adli Yargı Komisyon Başkanlığı’na yazı yazılarak durumun 
bildirilmesine, yazı cevabının dilekçede imzası bulunan tüm avukatlara gönde-
rilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

14.05.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Bamberg Barosu’nun 06.05.2013 tarihli 12288 gelen evrak sayılı,Av. Y. 
N.’in Bamberg Barosu’na kayıt olduğunun bildirimine  ilişkin yazısı. 

Bamberg Barosu’nun 06.05.2013 tarihli 12288 gelen evrak sayılı,Av. Y. N.’in 
Bamberg Barosu’na kayıt olduğunun bildirimine  ilişkin yazısı okundu. Av. Y. 
N.’in baromuza kayıtlı adresine ilgili de dilekçe de eklenmek suretiyle bilgi iste-
mek üzere yazı yazılmasına, tebligat sonucunun takip edilerek yeniden Yönetim 
Kurulu’nda ele alınmasına,gereği için Ruhsat İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

II. Türkiye Barolar Birliği’nin 13.05.2013 tarihli 12952 gelen evrak sa-
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yılı,SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 09.04.2013 
tarihli 1238 sayılı avukatlık staj süresi konulu yazının bildirimine ilişkin 
yazısı. 

Türkiye Barolar Birliği’nin 13.05.2013 tarihli 12952 gelen evrak sayılı,SGK Baş-
kanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 09.04.2013 tarihli 1238 sayılı 
avukatlık staj süresi konulu yazının bildirimine ilişkin yazısı okundu,bilgi alındı.
Web sitesinde duyurulmasına,gereği için Bilgi İşlem Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

III. KENT VE ÇEVRE KOMİSYONU ÖNERİLERİ:

M.San. Ve Tic A.Ş. tarafından işletilmesi planlanan Nikel Zengileştirme te-
sisi hakkında verilen ÇED olumlu kararı ve belgesinin iptali amacıyla Ma-
nisa 1.İdare Mahkemesi’nin 2013/117E. sayılı dosyasında açılan davaya 
İZSU’nun dahil olması yönündeki ara karara uyulması amacıyla dosyanın 
incelenmesi talebi.  

M.San. Ve Tic A.Ş. tarafından işletilmesi planlanan Nikel Zengileştirme tesisi 
hakkında verilen ÇED olumlu kararı ve belgesinin iptali amacıyla Manisa 1.İda-
re Mahkemesi’nin 2013/117E. sayılı dosyasında açılan davaya İZSU’nun dahil 
olması yönündeki ara karara uyulması amacıyla dosyanın incelenmesi talebinin 
kabulüne, gereği için Kent ve Çevre Komisyonu’na gönderilmesine O.B.K.V.

21.05.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. CMK ÖNERİLERİ

Kovuşturma evresinde görevlendirme yapılmış avukatlar hakkında CMK 
Yürütme Kurulu Kararı’nın değerlendirilmesi isteminin bildirimine ilişkin 
yazısı.

Kovuşturma evresinde görevlendirme yapılmış avukatlar hakkında CMK Yürüt-
me Kurulu Kararı’nın değerlendirilmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okun-
du. Kovuşturma evresi için görevlendirme yapılmış olan dosyalarda görevlen-
dirilen avukatın mücbir sebep veya mazeretle duruşmada hazır bulunmadığı 
hallerde mahkemelerin bir duruşmalık ya da dosyada önceki avukatın görevi-
nin sona erdirilerek başka bir avukat görevlendirilmesi taleplerine;”Özgürlük-
ten yoksunluk halleri hariç olmak üzere” yeni görevlendirme yapılmamasına 
oybirliği ile karar verildi.Karardan bir örneğin mahkemelere bildirilmek üzere 
Adli Yargı Komisyonu başkanlıklarına gönderilmesine,ayrıca müdafilere tebliği-
ne ve web sitesinde yayınlanmasına,gereği için CMK Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.



229

II. Av.M. D.’nin dilekçesinin değerlendirilmesi. 

Av.M. D.’nin dilekçesinin değerlendirilmesi görüşüldü. Sitede isimleri yer alan 
baromuz üyesi avukatlara reklam yasağına aykırılığın giderilmesinin ihtarına, 
sitede üyeleri bulunan diğer barolara durumun ihbarına ve Av.K. 48.md.’sine 
aykırılık yönünden Hukuk İşleri Birimi tarafından gerekli incelemenin yapılma-
sına, gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

III. Av. Pulat Hüseyin GAGO’nun 21.05.2013 tarihli 13682 gelen evrak 
sayılı,27.05.2013 Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Hukuksal Açıdan 
Kentsel Gelişmede Planlamanın Rolü konusunda  Doç.Dr. Metin ŞENBİL’in 
konuşmacı olarak katılması isteminin bildirimine ilişkin yazısı. 

Av. Pulat Hüseyin GAGO’nun 21.05.2013 tarihli 13682 gelen evrak sayı-
lı,27.05.2013 Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Hukuksal Açıdan Kentsel 
Gelişmede Planlamanın Rolü konusunda  Doç.Dr. Metin ŞENBİL’in konuşmacı 
olarak katılması isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Doç.Dr.Metin ŞEN-
BİL’in 27.05.2013 Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Hukuksal Açıdan Kent-
sel Gelişmede Planlamanın Rolü konusunda konuşmacı olarak katılmasının is-
teminin kabulüne,gereği için Staj İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

IV. AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ:

Av.C. A.’ın şikayeti sonucu açılan davanın duruşmasının 23.05.2013 tari-
hinde saat 09.05’te  İzmir 19.Asliye Ceza Mahkemesi’nde olduğunun bil-
dirimi. 

Av.C. A.’ın şikayeti sonucu açılan davanın duruşmasının 23.05.2013 tarihinde 
saat 09.05’te  İzmir 19.Asliye Ceza Mahkemesi’nde olduğunun bildirimi okun-
du.Avukat Hakları Merkezi bünyesinde yer alan Avukat Dayanışma Grubu’ndan 
görevlendirme yapılmasına,gereği için Avukat Hakları Merkezi’ne gönderilme-
sine O.B.K.V.

28.05.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. H. A.’un 23.05.2013 tarihli 14004 gelen evrak sayılı,P. Hotel’e İzmir 
Barosu’na kayıtlı avukatların iletişim bilgilerinin taraflarına gönderilmesi 
istemine ilişkin yazısı. 

H. A.’un 23.05.2013 tarihli 14004 gelen evrak sayılı,Park 156 Hotel’e İzmir Ba-
rosu’na kayıtlı avukatların iletişim bilgilerinin taraflarına gönderilmesi istemine 
ilişkin yazısı okundu. Talebin reddine, gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine 
O.B.K.V.
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Danıştay Başsavcılığı’nın 27.05.2013 tarihli 14335 gelen evrak sayılı, izmir 
Valiliği ‘nin protokol uygulamasında İzmir Barosuna,İl Cumhuriyet Baş-
savcısı yanında yer vermeyen uygulama işleminin iptaline karar verilme-
sinin gerektiğinin bildirimine ilişkin yazısı. 

Danıştay Başsavcılığı’nın 27.05.2013 tarihli 14335 gelen evrak sayılı, izmir Va-
liliği ‘nin protokol uygulamasında İzmir Barosuna,İl Cumhuriyet Başsavcısı ya-
nında yer vermeyen uygulama işleminin iptaline karar verilmesinin gerektiği-
nin bildirimine ilişkin yazısı okundu,bilgi alındı. Hukuk İşleri Birimi’ne tevdiine 
O.B.K.V.

II. AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ:

Av. D. A. O.’un 06.05.2013 tarihli,dosyalara sunulan evrakların taranması 
ile ilgili yaşanan sorunun bildirimine ilişkin yazısı.

Av. D. A. O.’un 06.05.2013 tarihli,dosyalara sunulan evrakların taranması ile ilgili 
yaşanan sorunun bildirimine ilişkin yazısı okundu.HSYK ,Adalet Bakanlığı ve 
Adalet Komisyonu Başkanlığı’na konunun çözümünün sağlanması konusunda 
yazı yazılmasına,ilgilisi dilekçi avukata da bilgi verilmesine,gereği için Avukat 
Hakları Merkezi’ne tevdiine O.B.K.V.

III. KENT VE ÇEVRE KOMİSYONU ÖNERİLERİ:Bergama A. A. C. davasının 
değerlendirilmesi. 

Bergama A. A. C. davasının değerlendirilmesi yapıldı.Av.A. A. C. hakkında açı-
lan ve Bergama Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 04.06.2013 tarihinde saat 
13.10’daki duruşmaya Yönetim Kurulu üyelerinden Av. Türkan KARAKOÇ,Av. 
Meriç KAPTAN,Av. Özkan YÜCEL’in katılmasına O.B.K.V.

HAZİRAN 2013

11.06.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Türkiye Barolar Birliği’nin 06.06.2013 tarihli 15156 gelen evrak sayı-
lı,12.08.2008 tarihli 2008/65 sayılı duyuru ile 06.03.2013 tarihli 2009/26 
sayılı duyurunun bildirimine ilişkin yazısı. 

Türkiye Barolar Birliği’nin 06.06.2013 tarihli 15156 gelen evrak sayılı,12.08.2008 
tarihli 2008/65 sayılı duyuru ile 06.03.2013 tarihli 2009/26 sayılı duyurunun 
bildirimine ilişkin yazısı okundu, bilgi alındı. Web sitesinde yayınlanmasına, ge-
reği için Bilgi İşlem Birimi’ne tevdiine  O.B.K.V

II. İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlı-
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ğı’nın 10.06.2013 tarihli 15442 gelen evrak sayılı, İzmir Barosu 02.01.2013 
tarih ve 073/2 sayılı servis ücret tarifesi konulu yazısına yanıtının bildiri-
mine ilişkin yazısı.

İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın 
10.06.2013 tarihli 15442 gelen evrak sayılı, İzmir Barosu 02.01.2013 tarih ve 
073/2 sayılı servis ücret tarifesi konulu yazısına yanıtının bildirimine ilişkin ya-
zısı okundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazılmasına, gereği için Yazı 
İşleri Birimi’ne tevdiine  O.B.K.V

20.06.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Konya Barosu Başkanlığı’nın  03.06.2013 tarihli 14883 gelen evrak 
sayılı, Konya Barosu tarafından resmi kuruluşlarda avukatlara yürütme ile 
ilgili kurullarda görev verilmesi hakkında Konya’da bulunan kamu kurum 
ve kuruluşlarına gönderilen suretin bildirimine ilişkin yazısı. 

Konya Barosu Başkanlığı’nın  03.06.2013 tarihli 14883 gelen evrak sayılı,Konya 
Barosu tarafından resmi kuruluşlarda avukatlara yürütme ile ilgili kurullarda 
görev verilmesi hakkında Konya’da bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına gön-
derilen suretin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Resmi kuruluşlarda avukatlara 
yürütme ile ilgili kurullarda görev verilmesine ilişkin olarak çalışma yapılması-
na, hazırlanan yazının İzmir’de bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına gönde-
rilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.KV

II. İş ve Sosyal Güvenlik Komisyonu tarafından hazırlanan 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile ilgili bilgi notunun görüşülmesi

Bilgi notu değerlendirildi. İlgili çalışmanın rapor haline dönüştürülmesi için İş 
ve Sosyal Güvenlik Komisyonu Yönetim Kurulu üyeleri Av. Meriç KAPTAN ve 
Av. Anıl GÜLER’in görevlendirilmesine, hazırlanan rapor tamamlandıktan sonra 
web sitesinde yayımlanmasına O.B.K.V.

III. Av. Türkan KARAKOÇ’un 17.06.2013 tarihli  2013/902 E. sayılı M. 
Ş.’nin adli yardım dosyasının yargılama giderinin ödenmesi talebinin bil-
dirimine ilişkin yazısı. 

Av. Türkan KARAKOÇ’un 17.06.2013 tarihli  2013/902 E. sayılı M. Ş.’nin adli yar-
dım dosyasının yargılama giderinin ödenmesi talebinin bildirimine ilişkin yazısı 
okundu. Adli Yardım Yürütme Kurulu’nun önerisi doğrultusunda vekaletname 
gideri,vekalet harcı ve tebliğ giderinin zorunlu gider olması ve başvurucunun 
Kadın Sığınma evinde kalması nedeni ile Adli Yardım fonundan ödenmesine,ö-
deme yapıldıktan sonra ödeme yapılan miktarın Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
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kanlığı’na iletilmesine,gereği için Adli Yardım Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

IV. Stj.Av. P. K.’ın 18.06.2013 tarihli 16455 gelen evrak sayılı,adliye per-
soneli tarafından stajyer avukatlara yapılan kötü muamelenin ve İzmir 
Adalet Komisyonu’na yaptığı şikayetin izlenmesi isteminin bildirimine 
ilişkin yazısı. 

Stj.Av. P. K.’ın 18.06.2013 tarihli 16455 gelen evrak sayılı,adliye personeli tara-
fından stajyer avukatlara yapılan kötü muamelenin ve İzmir Adalet Komisyo-
nu’na yaptığı şikayetin izlenmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Stj.
Av. P. K. tarafından verilen dilekçenin de eklenerek sonuç ve akıbetinin İzmir 
Barosu’na bildirilmesi istemli yazı yazılarak İzmir Adalet komisyonu Başkanlı-
ğı’na gönderilmesine,gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

25.06.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Av. Ç. K.’ın 21.06.2013 tarihli  16778 gelen evrak sayılı,Ankara 2.Asli-
ye Ticaret Mahkemesi Hakimi S. İ. A., Ankara 6.Asliye Ticaret Mahkemesi 
Hakimi Z. Ö. ve Adalet Bakanlığı ile HSYK şikayetinin bildirimine ilişkin 
yazısı. 

Av. Ç. K.’ın 21.06.2013 tarihli  16778 gelen evrak sayılı,Ankara 2.Asliye Ticaret 
Mahkemesi Hakimi S. İ. A.,Ankara 6.Asliye Ticaret Mahkemesi Hakimi Z. Ö. ve 
Adalet Bakanlığı ile HSYK şikayetinin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Av.Ç. K. 
tarafından verilen dilekçelerin HSYK’ya bir üst yazı ile gönderilmesine, akıbe-
tinin İzmir Barosu’na bildirilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.
B.K.V.

AĞUSTOS 2013

20.08.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 01.08.2013 tarihli 20935 gelen 
evrak sayılı, baro bünyesinde “Çocuk Hakları,Adli Yardım ve Kamu Avu-
katları Komisyonlarının bulunup bulunmadığı,bulunuyorsa sorumlu üye-
lerin iletişim bilgilerinin taraflarına iletilmesi isteminin bildirimine ilişkin 
yazısı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 01.08.2013 tarihli 20935 gelen evrak sayılı, 
baro bünyesinde “Çocuk Hakları,Adli Yardım ve Kamu Avukatları Komisyonla-
rının bulunup bulunmadığı,bulunuyorsa sorumlu üyelerin iletişim bilgilerinin 
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taraflarına iletilmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Duyuru doğ-
rultusunda Çocuk Hakları Komisyonu’ndan sorumlu Yönetim Kurulu üyeleri-
nin Av.Dilek DEMİR ve Av.Türkan KARAKOÇ ,Adli Yardım’dan sorumlu Yöne-
tim Kurulu üyelerinin Av.Sefa YILMAZ ve Av.Türkan KARAKOÇ,Kamu Avukatları 
Komisyonu’ndan sorumlu Yönetim Kurulu üyelerinin Av.Ümit GÖRGÜLÜ ve 
Av.Anıl GÜLER olduğunun TBB’ne bildirilmesine,gereği için Yazı İşleri Birimi’ne 
tevdiine O.B.K.V.

II. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 15.08.2013 tarihli 21858 gelen 
evrak sayılı,”Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Tedavi Yardımları ve Da-
yanışma Aidatı Toplama Uygulama Esasları”ndaki değişikliğin bildirimine 
ilişkin yazısı. 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 15.08.2013 tarihli 21858 gelen evrak sa-
yılı,”Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Tedavi Yardımları ve Dayanışma Aidatı 
Toplama Uygulama Esasları”ndaki değişikliğin bildirimine ilişkin yazısı okundu, 
bilgi alındı. Web sitesinde duyurulmasına, gereği için Bilgi İşlem Birimi’ne tev-
diine O.B.K.V.

III. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 06.08.2013 tarihli 21594 gelen 
evrak sayılı, ticaret sicil,tapu,ve nüfus sorgulamalarının UYAP üzerinden 
yapılabilmesi için Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmenin bildirimine iliş-
kin yazısı. 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 06.08.2013 tarihli 21594 gelen evrak sayılı, 
ticaret sicil,tapu,ve nüfus sorgulamalarının UYAP üzerinden yapılabilmesi için 
Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmenin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Yazı-
mız üzerine Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından TBB’ne 
gönderilen 15.07.2013 tarihli yazı cevabının web sitesinde yayınlanmasına,ge-
reği için Bilgi İşlem Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

IV. Av.Y. M. A.’nın 06.08.2013 tarihli 21601 gelen evrak sayılı,6487 sayılı 
yasanın anayasaya aykırılığı üzerine çalışma toplantısı isteminin bildiri-
mine ilişkin yazısı. 

Av.Y. M. A.’nın 06.08.2013 tarihli 21601 gelen evrak sayılı,6487 sayılı yasanın 
anayasaya aykırılığı üzerine çalışma toplantısı isteminin bildirimine ilişkin yazısı 
okundu. 6487 sayılı yasa çerçevesinde Yönetim Kurulu üyesi Av.Meriç KAPTAN 
tarafından hazırlanan raporun dilekçi avukata gönderilmesine, İzmir Barosu ta-
rafından konu ile ilgili çalışma yapıldığının ve TBB ile paylaşıldığının bildirilme-
sine, gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

V. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 06.08.2013 tarihli 21593 gelen ev-
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rak sayılı, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasınca belirlenen ve 
Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfına ait araçlarda keşif ve haciz işlemle-
rinde uygulanan fiyat tarifesinin bildirimine ilişkin yazısı. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 06.08.2013 tarihli 21593 gelen evrak sayılı, 
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasınca belirlenen ve Adalet Teşkilatı 
Güçlendirme Vakfına ait araçlarda keşif ve haciz işlemlerinde uygulanan fiyat 
tarifesinin bildirimine ilişkin yazısı okundu, bilgi alındı. Av.C. Ç. B.’ye İzmir Adli 
Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu ile İzmir Cumhuriyet Başsavcı-
lığı tarafından verilen yazı cevaplarının üst yazı ile iletilmesine, gereği için Yazı 
İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

VI. PTT Genel Müdürlüğü’nün 01.08.2013 tarihli 20954 gelen evrak sayı-
lı, Torbalı Adliye PTT şubesinin açılacağının bildirimine ilişkin yazısı. 

PTT Genel Müdürlüğü’nün 01.08.2013 tarihli 20954 gelen evrak sayılı,Torbalı 
Adliye PTT şubesinin açılacağının bildirimine ilişkin yazısı okundu,bilgi alın-
dı. Torbalı Adliye Binası’na PTT şubesi açılması talepli yazımız ile PTT Genel 
Müdürlüğü İzmir PTT Başmüdürlüğü tarafından verilen 24.07.2013 tarihli yazı 
cevabının ilan edilmek üzere Torbalı Adli Müzaheret Temsilcisi Av.Doğan TU-
RAN’a iletilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

VII. Av.U. B. D.’nin 06.08.2013 tarihli 21479 gelen evrak sayılı,TBB 2013 
Spor Oyunları katılımı için İzmir Barosu’ndan ulaşım bedellerinin öden-
mesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı. 

Av.U. B. D.’nin 06.08.2013 tarihli 21479 gelen evrak sayılı,TBB 2013 Spor Oyun-
ları katılımı için İzmir Barosu’ndan ulaşım bedellerinin ödenmesi isteminin bil-
dirimine ilişkin yazısı okundu. Futbol takımının 25 kişi belirlenmek üzere gi-
diş-dönüş 150 tl olmak üzere toplam 70 kişi için ödeme yapılması ile Şubat 
ayı Adana Turnuvası bakiyesine mahsup edilmesine, gereği için Muhasebe Bi-
rimi’ne tevdiine O.B.K.V.

VIII. Mersin Barosu’nun 05.08.2013 tarihli 21320 gelen evrak sayılı,23 
Ağustos-01 Eylül 2013 tarihlerinde yapılacak olan spor oyunları için ka-
tılımcılarının konaklama yapabileceği otellerin bildirimine ilişkin yazı-
sı. 

Mersin Barosu’nun 05.08.2013 tarihli 21320 gelen evrak sayılı,23 Ağustos-01 
Eylül 2013 tarihlerinde yapılacak olan spor oyunları için  katılımcılarının konak-
lama yapabileceği otellerin bildirimine ilişkin yazısı okundu,bilgi alındı. Spor 
Komisyonu’na gönderilmesine O.B.K.V.

IX. Mersin Barosu’nun 16.08.2013 tarihli 22094 gelen evrak sayılı,23 
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Ağustos-01 Eylül 2013 tarihlerinde yapılacak olan spor oyunları için İzmir 
Barosu  katılımcılarının taraflarına iletilmesi isteminin bildirimine ilişkin 
yazısı. 

Mersin Barosu’nun 16.08.2013 tarihli 22094 gelen evrak sayılı,23 Ağustos-01 
Eylül 2013 tarihlerinde yapılacak olan spor oyunları için İzmir Barosu  katılım-
cılarının taraflarına iletilmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Mersin 
Barosu ilgi yazısı gereğince 2013 Avukat Spor Oyunları’na katılacak konukların 
konaklamaları,ulaşımları ile ilgili bilgilerinin ve gerekli olduğunda ulaşılabilecek 
ilgili kişilerin isim ve telefon numarası bildirilmek üzere Mersin Spor Oyunları 
Yürütme Kurulu üyesi İzmir Temsilcisi Av.Hasan Rüştü AKSOY’a bildirilmesine,-
gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

X. 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği’nin 19.08.2013 ta-
rihli 22384 gelen evrak sayılı,İzmir Barosu’nun 17.07.2013 tarihli 10271 
sayılı yazısında bahsi geçen kamera kayıtlarının İzmir Cumhuriyet Başsav-
cılığı’na iletildiğinin bildirimine ilişkin yazısı. 

9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği’nin 19.08.2013 tarihli 22384 
gelen evrak sayılı, İzmir Barosu’nun 17.07.2013 tarihli 10271 sayılı yazısında 
bahsi geçen kamera kayıtlarının İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiğinin 
bildirimine ilişkin yazısı okundu. İnsan Hakları Merkezi’ne gönderilmesine O.
B.K.V.

27.08.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Av.A. A.’nın 26.08.2013 tarihli 23153 gelen evrak sayılı, E. K.’nın dava 
dosyasının bildirimine ilişkin yazısı. 

Av.A. A.’nın 26.08.2013 tarihli 23153 gelen evrak sayılı,E. K.’nın dava dosyasının 
bildirimine ilişkin yazısı  okundu. Av.Kanunu 95/21 uyarınca müdahil olunaca-
ğından soruşturmanın akıbeti hakkında bilgi edinmek amacıyla Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na yazı yazılmasına, Av.A. A. tarafından verilen dosya içeriğinin İn-
san Hakları Merkezi Cezaevi Komisyonu’na gönderilmesine, gereği için Yazı 
İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.
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EYLÜL 2013

03.09.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. M. D.,M. M, M. K.,G. T.’nin  29.08.2013 tarihli 23517 gelen evrak sa-
yılı,İzmir 5.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/467E. Sayılı dosyası için İz-
mir Barosu’ndan yardım talebinin bildirimine ilişkin yazısı. 

M. D., M. M., M. K., G. T.’nin  29.08.2013 tarihli 23517 gelen evrak sayılı,İzmir 
5.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/467E. Sayılı dosyası için İzmir Barosu’n-
dan yardım talebinin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Av.Ayşegül ALTINBAŞ’ın 
gözlemci olarak görevlendirilmesine O.B.K.V.

10.09.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 13.08.2013 tarihli 21683 gelen 
evrak sayılı, İnsan Hakları İhlali İddialarına İlişkin Başvuruların İncelen-
mesine Dair Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Taslağı’nın bildirimi-
ne ilişkin yazısı. 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 13.08.2013 tarihli 21683 gelen evrak sa-
yılı, İnsan Hakları İhlali İddialarına İlişkin Başvuruların İncelenmesine Dair Usul 
ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Taslağı’nın bildirimine ilişkin yazısı okundu. 
“İnsan Hakları İhlali İddialarına İlişkin Başvuruların İncelenmesine Dair Usul ve 
Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Taslağı”na ilişkin olarak düzenlenen raporun 
TBB’ne gönderilmesine,gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

17.09.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. İstanbul Barosu Başkanı Av.Doç.Dr.Ümit KOCASAKAL’ın 04.09.2013 
tarihli 23795 gelen evrak sayılı, 02-03 Kasım 2013 tarihinde Bakırköy 
Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan “Avukatlık Sınavı 
ve Staj Eğitimi” Kurultayı’nın  bildirimine ilişkin yazısı. 

İstanbul Barosu Başkanı Av.Doç.Dr.Ümit KOCASAKAL’ın 04.09.2013 tarihli 
23795 gelen evrak sayılı, 02-03 Kasım 2013 tarihinde Bakırköy Adalet Sarayı 
Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan “Avukatlık Sınavı ve Staj Eğitimi” Ku-
rultayı’nın  bildirimine ilişkin yazısı okundu. SEM Yürütme Kurulu’na tevdiine 
O.B.K.V.

II. Türkiye Barolar Birliği’nin 16.09.2013 tarihli 251127 gelen evrak sayı-
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lı,AİHM tarafından yürütülen proje kapsamında tercüme edilmesi faydalı 
olacak kararların AİHM’e iletilmek üzere TBB İnsan Hakları Merkezi’ne 
gönderilebileceğinin duyurulması isteminin bildirimine ilişkin yazısı.

Türkiye Barolar Birliği’nin 16.09.2013 tarihli 251127 gelen evrak sayılı,AİHM ta-
rafından yürütülen proje kapsamında tercüme edilmesi faydalı olacak kararla-
rın AİHM’e iletilmek üzere TBB İnsan Hakları Merkezi’ne gönderilebileceğinin 
duyurulması isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu,bilgi alındı. Web sitesin-
de duyurulmasına, gereği için Bilgi İşlem Servisi’ne tevdiine O.B.K.V.

Türkiye Barolar Birliği’nin 16.09.2013 tarihli 251126 gelen evrak sayı-
lı,2003-2013 yılları arasında CMK görevlendirmeleri hakkında bilgi talebi 
yazısı. 

Türkiye Barolar Birliği’nin 16.09.2013 tarihli 251126 gelen evrak sayılı,2003-2013 
yılları arasında CMK görevlendirmeleri hakkında bilgi talebi yazısı okundu. 
CMK Yürütme Kurulu’na gönderilmesine O.B.K.V.

26.09.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. ADLİ YARDIM YÜRÜTME KURULU ÖNERİSİ:

23.09.2013 tarihli Bayraklı Adliyesi C blok zemin kat fotokopide  5 tl mat-
bu dava dilekçesiyle  açılan davalarda vatandaşın hak kaybına uğrama-
ması için gerekli işlemlerin yapılması isteminin   bildirimine ilişkin yazı-
sı. 

23.09.2013 tarihli Bayraklı Adliyesi C blok zemin kat fotokopide 5 tl matbu 
dava dilekçesiyle  açılan davalarda vatandaşın hak kaybına uğramaması için 
gerekli işlemlerin yapılması isteminin   bildirimine ilişkin yazısı  okundu. Tes-
pit tutanağı hazırlamak üzere Av.Türkan KARAKOÇ,Av.Ümit GÖRGÜLÜ,Av.Dilek 
DEMİR’in görevlendirilmesine,01.10.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 
değerlendirilmesine O.B.K.V.

II. Av.Ö. K.’nın 12.09.2013 tarihli 24768 gelen evrak sayılı, izmir Baro-
su’nun 29.08.2013 tarihli 490/2210 sayılı  yazıya yanıtının bildirimine iliş-
kin yazısı.

Av.Ö. K.’nın 12.09.2013 tarihli 24768 gelen evrak sayılı, İzmir Barosu’nun 
29.08.2013 tarihli 490/2210 sayılı  yazıya yanıtının bildirimine ilişkin yazısı  
okundu. 20.08.2013 tarihli dilekçenin 22.08.2013 tarihli Başkanlık Divanı’nda 
değerlendirilmek üzere kayda alındığı ancak herhangi bir üst yazı bulunma-
ması nedeni ile hak kaybına sebebiyet vermemek amacıyla şehven gönderilmiş 
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olarak değerlendirildiği anlaşılmakla 29.08.2013 tarihli yazı cevabının verildi-
ği,02.09.2013 tarihli üst yazı ile gönderilen dilekçenin bilgi amaçlı olarak kayıt-
lara alındığının bildirilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

III. Türkiye Barolar Birliği’nin 24.09.2013 tarihli 26412 gelen evrak sa-
yılı,İzmir Barosu Başkanlığı’nın Adli Yardım Dengeleme Fonu’ndan 
1.886.781.82 tl nin ek ödenek olarak gönderilmesi talebinin 600.00 tl ola-
rak kabul edildiğinin  bildirimine ilişkin yazısı. 

Türkiye Barolar Birliği’nin 24.09.2013 tarihli 26412 gelen evrak sayılı,İzmir Ba-
rosu Başkanlığı’nın Adli Yardım Dengeleme Fonu’ndan 1.886.781.82 TL’ nin ek 
ödenek olarak gönderilmesi talebinin 600.00 TL olarak kabul edildiğinin  bildi-
rimine ilişkin yazısı okundu,bilgi alındı. 

IV. Av.F. Y.,Av.Y. D.,Av.G. K., Av.S. A.,Av.Ş. Ş.,Av.H. K.’nın 23.09.2013 tarih-
li 26374 gelen evrak sayılı,İzmir Adliyesi 1.kat kafeteryasındaki yemekler 
hakkındaki şikayetlerinin bildirimine ilişkin yazısı. 

Av.F. Y.,Av.Y. D.,Av.G. K., Av.S. A.,Av.Ş. Ş.,Av.H. K.’nın 23.09.2013 tarihli 26374 ge-
len evrak sayılı,İzmir Adliyesi 1.kat kafeteryasındaki yemekler hakkındaki şika-
yetlerinin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Ekteki dilekçedeki meslektaşlarımız 
ile çok sayıda meslektaşımızın benzer nitelikte şikayetleri bulunduğu dikkate 
alınarak gerekli düzenlemelerin yapılması istemli Cumhuriyet Savcılığı’na yazı 
yazılmasına, gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

V. İzmir Barosu Müdürü Av.Utku KILINÇ’ın 26.09.2013 tarihli, 2 Ekim 
2012 tarihinde saat 15.00-17.00 saatleri arasında İzmir Barosu Konferans 
salonunda “Mülteci Hukuku ve Türkiye’nin Göç Politikası” konulu konfe-
ransı yapılması  için  izin isteminin bildirimine ilişkin yazısı. 

İzmir Barosu Müdürü Av.Utku KILINÇ’ın 26.09.2013 tarihli, 2 Ekim 2012 tarihin-
de saat 15.00-17.00 saatleri arasında İzmir Barosu Konferans salonunda “Mül-
teci Hukuku ve Türkiye’nin Göç Politikası” konulu konferansı yapılması  için  izin 
isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Talebin kabulüne O.B.K.V

EKİM 2013

01.10.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Türkiye Barolar Birliği’nin 27.09.2013 tarihli 26848 gelen evrak sayı-
lı,”Uzlaştırmacı Atama ve Takip” Programı” sisteminin kullanıma açılabil-
mesi için TBB personeli ile görüşülmesi isteminin bildirimine ilişkin yazı-
sı. 



239

Türkiye Barolar Birliği’nin 27.09.2013 tarihli 26848 gelen evrak sayılı,”Uzlaştır-
macı Atama ve Takip” Programı” sisteminin kullanıma açılabilmesi için TBB per-
soneli ile görüşülmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. CMK Birimi 
Müdürü Av.Erkan GÜZGÜLÜ’nün “Uzlaştırmacı Atama ve Takip Programı”nın 
kullanıma açılabilmesi için görevlendirilmesine ve ilgi yazıda belirtilen Ahtür 
ÇİMEN’le iletişime geçilmesine O.B.K.V.

II. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 27.09.2013 tarihli 26889 gelen ev-
rak sayılı, İzmir Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmet binasında görev yapan 
komisyonlarında görev alacak 2 asil 2 yedek üyenin taraflarına bildirilme-
si istemine ilişkin yazısı. 

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 27.09.2013 tarihli 26889 gelen evrak sayılı, 
İzmir Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmet binasında görev yapan komisyonlarında 
görev alacak 2 asil 2 yedek üyenin taraflarına bildirilmesi istemine ilişkin yazısı 
okundu. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı 1 no lu Daimi Takdir Komisyonu’na Av.M. 
E. ve Av.M. A. O.’nun asil,Av.Ö. M. ve Av.V. S.’nin yedek üye olmak üzere adres 
ve telefon numaralarının bildirilmesine,gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine 
O.B.K.V.

III. İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KOMİSYONU ÖNERİLERİ

İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu’nun 31.10.2013 
tarihinde saat 17.00’da Barohan 6.katta “İkale -İbraname” konulu etkinlik 
düzenleneceğinin bildirimine ilişkin yazısı. 

İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu’nun 31.10.2013 tarihin-
de saat 17.00’da Barohan 6.katta “İkale -İbraname” konulu etkinlik düzenle-
neceğinin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Kabulüne, gereği için İzmir Barosu 
Müdürlüğü’ne tevdiine O.B.K.V.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu’nun 17.09.2013  tarihli 48/119 sayılı kararı 
gereğince Av.Meriç KAPTAN’nın raporunun değerlendirilmesi. 

Ankara 1. İdare Mahkemesi 2012/ 593 E, 2013/ 732 K sayılı kararıyla; İzmir Ba-
rosu Disiplin Kurulunca 31.03.2006 tarih ve E: 2006/6, K: 2006/18 sayı kararıyla 
verilen Ve TBB Disiplin Kurulunun 07.07.2006 tarih ve 2006/ 243 E, 2006/ 272 
sayılı ve Adalet Bakanlığının 13.09.2006 tarih ve 19289 sayılı kararıyla Onanarak 
kesinleşen meslekten çıkarma cezasına dayanak İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi  
2003/ 230 E, 2004/ 610 sayılı kararının eski hale getirme ve temyiz edilmesi so-
nucunda Yargıtay 11. Ceza Dairesince 2007/ 9504 E, 2008/ 124 sayılı kararıyla 
bozulması sebebiyle; M. T.’nin meslekten çıkartılmasına ilişkin kararın “işlemin 
sebep unsuru olan kesin hüküm giyme halinin ortadan kalktığı” ndan bahisle, 
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18.07.2011 tarihli …müracaatının “önceden kesinleşen disipline yönelik kara-
rın geri alınmasına yönelik olmamakla birlikte” mahkumiyetin kalktığı tarihten 
itibaren mesleğe kabul edilip edilmeyeceği bakımından işin esası incelenmek 
suretiyle bir karar verilmesi gerektiği ve bu sebeple “verilen meslekten çıkarma 
cezasının kesinleştiğinden bahisle …’ın vaki başvurusunun reddedilmesinin hu-
kuka uyarlı olmadığından işlemin iptaline dair karar verilmiştir. 

İdare mahkemesinin gerekçeli kararından da anlaşılacağı üzere başvurucunun 
önceden kesinleşen disiplin cezası iptal edilmemiş, baro yönetim kurulunun 
bu disiplin cezasının avukatlığa kabule engel teşkil ettiği gerekçesi ile başvu-
rusunun reddine ilişkin işlem iptal edilmiştir. Ve disiplin kurulunca işin esasına 
girilerek değerlendirme yapılması gerektiği belirtilmiştir. 

Yapılan görüşme ve değerlendirmeler sonucunda; 

….’ın kesinleşmiş disiplin kurulu kararı ile meslekten çıkarılmasından sonra İz-
mir barosu Y.K.nun 26.09.2006 gün ve 102 sayılı kararıyla levhadan silinmesine 
karar verildiği ve bu karara karşı ilgilinin itiraz etmesi üzerine Türkiye Barolar 
Birliğinin itirazı reddederek “…’ın RUHSATNAMESİNİN GERİ ALINARAK İPTAL 
EDİLMESİNE VE ADININ BİR DAHA YAZILMAMAK ÜZERE BARO LEVHASINDAN 
SİLİNMESİNE” şeklinde düzelterek onandığı, 

Söz konusu kararın daha sonra Av. K. gereğince Adalet Bakanlığına gönderil-
miş olduğu ve Adalet bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.02.2007 
tarihli oluru ile onanarak kesinleştiği, …. tarafından söz konusu Yönetim Kurulu 
kararına karşı da dava açılmış olduğu ve davanın Ankara 17. İdare Mahkemesi-
nin 2011/3375 sayılı dosyası ile derdest olduğu, 

Anılan ve TBB Yönetim Kurulu Kararı ile düzeltilerek onanan ve kesinleşen Yö-
netim Kurulu kararı ile ….’ın avukatlık yapabilmesinin temel unsurlarından biri 
olan “avukatlık ruhsatnamesinin iptal edilmiş olduğu” avukatlık ruhsatnamesi 
bulunmayan bir kişinin baro levhasına kaydının da mümkün olmadığı, bu ne-
denle Ankara 17. İdare Mahkemesi tarafından “ruhsatnamenin iptali ve levha-
dan bir daha yazılmamak üzere silinmesine” ilişkin söz konusu Yönetim Kurulu 
Kararının iptaline yönelik dava ile ilgili olarak bir karar verilmeksizin yeni bir 
işlem tesisinin mümkün olmadığı, kesinleşmiş ve dava konusu yapılmış yöne-
tim kurulu kararının yok kabul edilmesinin de mümkün olmadığı, kaldı ki ida-
re mahkemesinin söz konusu kararının disiplin kurulu kararının iptaline ilişkin 
olduğu ve iptal kararı gereğince yeniden değerlendirme yapmanın da disiplin 
kurulunun görevi olduğu, Yönetim Kurulunun disiplin kurulu yerine geçerek 
karar vermesinin mümkün olmadığı kanaatine varılmıştır, 

Bu nedenle, her ne kadar Ankara 1. İdare Mahkemesi tarafından işin esasına gi-
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rilerek değerlendirme yapılması gerektiğinden bahisle Baro disiplin kurulu ka-
rarının iptaline karar verildiği anlaşılmışsa da İzmir barosu Yönetim kurulunun 
“M. T.’nin RUHSATNAMESİNİN GERİ ALINARAK İPTAL EDİLMESİNE VE ADININ 
BİR DAHA YAZILMAMAK ÜZERE BARO LEVHASINDAN SİLİNMESİNE” ilişkin 
kararı iptal edilmemiş bulunduğu ve bu konu da halen yargılamanın devam 
ediyor oluşu göz önüne alınarak söz konusu Ankara 17. İdare Mahkemesinde 
sürmekte olan davanın sonucunun beklenmesine, mahkemenin kararına göre 
yeniden değerlendirme yapılmasına, Ankara 1. İdare Mahkemesi 2012/ 593 E, 
2013/ 732 K sayılı kararının gereği için disiplin kuruluna gönderilmesine OBKV 

08.10.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. SEM YÜRÜTME KURULU ÖNERİLERİ:

Sem Yürütme Kurulu’nun “Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönet-
meliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ve Gerekçesi” 
için bildirdikleri görüşün değerlendirilmesi isteminin bildirimine ilişkin 
yazısı. 

Sem Yürütme Kurulu’nun “Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ve Gerekçesi” için bildirdikleri 
görüşün değerlendirilmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. SEM Yü-
rütme Kurulu tarafından avukatlık staj yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına 
dair yönetmelik taslağı ve gerekçesine ilişkin görüşlerin TBB’ne gönderilmesi-
ne, gereği için Staj İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

II. Av.H. Ü.’nün 04.10.2013 tarihli 27638 gelen evrak sayılı, adli yardım 
ödemeleri hakkında bilgi isteminin bildirimine ilişkin yazısı. 

Av.H. Ü.’nün 04.10.2013 tarihli 27638 gelen evrak sayılı, adli yardım ödemeleri 
hakkında bilgi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Talep edilen makbuz 
örneğinin Yazı İşleri tarafından 15.05.2013 tarihinde posta ile gönderildiği an-
laşıldığından bu kez makbuz örneğinin taranarak e-posta yoluyla dilekçi avu-
kata gönderilmesine O.B.K.V.

III. S. A.’nın kayıt durumunun değerlendirilmesi 

S.A.’nın kayıt durumunun değerlendirilmesi yapıldı. 24.09.2013 tarihli dilekçesi 
ile İzmir Barosu Levhasına yeniden yazılmak üzere başvuran S. A. lgili olarak 
yapılan değerlendirme ile Disiplin Kurulunun 07.10.2013 gün ve 290-14192 
sayılı kararları incelenmekle;

Başvurucu S. A. ile ilgili olarak İzmir Barosu Disiplin Kurulunun 2004/29 esas, 
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2004/52 karar sayılı ve 08.07.2004 tarihli kararı ile meslekten çıkarma kararı 
verildiği, 

Meslekten çıkarma cezasına konu eylemin İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2002/390 esas, 2003/202 karar sayılı ve 17.07.2003 tarihli ceza dosyasında yer 
alan eylem olduğu, ilgi mahkeme kararının kesinleştiği,

Başvurucunun, İzmir Barosu Disiplin Kurulunun  meslekten çıkarma kararına 
karşı cezasına karşı yaptığı itirazın Barolar Birliği Disiplin Kurulunun 2005/53 
esas, 2005/139 karar ve 07.04.2005 günlü kararı ile onanmak suretiyle kesin-
leştiği, 

Başvurucunun daha sonra kesinleşen  İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2002/390 esas, 2003/202 esas sayılı dosyasına müracaat ettiği ve bu müracaat 
üzerine 2. Ağır Ceza Mahkemesince 12.09.2008 tarihinde HÜKMÜN AÇIKLAN-
MASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLDİĞİ, Yine başvurucunun talebi 
üzerine İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinin aynı kararla ilgili olarak 2007/842 
müteferrik sayı ile 19.10.2007 tarihinde YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİL-
MESİNE karar verildiği,

Bu gelişmeler sonucu başvurucu tarafından İzmir Barosu Levhasına yeniden 
yazılmak üzere 17.10.2008 tarihinde müracaatı üzerin, İzmir Barosu Yönetim 
Kurulunun 18.11.2008 gün ve 5/28 sayılı kararı ile Baro Levhasına kaydının ya-
pılmasına karar verildiği,

İzmir Barosu Yönetim Kurulu kararının  Türkiye Barolar Birliği  Yönetim Kurulu-
nun 20.12.2008 gün ve 15524-9 sayılı kararı ile  uygun görülmeyerek başvuru-
cunun talebinin reddedildiği,

Türkiye Barolar Birliğinin red kararının da Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Müdür-
lüğü tarafından 14.01.2009 gün ve 488-826 sayı ile onandığı anlaşılmıştır. 

Başvurucu tarafından Türkiye Barolar Birliğinin red kararı ile bu kararın uygun 
görüldüğüne ilişkin onama kararının iptali için Ankara 15. İdare Mahkemesinin 
2009/696 esası ile yapılan yargılama sonucu başvurucunun talebi reddedil-
miştir. Bu red kararı başvurucu tarafından temyiz edilmiş, temyiz incelemesi 
sonucu Danıştay 8. Dairesinin 2010/5759 esas sayılı kararı ile de  Ankara 15. 
İdare Mahkemesinin 2009/696 esas sayılı kararı onanmıştır. Başvurucu tarafın-
dan Ankara 15. İdare Mahkemesinin kararı, karar düzeltme istemi ile yine 8. 
Daireye gönderilmiştir.

Tüm bu safahat sonucu ortaya çıkan hukuki duruma göre;

Başvurucunun meslekten çıkarma cezasına konu olan İzmir 2. Ağır Ceza Mah-
kemesinin 2002/390 esas, 2003/202 karar sayılı dosyasından verilen 17.07.2003 
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tarihli ceza kararı ile ilgili olarak bilahere 12.09.2008 tarihinde HÜKMÜN AÇIK-
LANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİ, Aynı Mahkemece 
2007/842 müteferrik sayı ile YAZAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİNE KA-
RAR VERİLMESİ sonucu başvurucu hakkında özellikle TCK 231/5 maddesinde 
ifade edilen “ Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurulan hükmün sanık 
hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını ifade eder “ şeklindeki düzenleme 
karşısında başvurucu hakkında 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 5/1-a mad-
desine göre meslekten çıkarma cezasının uygulanamayacağı her türlü izahtan 
varestedir. 

Kaldı ki başvurucunun İzmir Barosu Levhasına yazılma kararının uygun bulun-
madığına ilişkin Türkiye Barolar Birliğinin bu kararının onanmasına ilişkin kara-
rın gerekçesi ( ki bu başvurucu tarafından dava konusu edilen karardır. )  1136 
sayılı Avukatlık kanununun 5/1-c maddesi olarak belirtilmiştir. 

Bilindiği üzere 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5/1-c maddesi, Anayasa Mah-
kemesinin 2012/116 esas, 2013/32 karar sayılı kararı ile 28.02.2013 tarihinde 
iptal edilmiş, iptal kararı 13.08.2013 tarihli Resmi Gazetenin 28734 sayısı ile 
yayınlanmıştır. 

Bu durumda  başvurucunun, İzmir Barosu Levhasına yeniden yazılma talebinin 
hukuka uygun olduğu ve kabule gerektiği kanaatine varılmakla;

Başvurucu S. A.’nın İzmir Barosu Levhasına eski sicil numarası olan …. sicil nu-
marası ile yeniden kaydına katılanların oybirliği ile karar verildi.

IV. Av.Y. A.’nın  08.10.2013 tarihli 27876 gelen evrak sayılı, İzmir 1.Ağır 
Ceza Mahkemesi’nin 2013/381 sayılı dosya duruşmasının bildirimine iliş-
kin yazısı.

Av.Y. A.’nın  08.10.2013 tarihli 27876 gelen evrak sayılı, İzmir 1.Ağır Ceza Mah-
kemesi’nin 2013/381 sayılı dosya duruşmasının bildirimine ilişkin yazısı  okun-
du. Müdafi olarak Av.Özkan YÜCEL’in görevlendirilmesine O.B.K.V.

V. SEM YÜRÜTME KURULU ÖNERİLERİ:

Stj.Av.S. O.’nun staj kaydının değerlendirilmesi talebinin bildirimi. 

Stj.Av.S. O.’nun staj kaydının değerlendirilmesi talebinin bildirimi okundu. İzmir 
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na yazı yazıla-
rak,her ne kadar İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Baş-
kanlığı’nın 09.09.2013 tarih ve 2013/2282 sayılı kararı ile,Stj.Av.S. O.’nun eğitim 
durumu sebebiyle şimdilik staj dosyasının muameleden kaldırılmasına,yüksek 
lisans programı bitimine müteakip müracatta bulunulması halinde stajına kal-
dığı yerden devam etmesine karar verilmiş ise de;Av.Kanununun 23.md.’nin bi-
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rinci paragrafı gereğince stajın kesintisiz olarak yapılacağı,aynı maddenin son 
cümlesinin stajın yapıldığı yere göre Adalet Komisyonu Başkanı ve Baro Başka-
nı haklı bir engelin bulunması halinde yanında staj yaptığı avukatında görüşü 
alınarak stajyere 30 günü aşmamak üzere izin verebileceği hükmü karşısında 
stajyer avukatın 30 günlük süresinin 09.10.2013 günü sona ereceğinden stajyer 
avukatın 10.10.2013 günü staj listesinden silineceğinin bildirilmesine,gereği 
için Staj İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

22.10.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Av.E. B.’nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak sayılı, yangın nede-
niyle zarar gören avukatlık bürosu için İzmir Barosu’ndan yardım istemi-
nin bildirimine ilişkin yazısı. 

Av.E. B.’nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak sayılı,yangın nedeniyle zarar 
gören avukatlık bürosu için İzmir Barosu’ndan yardım isteminin bildirimine iliş-
kin yazısı  okundu. TBB’ne üst yazı yazılarak Sosyal  Yardım ve Dayanışma Fonu 
Yönergesi’nin Olağanüstü Yardım başlıklı maddesi gereğince, meydana gelen 
hasarın giderilmesi amacı ile yardım yapılmasının istenmesine, gereği için Yazı 
İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

II. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 10.10.2013 tarihli 28150 gelen 
evrak sayılı, avukatlık yasası önerisi hazırlama çalışmaları için temsilci is-
teminin bildirimine ilişkin yazısı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 10.10.2013 tarihli 28150 gelen evrak sayılı, 
avukatlık yasası önerisi hazırlama çalışmaları için temsilci isteminin bildirimine 
ilişkin yazısı okundu. TBB’nin 2013/77 sayılı duyurusu uyarınca Avukatlık Yasası 
Önerisi Hazırlama Çalışmaları kapsamında İzmir Barosunu temsilen Av.Cemal 
ERDEM’in görevlendirilmesine,gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

III. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 11.10.2013 tarihli 28316 gelen ev-
rak sayılı, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan adli sicil belgesi afişleri-
nin duyurulması isteminin  bildirimine ilişkin yazısı. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 11.10.2013 tarihli 28316 gelen evrak sayılı, 
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan adli sicil belgesi afişlerinin duyurulması 
isteminin  bildirimine ilişkin yazısı  okundu. Afişlerin İzmir Adliyesi’nde İzmir 
Barosu’na ait elektronik reklam panolarında tanıtım amaçlı olarak 1 ay süreyle 
gösterimine, gereği için Bilgi İşlem Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

IV. İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi’nin 21.10.2013 28424 gelen 
evrak sayılı,İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin dü-
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zenlenmesi ilanı duyurusunun yayınlandığının bildirimine ilişkin yazı-
sı. 

İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi’nin 21.10.2013 28424 gelen evrak sayılı,İl 
Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin düzenlenmesi ilanı duyu-
rusunun yayınlandığının bildirimine ilişkin yazısı  okundu. 2014 yılı Hukuk,Ceza 
ve Tercüman bilirkişi listesinin İzmir Adliyesi resmi internet sitesi olan izmir.
adalet.gov.tr sitesinden temin edilerek İzmir Barosu web sitesinde yayınlanma-
sına,gereği için Bilgi İşlem Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

V. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 21.10.2013 tarihli 28385 gelen 
evrak sayılı,13.10.2013 tarihinde saat 01.30-06.30 saatleri arasındaki ka-
mera kayıtlarının taraflarına iletilmesi isteminin bildirimine ilişkin yazı-
sı. 

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 21.10.2013 tarihli 28385 gelen evrak sa-
yılı,13.10.2013 tarihinde saat 01.30-06.30 saatleri arasındaki kamera kayıtla-
rının taraflarına iletilmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı  okundu. Konak 
İlçe Emniyet Müdürlüğü 21.10.2013 tarihli yazısı içeriğinde 13.10.2013 günü 
saat:01.30/06.30 saatleri arası kamera kayıtları talep edilmişse de suç tarihinin 
11.10.2013 olarak belirtilmiş olması sebebi ile her iki tarih arasındaki çelişki 
nedeni ile talebin yerine getirilemeyeceğinin ve suç tarihi dışındaki kamera 
kayıtları istenemeyeceğinden talebin somutlaştırılması halinde istemin yerine 
getirileceğinin bildirilmesine,gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

VI. CMK Birimi Müdürü Erkan GÜZGÜLÜ’nün  izmir Barosu Yönetim Ku-
rulu’nun 01.10.2013 tarihli 50/5 sayılı kararı gereği TBB Uzlaştırmacı Ata-
ma ve Takip Programı hakkında görüş bildirimi.  

CMK Birimi Müdürü Erkan GÜZGÜLÜ’nün  izmir Barosu Yönetim Kurulu’nun 
01.10.2013 tarihli 50/5 sayılı kararı gereği TBB Uzlaştırmacı Atama ve Takip 
Programı hakkında raporu okundu. Programın sadece baro kullanıcısı için 
düşünülmüş olması,program üzerinden görev almak isteyen uzlaştırmacının 
kendisini görevlendirme listesine eklemek ya da çıkarmak imkanın olmama-
sı,uzlaştırmacı talebinde bulunmak isteyen kurumun talep girişi imkanının ol-
maması,programın görevlendirme yapılacak uzlaştırmacıyı sisteme önceden 
girilmiş kriterlere göre otomatik olarak belirleme ve arama yapma seçeneği-
nin olmaması,nöbet listesinden seçilen avukatın aranıp aranmadığı,kaç kere 
arandığı,aranan avukatın görevi kabul edip etmediği gibi çok önemli konuların 
kaydının tutulmaması gibi nedenlerle bu durumun baronun görev dağıtımları 
ilgili temel sorun olan eşit ve adil dağıtım,şeffaflık konularında çözüm sağla-
namayacağı anlaşıldığından bu aşama “Uzlaştırmacı Atama ve Takip Programı-
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nın kullanımına açılmasına yer olmadığına gereği için CMK Birimi’ne tevdiine 
O.B.K.V.

VII. Av.Doğan ALPER’in 22.10.2013 tarihli “Kişisel Verilerin Korunması” 
konulu seminer çalışmasının talebine ilişkin yazısı. 

Av.Doğan ALPER’in 22.10.2013 tarihli “Kişisel Verilerin Korunması” konulu se-
miner çalışmasının talebine ilişkin yazısı okundu. Talebin kabulü ile 06.12.2013 
günü “Kişisel Verilerin Korunması” konulu seminer yapılmasına ilişkin olarak 
tüm düzenlemelerin Av.Doğan ALPER tarafından yapılmasına O.B.K.V.

30.10.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
VIII. İzmir Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün 28.10.2013 
tarihli 29348 gelen evrak sayılı,  12-14 Kasım 2013 tarihlerinde “Çocuk 
Koruma Kanunu’na göre verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yeri-
ne getirilmesi amacıyla kurulan merkez için Ankara’da düzenlenecek olan 
düzenlenecek olan eğitim için temsilci isteminin bildirimine ilişkin yazı-
sı. 

İzmir Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün 28.10.2013 tarihli 29348 
gelen evrak sayılı,  12-14 Kasım 2013 tarihlerinde “Çocuk Koruma Kanunu’na 
göre verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla 
kurulan merkez için Ankara’da düzenlenecek olan düzenlenecek olan eğitim 
için temsilci isteminin bildirimine ilişkin yazısı  okundu. Çocuk Komisyonu’ndan 
sorumlu Yönetim Kurulu üyeleri Av.Dilek DEMİR ve Av.Türkan KARAKOÇ’un  ile-
tişim bilgilerinin İzmir Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bildiril-
mesine,gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

KASIM 2013

05.11.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Bergama Belediye Başkanlığı’nın  04.11.2013 tarihli 29996 gelen ev-
rak sayılı, Sosyal Destek Hizmetleri Projesi nde Av.E. D. S.’nin gönüllü ola-
rak görevlendirilmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı. 

Bergama Belediye Başkanlığı’nın  04.11.2013 tarihli 29996 gelen evrak sayılı, 
Sosyal Destek Hizmetleri Projesi nde Av.E. D.S.’nin gönüllü olarak görevlendiril-
mesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu.

Bergama Belediyesi’ne yazı yazılarak ilgi yazıda belirtilen “Sosyal Destek Hiz-
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metleri Projesi”nin kapsamı,içeriği,süresi hakkında bilgi verilmesinin istenme-
sine, Bergama Adli Müzaheret temsilcisine yazı yazılarak Bergama Belediyesi 
tarafından sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sosyal dezavantajlı durum-
da olan kadın,engelli,genç ve çocuklara yönelik “Sosyal Destek Hizmetleri Pro-
jesi” nin hayata geçirilmesinin planlandığı,bu çerçevede Bergama Belediyesi ile 
İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde hukuk bürolarında çalışmak 
isteyen gençlere yönelik mesleki bilgi ve çalışma yöntemlerini içeren “Adli Ta-
kip İşleri “ kursunun düzenlenmesinin planlandığının belirtildiğinin,sosyal hiz-
metler içerikli projeler kapsamında görev almak isteyen gönüllü meslektaşların 
belirlenerek bildirilmesinin istenmesine,gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine 
O.B.K.V.

II. Av.N. T.’in  04.11.2013 tarihli 29997 gelen evrak sayılı, icra vekalet üc-
retinde KDV alınmaması için Baro Yönetimi’nin çalışma yapması isteminin 
dilekçesinin bildirimine ilişkin yazısı. 

Av.N. T.’in  04.11.2013 tarihli 29997 gelen evrak sayılı, icra vekalet ücretinde 
kdv alınmaması için Baro Yönetimi’nin çalışma yapması isteminin dilekçesinin 
bildirimine ilişkin yazısı okundu. Vergi Mevzuatı açısından değerlendirilmek ve 
görüş oluşturmak üzere Av.Mustafa COŞKUN ve Mali Müşavir Şencan AKDO-
ĞAN’dan bilgi istenmesine,gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

III. Av.S. G.’nin  04.11.2013 tarihli 29998 gelen evrak sayılı, 23.05-01.06 
2014 tarihlerinde Macaristan’da düzenlenecek olan 17. Avukatlar Dünya 
Futbol Turnuvası için ödenek isteminin  bildirimine ilişkin yazısı. 

Av.S. G.’nin  04.11.2013 tarihli 29998 gelen evrak sayılı, 23.05-01.06 2014 ta-
rihlerinde Macaristan’da düzenlenecek olan 17. Avukatlar Dünya Futbol Tur-
nuvası için ödenek isteminin  bildirimine ilişkin yazısı okundu. 2012 yılında 
yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında baro aidatında indirim yapılmış ol-
ması sebebi ile bütçe olanaklarının azalması sonucunda sosyal etkinliklerde bir 
sınırlamaya gitme zorunluluğu doğduğu, bu nedenle baro bütçesinin yeterli 
olmamasından talebin reddine,gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

IV. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’nın  04.11.2013 tarihli 3000 gelen 
evrak sayılı, uzlaştırmacı listesinin hazırlanması isteminin bildirimine iliş-
kin yazısı. 

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’nın  04.11.2013 tarihli 3000 gelen evrak sayı-
lı, uzlaştırmacı listesinin hazırlanması isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. 
Baroyu kayıtlı olmayan kişiler yönünden baromuzun herhangi bir tasarrufta 
bulunması mümkün olmadığından  ilan isteminin yerine getirilemeyeceğinin 
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmesine O.B.K.V
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V. Ankara 14.İdare Mahkemesi’nin 05.11.2013 tarihli 30058 gelen evrak 
sayılı,08.11.2013 tarihli duruşmanın bildirimine ilişkin yazısı. 

Ankara 14.İdare Mahkemesi’nin 05.11.2013 tarihli 30058 gelen evrak sayı-
lı,08.11.2013 tarihli duruşmanın bildirimine ilişkin yazısı okundu. Gereği için 
Hukuk İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

12.11.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
VI. AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ:

Av.Z. C. D.’nın İzmir Barosu’nun davasına müdahil olması talebi.

Av.Z. C. D.’nın İzmir Barosu’nun davasına müdahil olması talebi okundu. Talep 
gibi Av.Z.C. D.’nin borçlu tarafından görüşülmek üzere çağırıldığı işyerinde sal-
dırıya uğradığı anlaşılmakla Av.Z.C. D’a AHM’den müdafii görevlendirilmesine 
O.B.K.V.

29.11.2013 tarihinde Avukatların Sosyal Güvenliği konulu etkinlik düzen-
leme isteminin bildirimine ilişkin yazısı. 

29.11.2013 tarihinde Avukatların Sosyal Güvenliği konulu etkinlik düzenleme 
isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Avukatların Sosyal Güvenliği konulu 
etkinlik düzenleme önerisinin kabulüne gereğinin AHM tarafından yerine ge-
tirilmesine O.B.K.V.

19.11.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 14.11.2013 tarihli 31402 gelen 
evrak sayılı,CMK görevlendirilmeleri hakkındaki düzenlemenin bildirimi-
ne ilişkin yazısı. 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 14.11.2013 tarihli 31402 gelen evrak sa-
yılı,CMK görevlendirilmeleri hakkındaki düzenlemenin bildirimine ilişkin yazısı 
okundu. CMK Yürütme Kurulu’na gönderilmesi ile web sitesinde duyurulması-
na O.B.K.V.

II. İzmir Valiliği’nin 13.11.2013 tarihli 31318 gelen evrak sayılı,Çocuk 
Koruma Kanunu’na göre Verilen Koruyucu Destekleyici Tedbirlerin Yerine 
Getirilmesi amacıyla kurulan merkez için İzmir Barosu’ndan avukat gö-
revlendirilmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı. 

İzmir Valiliği’nin 13.11.2013 tarihli 31318 gelen evrak sayılı,Çocuk Koruma Ka-
nunu’na göre Verilen Koruyucu Destekleyici Tedbirlerin Yerine Getirilmesi ama-
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cıyla kurulan merkez için İzmir Barosu’ndan avukat görevlendirilmesi isteminin 
bildirimine ilişkin yazısı okundu. İl Koordinasyon Kurulu’nda görevlendirilmek 
üzere Av.Dilek DEMİR’in asil,Av.Türkan KARAKOÇ’un yedek üye olarak iletişim 
bilgilerinin ivedilikle bildirilmesine O.B.K.V.

III. Av.B. Ö.’in 14.11.2013 tarihli 30473 gelen evrak sayılı,Av.S.T.’un takip 
ettiği dosyalar için yetki isteminin bildirimine ilişkin yazısı. 

Av.B. Ö.’in 14.11.2013 tarihli 30473 gelen evrak sayılı,Av.S. T. takip ettiği dos-
yalar için yetki isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. İzmir Barosu Başkanı 
Av.Sema PEKDAŞ tarafından Av.Kanunu 42.md. Doğrultusunda dosyaların de-
vir ve teslimi sağlanmış olmakla yeniden karar alınmasına yer olmadığına,devir 
teslim tutanağından dilekçeye eklenerek ilgili avukatın sicil dosyasına konul-
masına, gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

IV. K. Ö.’in 18.11.2013 tarihli 31790 gelen evrak sayılı,vefat eden eşi 
Av.M. Ö.in takip ettiği dosyalarda vekaletname örneği gereğince Av.E. 
Ö.’in görevlendirilmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı. 

K. Ö.’nün 18.11.2013 tarihli 31790 gelen evrak sayılı,vefat eden eşi Av.M. Ö.’nün 
takip ettiği dosyalarda vekaletname örneği gereğince Av.E. Ö.’nün görevlendi-
rilmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Av.Kanunu 42.md. gereğince 
Av.E. Ö.’nün görevlendirilmesi ile Av.E. Ö.’ye teslim edilen dosyaların bir listesi-
nin baroya bildirilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

V. AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ:

Avukat Hakları Merkezi yönergesi değişikliğinin değerlendirilmesi istemi.

Avukat Hakları Merkezi yönergesi değişikliğinin değerlendirilmesi istemi okun-
du. AHM Yönerge değişikliğinin değerlendirilmek üzere tüm yönetim kuruluna 
gönderilmesine,26.11.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmesine 
O.B.K.V.

Av.F. E.’nin 18.11.2013 tarihli ,27.11.2013 tarihinde saat 11.30’da Mende-
res Sulh Hukuk Mahkemesi 2013/300E. Sayılı dosyaya İzmir Barosu’ndan 
müdahil olunması isteminin bildirimine ilişkin yazısı.  

Av.F. E.nin 18.11.2013 tarihli ,27.11.2013 tarihinde saat 11.30’da Menderes Sulh 
Hukuk Mahkemesi 2013/300E. Sayılı dosyaya İzmir Barosu’ndan müdahil olun-
ması isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Müdahil olunmasına,Mende-
res Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2013/300 E. sayılı dosyasının 27.11.2013 tarihli 
ve 11.30’daki duruşmasının İzmir Barosu Başkanlığı adına müdahale talebinde 
bulunmak üzere İzmir Barosu Avukat Dayanışma Grubu üyesi Av.Ö. B.’nin gö-
revlendirilmesine O.B.K.V. 
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VI. İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KOMİSYONU ÖNERİLERİ:

12.12.2013 tarihinde saat 17.30 Barohan 6.katta gerçekleştirilecek olan 
“İş Koşullarında Esaslı Değişiklik” konulu etkinliğinin bildirimi. 

12.12.2013 tarihinde saat 17.30 Barohan 6.katta gerçekleştirilecek olan “İş Ko-
şullarında Esaslı Değişiklik” konulu etkinliğinin bildirimi okundu.

Önerinin kabulüne O.B.K.V.

26.11.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 21.11.2013 tarihli 32313 gelen 
evrak sayılı, Adli Sicil Belgelerinin e-devlet kapısından sunulmasına ilişkin 
hizmet entegrasyonu protokolünün bildirimine ilişkin yazısı. 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 21.11.2013 tarihli 32313 gelen evrak sayı-
lı,Adli Sicil Belgelerinin e-devlet kapısından sunulmasına ilişkin hizmet enteg-
rasyonu protokolünün bildirimine ilişkin yazısı okundu. Web sitesinde duyurul-
masına, gereği için Bilgi İşlem Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

II. Hamm Barosu’nun 20.11.2013 tarihli 32084 gelen evrak sayılı,Av.F. 
E.’nin kayıt durumunun bildirimine ilişkin yazısı. 

Hamm Barosu’nun 20.11.2013 tarihli 32084 gelen evrak sayılı,Av.F. E.’nin kayıt 
durumunun bildirimine ilişkin yazısı okudu. İlgi yazı nedeni ile yazınında ekle-
nerek Av.Kanunu 43.md. gereğince yazıyı tebliğ aldığı tarihten itibaren 10 gün 
içerisinde konu ile ilgili cevaplarını sunması, ayrıca sözlü beyanda bulunmak 
üzere 07.01.2014 tarihinde İzmir Barosu’nda yapılacak olan Yönetim Kurulunda 
dinlenmek üzere saat:18.00’da hazır bulunmasına O.B.K.V. 

III. GÖÇ VE İLTİCA KOMİSYONU ÖNERİLERİ:

7-8 Aralık 2013 tarihinde yapılacak olan Göç ve İltica Komisyonu Adli 
Yardım Çalıştayı programının bildirimine ilişkin yazısı 

7-8 Aralık 2013 tarihinde yapılacak olan Göç ve İltica Komisyonu Adli Yardım 
Çalıştayı programının bildirimine ilişkin yazısı okundu,bilgi alındı.
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ARALIK 2013

03.12.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Tez-Koop-İş Sendikası’nın 02.12.2013 tarihli 33503 gelen evrak sayı-
lı,Toplu İş Sözleşmesi hakkında görüş bildirimi isteminin bildirimine iliş-
kin yazısı. 

Tez-Koop-İş Sendikası’nın 02.12.2013 tarihli 33503 gelen evrak sayılı,Toplu İş 
Sözleşmesi hakkında görüş bildirimi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okun-
du. Toplu İş Sözleşme müzakerelerinde bulunmak üzere Av.Meriç KAPTAN,Av.
Sefa YILMAZ,Av.Dilek DEMİR’in görevlendirilmesine,yer,gün ve saatin 6 iş günü 
içerisinde Yazı İşleri tarafından Tez-Koop İş Sendikası’na bildirilmesine,bilgi 
edinilmesi amacı ile taslak ve toplu iş sözleşmesi ile yürürlükte olan toplu iş 
sözleşmesi örneklerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine mail ortamında iletil-
mesine O.B.K.V.

II. Bergama Baro Temsilcisi Av.Mehmet Nuri TOKER’in 03.12.2013 tarihli 
33560 gelen evrak sayılı,Bergama Baro Odası ihtiyaçlarının  ve 2014 Mart 
ayında yürürlüğe girecek olan şehir yasası değişikliği hakkında mahke-
melerde düzenleme yapılması  isteminin bildirimine ilişkin yazısı. 

Bergama Baro Temsilcisi Av.Mehmet Nuri TOKER’in 03.12.2013 tarihli 33560 
gelen evrak sayılı,Bergama Baro Odası ihtiyaçlarının  ve 2014 Mart ayında yü-
rürlüğe girecek olan şehir yasası değişikliği hakkında mahkemelerde düzenle-
me yapılması  isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. 1-Taleplerin kabulü 
ile gereğinin yerine getirilmek üzere İzmir Barosu Müdürü’nün görevlendi-
rilmesine O.B.K.V. 2-HSYK’ya yazı yazılarak,2014 Mart ayında yürürlüğe gire-
cek olan bütün şehir yasasıyla birlikte Begama,Dikili ve Kınık ilçelerinin İzmir 
Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olacak olması sebebi ile Asliye Hukuk 
Mahkemeleri’nin müstakil görevli mahkemelerin görevini yapamayacağı,HS-
YK kararı değişmediği ya da bölgede müstakil mahkeme kurulmadığı takdirde 
Aile,İş,Ticaret,Tüketici  mahkemelerinin görevine giren yargılamaların Berga-
ma,Dikili,Kınık’ta yapılması mümkün olamayacağı ve bu durumun avukatlar ve 
meslektaşlarımız açısından mağduriyete yol açacağı ve hak arama özgürlüğü-
nü kısıtlayacağının hazırlanacak yazı ile  bildirilmesine,O.B.K.V.

III. SPOR KOMİSYONU ÖNERİLERİ

Adana Barosu tarafından 03-05 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan Kur-
tuluş Kupası’na katılım ile ilgili değerlendirme yazısı. 

Adana Barosu tarafından 03-05 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan Kurtuluş 
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Kupası’na katılım ile ilgili değerlendirme yazısı okundu. TBB 2013 Mersin Avu-
katlar Spor Oyunları Disiplin Kurulu kararı gereği 3 müsabakadan men kararı 
verildiğinden İzmir Barosu Körfez Takımı’nın 03-05 Ocak 2013 tarihinde düzen-
lenen Kurtuluş Kupası’na katılım talebinin reddine O.B.K.V.

10.12.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Av.Suna ÇOLAK,Av.Mehmet ÇOLAK’ın 06.12.2013 tarihli 34039 gelen 
evrak sayılı,icra daireleri işleyişi için düzenleme isteminin bildirimine iliş-
kin yazısı. 

Av.Suna ÇOLAK,Av.Mehmet ÇOLAK’ın 06.12.2013 tarihli 34039 gelen evrak sa-
yılı,icra daireleri işleyişi için düzenleme isteminin bildirimine ilişkin yazısı okun-
du. Adalet Bakanlığı, İzmir Adli Yargı Komisyon Başkanlığı’na yazı yazılmasına, 
ayrıca gerekli çalışmaları yapmak ve değerlendirmek açısından TBB’ne iletilme-
sine, gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

II. Türkiye Barolar Birliği’nin 06.12.2013 tarihli 34096 gelen evrak sayılı, 
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından “Mağdur Hak-
ları Daire Başkanlığı” kurulduğu ve baro yönetiminin bu konu ile ilgili 
çalışmalarını taraflarına iletilmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı. 

Türkiye Barolar Birliği’nin 06.12.2013 tarihli 34096 gelen evrak sayılı, Adalet Ba-
kanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından “Mağdur Hakları Daire Başkan-
lığı” kurulduğu ve baro yönetiminin bu konu ile ilgili çalışmalarını taraflarına 
iletilmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. İlgi yazının Kadın Hakları 
Komisyonu, İnsan Hakları Merkezi, Adli Yardım ve CMK Komisyonu’na gönde-
rilerek mağdur hakları alanına yapılmış çalışmaların hazırlanmasına,07.01.2014 
tarihli Yönetim Kurulu’nda yeniden ele alınmasına O.B.K.V.

III. PTT İzmir Müdürlüğü’nün 05.12.2013 tarihli 33918 gelen evrak sa-
yılı,İzmir Adliyesi  zemin kat şubesi şikayet hakkında görüş bildirimine 
ilişkin yazısı.   

PTT İzmir Müdürlüğü’nün 05.12.2013 tarihli 33918 gelen evrak sayılı,İzmir Adli-
yesi  zemin kat şubesi şikayet hakkında görüş bildirimine ilişkin yazısı okundu. 
Web sayfasında PTT İzmir Müdürlüğü’ne yazılan yazı ile gelen yazı cevabının 
yayınlanmasına, gereği için Bilgi İşlem Birimi’ne tevdiine, Av.A. A.’a gelen yazı 
örneğinin gönderilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

IV. Baro Başkanı’nın istifası nedeni ile Olağanüstü Genel Kurul’a ilişkin 
değerlendirme. 
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Olağanüstü Genel Kurul ilk toplantısının 25-26 Ocak 2014,ikinci toplantının 08-
09 Şubat 2014 tarihlerinde olacak şekilde genel kurula uygun yer belirlenmesi-
ne,gereğinin yazı işleri müdürü tarafından yerine getirilmesine O.B.K.V.

17.12.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Av.S. Z.’nin  16.12.2013 tarihli 34919 gelen evrak sayılı, sağlık hukuku 
komisyonu kurulması isteminin bildirimine ilişkin yazısı. 

Av.S. Z.’nin  16.12.2013 tarihli 34919 gelen evrak sayılı, sağlık hukuku komisyo-
nu kurulması isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Sağlık Hukuku Komis-
yonu kurulmasına, ilgili Yönetim Kurulu üyesi olarak Av.Özkan YÜCEL’in belir-
lenmesine,çalışmaların Ocak ayı içinde tamamlanacağının bildirilmesine,gereği 
için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

II. AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ:

Av.Mustafa ROLLAS’ın 09.12.2013 tarihli, kolluk kuvvetlerinin avukatlara 
kötü muameleye ilişkin istatislik bilgi isteminin bildirimine ilişkin yazısı.

Av.M. R.’nın 09.12.2013 tarihli,kolluk kuvvetlerinin avukatlara kötü muamele-
ye ilişkin istatislik bilgi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. AHM’ce bu-
güne kadar avukatlık görevinin yapılması sırasında avukatlara yönelik kolluk 
birimlerinin kötü muamele,darp,hakaret ettiği iddiaları ile yine aynı kapsam-
da avukatlara yönelik kolluğa mukalemet, hakaret veya benzeri suç isnatları 
yapılan soruşturmalar bakımından yapılan başvuruların istatislik bilgi ve ra-
porun 26.12.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısına kadar hazırlanmasına ve 
26.12.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında tekrar ele alınmasına O.B.K.V.

26.12.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. A. B.’ın 17.12.2013 tarihli 35084 gelen evrak sayılı,Aliağa Kadın Ka-
palı Ceza Evinde kötü muameleye maruz kaldığını ve avukat istediğinin 
bildirimine ilişkin yazısı.

A. B.’ın 17.12.2013 tarihli 35084 gelen evrak sayılı, Aliağa Kadın Kapalı Ceza 
Evinde kötü muameleye maruz kaldığını ve avukat istediğinin bildirimine iliş-
kin yazısı  okundu. Dilekçenin Kadın Hakları,İnsan Hakları ve Adli Yardım Mer-
kezi’ne gönderilmesine,avukat talebi bulunduğundan Adli Yardım listesinden 
acil olarak görevlendirilmesi yapılmasına,cezaevinde kendisi ve dilekçede adı 
geçen Ş. Y’la görüşülmesine,devam eden davalar ile ilgili olarak bilgi istenilme-
sine O.B.K.V.



254

II. Raportör üyenin 2012/... no lu dosyanın kararının değerlendirilmesi 
istemi

Raportör üyenin 2012/... no lu dosyanın kararının değerlendirilmesi yapıldı. 
Yakınılan avukat hakkında İzmir 9.Ağır Ceza Mahkemesi’nin kesinleşmiş kararı 
ile “hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma suçundan dolayı ceza verildi-
ği ve cezanın ertelendiği anlaşılmakla ertelemenin hukuki sonuçları itibari ile 
hükümlülüğü ortadan kaldırmadığı ve bu yönüyle yakınılan avukatın Av.Ka-
nunu 5.madde a bendinde sayılan suçlardan biri nedeniyle mahkum olduğu 
tartışmasızdır. Bu koşullar Av.Kanunu 74/1 maddesi uyarınca yakınılan avuka-
tın “ruhsatnamesinin geri alınarak iptali ve bir daha yazılmamak üzere baro 
levhasından silinmesi” gerekmektedir. Açıklanan bu nedenlerle; Av.Kanunu 5/a 
maddesinde yer alan suçlardan olan “görevi kötüye kullanma” suçundan dolayı 
bir hükümle mahkum olan Av.Kanunu 71/1 maddesi uyarınca kararın ilgili avu-
kata tebliğine ve tebligata 74/3. maddesi uyarınca itiraz hakkının bulunduğu 
ve karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde TBB’ye itiraz edile-
bileceğinin şerh edilmesine,gereği için Ruhsat İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

III. AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ:

Av.Y. Ö.’nin 20.11.2013 tarihli 32033 gelen evrak sayılı,Karşıyaka 3.Sulh 
Hukuk Mahkemesi Hakimi T. A. hakkındaki şikayetinin bildirimine ilişkin 
yazısı.

Av.Y. Ö.’nin 20.11.2013 tarihli 32033 gelen evrak sayılı,Karşıyaka 3.Sulh Hukuk 
Mahkemesi Hakimi T. A. hakkındaki şikayetinin bildirimine ilişkin yazısı okundu. 
Öneri doğrultusunda dilekçe eklenerek HSYK’dan dilekçe akibeti konusunda 
bilgi istenmesine,

Av.G. A.’nın 26.11.2013 tarihli 32786 gelen evrak sayılı,avukatlık ofislerin-
de çalışan personellerle ilgili yasal düzenleme yapılması isteminin bildiri-
mine ilişkin yazısı. 

Av.G. A.’nın 26.11.2013 tarihli 32786 gelen evrak sayılı, avukatlık ofislerinde ça-
lışan personellerle ilgili yasal düzenleme yapılması isteminin bildirimine ilişkin 
yazısı okundu. TBB’den İzmir Barosu’na kayıtlı avukatlar tarafından yardımcı 
eleman ve sekreter kartlarına ilişkin düzenlemenin baromuz başkanlığına gön-
derilmesinin istenmesine öneri doğrultusunda talep sahibine bilgi verilmesine, 
bilgiler ulaştıktan sonra dilekçe sahibi avukata AHM önerileri de dikkate alına-
rak yanıt verilmesine, gereği için Avukat Hakları Merkezi’ne tevdiine O.B.K.V.

IV. Av.Yakup GÜL’ün 24.12.2013 tarihli 35704 gelen evrak sayılı,TBB İHM 
Bilim Danışma Kurulu üyeliğine seçildiğinin bildirimine ilişkin yazısı. 
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Av.Yakup GÜL’ün 24.12.2013 tarihli 35704 gelen evrak sayılı,TBB İHM Bilim Da-
nışma Kurulu üyeliğine seçildiğinin bildirimine ilişkin yazısı  okundu,bilgi alındı.

V. 2014 yılı Baro aidatının belirlenmesi

1. 2014 Yılı Baro Aidatları’nın Belirlenmesi.

20 Ekim 2012 tarihinde yapılan İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu’nda kabul 
edilen 2012 yılı Bütçe Kararnamesine göre,

• Avukatlar için giriş keseneği katsayı çarpanı aralığı 4.000-8.000

• Avukat Ortaklığı için giriş keseneği katsayı çarpanı aralığı: 40.000-80.000

• Memuriyet Taban Aylığı Göstergesine uygulanacak Taban Aylığı Katsayısı 
0,76791,

30 Kasım 2013 tarihinde Ankara’da yapılan TBB 12.Olağanüstü Genel Kurulu’n-
da alınan karar uyarınca,

• 2014 Yılı TBB Keseneğinin 78,40TL olduğu,

• Ölüm yardımı keseneğinin 19,20TL olduğu,

• Baromuzca katsayının avukatlar için 4.000,avukat ortaklıkları için 40.000 ile 
çarpımının kabul edilmiş olduğu anlaşılmakla;

Baro Yıllık Aidatı olarak avukat ortaklıkları için;

Katsayının 40.000 ile çarpımı ( 40.000 X 0,076791 =3.071.64TL ) olan. 3.071.64TL 
–TL’ye , TBB keseneği ve ölüm yardımı keseneği eklenerek (3.071.64+ 78.40-TL 
+19.20-TL)  3.169.24.-TL olarak hesaplanan tutarın Yönetim Kurulu’nun art-
tırma ve azaltmaya ilişkin yetkisine istinaden 3.200,00-TL olarak tespitine ve 
tahsiline, 

Avukatlar için;

1. Katsayının 4.000 ile çarpımı  (4.000 X 0,076791 ) olan 307,16-TL’ye  
TBB yıllık keseneği olarak 78.40.-TL ve ölüm yardımı keseneği eklenerek  
19,20.-TL’nin toplamı (307,16,-TL+78,40-TL+19,20-TL) olan 404,76.-TL’nin 
Yönetim Kurulu’nun arttırma ve azaltmaya ilişkin yetkisine istinaden avukatlar 
için 410,00 TL  olarak tespitine ve  tahsiline, O.B.K.V.

2. Avukat olarak yeni kayıt, yeniden kayıt ve nakil gelme durumlarında 
alınacak aidat miktarının belirlenmesi.

a. Yeni Kayıt Halinde;

İzmir Barosu Genel Kurulundan geçen 2008 yılı Bütçe Kararnamesinin 5.mad-
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desi gereğince;

Bir defaya mahsus 650,00-TL giriş keseneği alınmasına, buna kimlik bedelinin 
ve kayıt tarihindeki yıllık aidatın eklenerek tahsiline,

b. Yeniden Kayıt Halinde;

I. Evvelce İzmir Barosuna kayıtlı iken yeniden Baromuza kayıt halinde;

Av.Kanunu m.73/3 “ Levhaya yeniden yazılmasına evvelce dahil olduğu 
baro tarafından karar verilen avukattan yeniden giriş keseneği alınmaz.” hükmü 
gereğince; Giriş Keseneği alınmaksızın kimlik bedeli ile kayıt tarihindeki yıllık 
aidatın tahsiline,

II. Evvelce başka bir Baroda kayıtlı iken Baromuza kayıt talebi halinde; 

Bir defaya mahsus 650,00-TL giriş keseneği alınmasına, buna kimlik 
bedelinin ve kayıt tarihindeki yıllık aidatın eklenerek tahsiline,

c. Nakil Gelme Halinde;

İzmir Barosu Genel Kurulundan geçen 2008 yılı Bütçe Kararnamesinin 5.mad-
desi gereğince;

Bir defaya mahsus 650,00-TL giriş keseneği alınmasına, buna kimlik bedelinin 
ve kayıt tarihindeki yıllık aidatın eklenerek tahsiline,

OCAK 2014

02.01.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Av.K. K.’nın 20.12.2013 tarihli 35454 gelen evrak sayılı, 2013/182 
sayılı disiplin dosyası hakkında bilgi isteminin bildirimine ilişkin yazı-
sı.   

Av.K. K.’nın 20.12.2013 tarihli 35454 gelen evrak sayılı, 2013/182 sayılı disiplin 
dosyası hakkında bilgi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Dilekçe sahi-
binin disiplin sicil özetinden örnek istendiği anlaşıldı.

1. Av.Kanunu 54/1 maddesinde sicil özetlerinin gizli olduğu ancak sahibi 
veya vekalet vereceği avukat tarafından görülebileceği ve not alabileceğinin 
hükme bağlandığı bu nedenle başvurucu avukatın suret verilmesi talebinin 
reddine yasaya aykırı bir durum bulunmadığına, başvurucu avukatın kendisi 
veya vekilinin istendiğinde sicil cüzdanını inceleyerek not alabileceğine,

2. Yukarıda anılan Av.K. 54/1 maddesi gereğince avukatlara ait sicil 
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cüzdanlarının 3. kişilere gösterilmesi veya bu konuda bilgi verilmesinin söz 
konusu olamayacağının başvurucu avukata bildirilmesine gereği için Yönetim 
Kurulu Disiplin İşleri Sekretaryası’na tevdiine O.B.K.V.

II. Türkiye Barolar Birliği’nin 26.12.2013 tarihli 35919 gelen evrak sayı-
lı,İzmir Barosu’nun Adli Yardım Dengeleme Fonundan ek ödenek gönde-
rilmesi talebinin reddinin bildirimine ilişkin yazısı. 

Türkiye Barolar Birliği’nin 26.12.2013 tarihli 35919 gelen evrak sayılı,İzmir Ba-
rosu’nun Adli Yardım Dengeleme Fonundan ek ödenek gönderilmesi talebinin 
reddinin bildirimine ilişkin yazısı okundu,bilgi alındı.

07.01.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Av.M. B.’nın 07.01.2014 tarihli 373 gelen evrak sayılı, koro yönetmeni 
ve sazlar için ücret artış isteminin bildirimine ilişkin yazısı.  

Av.M. B.’un 07.01.2014 tarihli 373 gelen evrak sayılı, koro yönetmeni ve sazlar 
için ücret artış isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Türk Sanat Müziği 
Korosu Yürütme Kurulu ile birlikte bütçe oluşturulduğundan yeniden bir karar 
alınmasına yer olmadığına, bu nedenle talebin reddine,gereği için Yazı İşleri 
Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

II. Av.M. I.’nın 07.01.2014 tarihli 640 gelen evrak sayılı,bürosunda yan-
gın çıktığının ve TBB’ye gerekli başvuruların yapılması isteminin bildiri-
mine ilişkin yazısı. 

Av.M. I.’ın 07.01.2014 tarihli 640 gelen evrak sayılı,bürosunda yangın çıktığı-
nın ve TBB’ye gerekli başvuruların yapılması isteminin bildirimine ilişkin yazısı 
okundu. Tespite yönelik olarak Av.Sefa YILMAZ ve Av.Ümit GÖRGÜLÜ’nün gö-
revlendirilmesine O.B.K.V.

14.01.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Av.A. D. ve Av.D. G. G.’nin 07.01.2014 tarihli 641 gelen evrak sayılı 
İzmir 1.İdare Mahkemesi’nin duruşma saatlerinde düzenleme yapılması 
isteminin bildirimine ilişkin yazısı. 

Av.A. D. ve Av.D. G. G.’nin 07.01.2014 tarihli 641 gelen evrak sayılı İzmir 1.İdare 
Mahkemesi’nin duruşma saatlerinde düzenleme yapılması isteminin bildirimi-
ne ilişkin yazısı okundu. Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’na yazı yazılarak 
İzmir 1.İdare Mahkemesinin duruşma saatleri düzenlenirken gerekli hassasiye-
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tin gösterilerek meslektaşların mağduriyetine neden olmayacak biçimde tüm 
duruşmaların aynı saate konulmaması yönünde gerekli girişimlerin yapılması 
talepli yazı yazılmasına, gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

II. Av.D. S.’nın 13.01.2014 tarihli 1186 gelen evrak sayılı, müşteki vekili 
olarak yaşadığı sorunun bildirimine ilişkin yazısı. 

Av.D. S.’nın 13.01.2014 tarihli 1186 gelen evrak sayılı, müşteki vekili olarak ya-
şadığı sorunun bildirimine ilişkin yazısı okundu. Başvuru konusu şikâyete iliş-
kin olarak Cumhuriyet Savcılığı’na yazı yazılmasına, dilekçi avukat Av.D. S. ve 
Cumhuriyet Savcısı ile görüşülmesine, gereği için Av.Dilek DEMİR ve Av.Özkan 
YÜCEL’e tevdiine O.B.K.V.

III. Stajyer temsilcisi seçiminin görüşülmesi 

30.01.2014 tarihinde  stajyer seçiminin yapılmasına saat 17.00-19.00 saatleri 
arasında yapılmasına,yönetmeliğe uygun olarak duyurusunun yapılmasına ge-
reği için  Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ’a tevdiine O.B.K.V.

IV. İŞ HUKUKU KOMİSYONU ÖNERİLERİ

23.01.2014 tarihinde “İşçi veya İşletmeden Kaynaklanan Fesih Nedenleri 
“konulu etkinlik düzenlenme isteminin bildirimi 

23.01.2014 tarihinde “İşçi veya İşletmeden Kaynaklanan Fesih Nedenleri “ko-
nulu etkinlik düzenlenme isteminin bildirimi okundu. Talebin kabulüne O.B.K.V.

V. Av.K. B.’nin 16.01.2014 tarihli 1945 gelen evrak sayılı, müvekkili Ad-
nan Görür’e yapılan işkence ile ilgili olarak Bergama Ağır Ceza Mahkeme-
si’nin 2013/69 E. sayılı kamu davasının 27.01.2014 tarihinde gerçekleşe-
cek olan duruşmasına katılma ya da gözlemci bulundurma talebi. 

Av.K. B.’nin 16.01.2014 tarihli 1945 gelen evrak sayılı, müvekkili Adnan Görür’e 
yapılan işkence ile ilgili olarak Bergama Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2013/69 E. 
sayılı kamu davasının 27.01.2014 tarihinde gerçekleşecek olan duruşmasına 
katılma ya da gözlemci bulundurma talebi okundu. Bergama Ağır Ceza Mahke-
mesi’nin 2013/69 E. sayılı kamu davasının 27.01.2014 tarihinde gerçekleşecek 
olan duruşmasına İzmir Barosu adına gözlemci olarak Av.Meriç KAPTAN’nın 
katılmasına O.B.K.V.

28.01.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Türkiye Barolar Birliği’nin 27.01.2014 tarihli 2901 gelen evrak sayılı,-
Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu üyelerinin iletişim bilgilerinin tarafla-
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rına iletilmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı. 

Türkiye Barolar Birliği’nin 27.01.2014 tarihli 2901 gelen evrak sayılı,Kent ve 
Çevre Hukuku Komisyonu üyelerinin iletişim bilgilerinin taraflarına iletilmesi 
isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Baromuz bünyesinde Kent ve Çevre 
Hukuku komisyonu bulunduğu ve komisyondan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi 
Av.Ayşegül ALTINBAŞ’ın iletişim bilgilerinin TBB’ne iletilmesine, gereği için Yazı 
İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

II. Ankara 14.Daire’nin 28.01.2014 tarihli 2964 gelen evrak sayı-
lı,2013/137 Esas 2013/1570 K. sayılı kararın bildirimine ilişkin yazısı. 

Ankara 14.Daire’nin 28.01.2014 tarihli 2964 gelen evrak sayılı,2013/137 Esas 
2013/1570 K. sayılı kararın bildirimine ilişkin yazısı okundu. Kesinleşmesinin 
takibi ile kesinleşmesi halinde yargılama gideri ile vekalet ücretinin tahsiline, 
gereği için Hukuk İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V. 

III. Bergama Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2013/157 sayılı dosyasının 
03.02.2013 tarihli duruşmasına gözlemci görevlendirilmesi 

Bergama Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2013/157 E. sayılı davanın 03.02.2014 tari-
hinde saat 10.30’da gerçekleşecek olan duruşmasına İzmir Barosu adına göz-
lemci olarak Av.Şenay TAVUZ’un katılmasına O.B.K.V.

ŞUBAT 2014

04.02.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KOMİSYONU ÖNERİLERİ:

20.02.2014 tarihinde İşe İade Davası Sonuçları konulu konferans düzen-
lenmesi için izin isteminin bildirimi 

20.02.2014 tarihinde İşe İade Davası Sonuçları konulu konferans düzenlenmesi 
için izin isteminin kabulüne,20.02.2014 tarihinde saat 18.30’da Barohan 6.kat 
konferans salonunda Yrd.Doç.Dr.Zeynep ŞİŞLİ’nin yapacağı “İşe İade Davası 
Sonuçları” konulu konferans düzenlenmesineO.B.K.V.

II. ADLİ YARDIM YÜRÜTME KURULU ÖNERİLERİ:

Adli Yardım Yürütme Kurulu’na üye seçilmesi isteminin bildirimi. 

Adli Yardım Yürütme Kurulu’na üye seçilmesi isteminin bildirimi okundu. Yö-
nergenin Adli Yardım Yürütme Kurulu’nun sorumlu Yönetim Kurulu üyesi ile 
Yönetim Kurulu tarafından “görevlendirilecek 6 avukatın katılımı ile toplam 7 
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üyeden oluşması” ibaresinin “görevlendirilecek 8 avukatn katılımı ile toplam 9 
üyeden oluşması “ biçiminde değiştirilmesine, gereği için Adli Yardım Birimi’ne 
tevdiine O.B.K.V.

III. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün 03.02.2014 tarihli 3601 gelen 
evrak sayılı,Av.Noyan ÖZKAN’nın Hatıra Ormanı tesisi için ağaçlandırma 
protokolünün bildirimine ilişkin yazısı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün 03.02.2014 tarihli 3601 gelen evrak sayı-
lı,Av.Noyan ÖZKAN’nın Hatıra Ormanı tesisi için ağaçlandırma protokolünün 
bildirimine ilişkin yazısı okundu. Protokol içeriğinin değiştirilmesi konusunda 
Av.Ayşegül ALTINBAŞ’ın görevlendirilmesine O.B.K.V.

11.02.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ:

Av.N. A.’nın İzmir 6.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2013/372 E. sayılı dosyanın 
12.02.2014 tarihinde saat 09.30’da gerçekleşecek olan duruşmasına mü-
dafi tayin edilmesi isteminin bildirimi.

Av.A.D. B.’nın sanık Av.N. A.’a müdafii olarak duruşmaya katılmasına, Y.K. üyesi 
Av.Ümit GÖRGÜLÜ’nün duruşmaya gözlemci olarak katılmasına O.B.K.V.

Av.A. B.’nin Seferihisar Asliye  Ceza Mahkemesi’nin 2012/273 E. sayılı dos-
yasına müdahil olunması isteminin bildirimi. 

Av.A. B.’nin Seferihisar Asliye  Ceza Mahkemesi’nin 2012/273 E. sayılı dosyasına 
müdahil olunması isteminin bildirimi okundu. Av.A. B. yanında müdahil olun-
ması, Avukat Hakları Merkezi’nce bir avukat görevlendirilmesine, neticenin 
başvurucuya bildirilmesine,gereği için AHM’ne tevdiine O.B.K.V.

18.02.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Başkanlık Divanı’nın teşekkülü

Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Yapılan seçim sonucunda Başkan yardımcılığı 
görevine  Av.Sefa YILMAZ, saymanlık görevine  Av.Meriç KAPTAN atanmasına 
O.B.K.V.

II. H. Ç.’in ruhsatnamesi hakkında görüş istemi. 

H. Ç.’in ruhsatnamesi hakkında görüş istemi okundu. Av.Kanunu 11.maddesi 
gereğince “Aylık, gündelik,ücret veya kesenek gibi ödemeler karşılığında gö-
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rülen hiçbir hizmet ve görev avukatlıkla birleşmez.” hükmü uyarınca H.Ç.’nin 
halen ….. Bankası Işıkkent şubesinde banka asistanı olarak çalıştığı beyanı 
karşısında Av.Kanunu 5/d maddesi kapsamında avukatlık ruhsatı verilmesinin 
mümkün olmadığına,gereği için Ruhsat İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

III. AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ:

1-07-14.03.2014 tarihinde gerçekleştirilecek olan Avukat Büro ve Konut 
Aramaları konulu atölye çalışması önerisi.

07-14.03.2014 tarihinde gerçekleştirilecek olan Avukat Büro ve Konut Arama-
ları konulu atölye çalışması önerisinin kabulüne,gerekli çalışmanın Avukat Hak-
ları Merkezi’nce yerine getirilmesine O.B.K.V.

IV. Sem Yürütme Kurulu üyelerinin ve stajyer temsilcilerinin atanmasının 
değerlendirilmesi 

13.02.2014 tarihinde yapılan SEM Yürütme Kurulu üye seçimi sonuçlarına göre 
Av.Ayşen ERDOĞAN,Av.Afhan TOPEL,Av.Ozan BALIM,Av.Nilgün TORTOP,Av.Sa-
adet KAYAALP ve Av.Münir Hakan ERİŞ’in SEM Yürütme Kurulu üyeliğine atan-
malarına, 13.02.2014 tarihinde yapılan stajyer temsilcisi seçimi sonucu seçilen 
Stj.Av.Emel DİRİL,Stj.Av.Can EKEN,Stj. Av.Seçkin ERSEÇKİN’nin stajyer temsilcisi 
olarak atanmalarına, stajyer temsilcilerinden birinin staj süresinin dolması veya 
başkaca bir nedenle ayrılması halinde sırasıyla en çok oy alan stajyerin stajyer 
temsilcisi olarak atanmasına, SEM’de Stj.Av.Emel DİRİL’in görevlendirilmesine,-
gereği için Staj İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

V. Genel Kurul sonrasında boşalan Yönetim Kurulu üyeliği nedeni ile en 
çok oy almış yedek üyenin çağırılması 

Av.Hüseyin PEHLİVAN’nın davet edilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tev-
diine O.B.K.V.

25.02.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Av.K. B. B.’in 24.01.2014 tarihli 2761 gelen evrak sayılı, İlan Reklam 
Vergisi hakkındaki yazışmalara ilişkin bilgi isteminin bildirimine ilişkin 
yazısı. 

Av.K. B. B.’in 24.01.2014 tarihli 2761 gelen evrak sayılı,İlan Reklam Vergisi hak-
kındaki yazışmalara ilişkin bilgi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Yapı-
lan incelemede;2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 14.mad. 3.bendinde 
belirtilen “Gerçek kişilerin ikametgâhlarının iç ve dış kapılarına konan ve kim-
liklerini gösteren levhalar” ile 14.maddenin 5.bendinde belirtilen “Gerçek ve 
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tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin 
mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan ışıksız levhalar vergiye 
tabi olmazken, belirtilen muafiyet hükümlerine uymayan durumlardaki avukat-
lık tabelalarının,2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği vergiye tabi olaca-
ğı yasal düzenlemeden anlaşıldığının Av.K. B. B.’e bildirilmesine, gereği için Yazı 
İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

II. Karşıyaka Baro Odası bilgisayarları  hakkında  hasar tespit raporunun 
bildirimi 

Karşıyaka Baro Odası bilgisayarları  hakkında  hasar tespit raporunun bildirimi 
okundu. 27.02.2014 tarihli Başkanlık Divanı’nda değerlendirilmesine O.B.K.V.

MART 2014

04.03.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
III. İzmir 7.İcra Dairesi’nin 28.02.2014 tarihli 6576 gelen evrak sayı-
lı,2009/8055 E. dosyasının yenilendiğinin ve aciz vesikasının kaldırıldığı-
nın bildirimine ilişkin yazısı. 

İzmir 7.İcra Dairesi’nin 28.02.2014 tarihli 6576 gelen evrak sayılı,2009/8055 E. 
dosyasının yenilendiğinin ve aciz vesikasının kaldırıldığının bildirimine ilişkin 
yazısı okundu. İzmir 7.İcra Müdürlüğü’nün 2013/7263 sayılı dosyadan verilmiş 
aciz vesikasına dayalı olarak İzmir Barosu Yönetim Kurulu’nun 03.07.2012 tarih 
ve 96/4 sayılı kararı ile levhada silinmesine dair karar verilmiş olup,İzmir 7.İcra 
Dairesi’nin 28.02.2014 tarih,6576 sayılı evrakıyla aciz vesikası kaydının kaldırıl-
mış olduğu anlaşılmakla, baromuz levhasının … sicil sırasına yeniden kaydının 
yapılmasına,gereği için Ruhsat İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

11.03.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Türkiye Barolar Birliği’nin 10.03.2014 tarihli 7548 gelen evrak sayı-
lı,Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması duyurusunun 
bildirimine ilişkin yazısı. 

Türkiye Barolar Birliği’nin 10.03.2014 tarihli 7548 gelen evrak sayılı,Stajyer Avu-
katlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması duyurusunun bildirimine ilişkin ya-
zısı okundu,bilgi alındı. Av. Özkan YÜCEL’in görevlendirilmesine karar verildi. 

II. Av.E. İ. G.’nin 03.03.2014 tarihli 6750 gelen evrak sayılı,arabuluculuk 
komisyonu kurulması isteminin bildirimine ilişkin yazısı. 
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Av.E. İ. G.’nin 03.03.2014 tarihli 6750 gelen evrak sayılı,arabuluculuk komisyonu 
kurulması isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Arabuluculuk Komisyonu 
kurulmasına,Av.Özkan YÜCEL ile Av.Dilek DEMİR’in Yönetim Kurulu üyesi ola-
rak görevlendirilmesine O.B.K.V.

18.03.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Av.M. E. A.’nın 18.03.2014 tarihli 8342 gelen evrak sayılı,adliye Vakıf-
bank şubesinde yaşadığı sorunun bildirimine ilişkin yazısı. 

Av.M. E. A.’nın 18.03.2014 tarihli 8342 gelen evrak sayılı,adliye Vakıfbank şu-
besinde yaşadığı sorunun bildirimine ilişkin yazısı okundu. Adliye Vakıfbank 
Şubesi’ne yazı yazılarak bankanızca yapılan ödemelerde vekil sıfatı ile hareket 
eden meslektaşlara randevu verildikten sonra asilin aranarak teyid istendiği ve 
farklı randevu tarihlerinin verildiği, meslektaşlarımızdan bu yönde çok sayıda 
şikayet geldiği hususu ile gerekli özenin gösterilmesi konusunda bilgi istenme-
sine, gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

II. İzmir Barosu Yönetim Kurulu’nun 21.01.2014 tarihli 3/42 sayılı kara-
rına istinaden İ. A. ve Av.İ. A.’nın arabuluculuk talebinin değerlendirilme-
si 

Av.Kanunu 95/5 maddesi uyarınca yakınılan Av.İ. A. ile Av.Ö. Y.’nin görüştüğü, 
bakiye masrafı iade edeceğini bildirmesi üzerine yakınıcı İ. A. ile görüşüldüğü 
banka hesap numarasını bildirmesi halinde Av.İ. A. tarafından bakiye masrafı-
nın iade edileceğinin bildirildiği ve yakınıcının bu koşullarda şikayeti bulunma-
dığı Av.Özkan YÜCEL tarafından bildirildiği anlaşılmakla başka bir işlem yapıl-
masına yer olmadığına O.B.K.V.

25.03.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Türkiye Barolar Birliği’nin 19.03.2014 tarihli 8045 gelen evrak sayılı, 
Ölümcül Hasta Tutuklular Komisyonu’nun bildirimine ilişkin yazısı. 

Türkiye Barolar Birliği’nin 19.03.2014 tarihli 8045 gelen evrak sayılı, Ölümcül 
Hasta Tutuklular Komisyonu’nun bildirimine ilişkin yazısı okundu. İzmir Barosu 
İnsan Hakları Merkezi sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av.Anıl Güler’in görevlen-
dirilmesine,durumun TBB’ye yazılı olarak bildirilmesine,gereği için Yazı İşleri 
Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

II. Av.Z.T. Ç. ve Av.B. Y.’nin 14.03.2014 tarihli 8102 gelen evrak sayı-
lı,Av.R. S.’nün İzmir ve İstanbul’da iki ayrı avukatlık bürosu olduğunun 
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bildirime ilişkin yazısı. 

Av.Z.T. Ç. ve Av.B. Y.’ın 14.03.2014 tarihli 8102 gelen evrak sayılı,Av.R. S.’nün 
İzmir ve İstanbul’da iki ayrı avukatlık bürosu olduğunun bildirime ilişkin yazısı 
okundu. Av.Kanunu 43.ve 44.maddelerine aykırılık nedeniyle Av.R. S.,Av.A. B. Y., 
Av.D. A. hakkında res’en soruşturma açılmasına,gereği için Yönetim Kurulu Di-
siplin Sekreteryası’na tevdiine O.B.K.V. İstanbul Baro Başkanlığı’na yazı yazıla-
rak İstanbul Barosu üyesi oldukları anlaşılan Av.C. M., Av.E. V., Av.Y. S. hakkında 
Av.Kanunu 43. ve 44.maddeleri uyarınca işlem yapılması hususunda ihbarda 
bulunulmasına,gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine O.B.K.V.

III. Av.Ayşegül ALTINBAŞ’ın 25.03.2014 tarihli Kadın Hakları Merkezi’in-
de bir stajyer avukat görevlendirilmesi isteminin bildirimine ilişkin yazı-
sı. 

Av.Ayşegül ALTINBAŞ’ın 25.03.2014 tarihli Kadın Hakları Merkezi’inde bir staj-
yer avukat görevlendirilmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Öneri-
nin kabulüne, gereği için SEM Yürütme Kurulu’na tevdiine O.B.K.V.

NİSAN 2014

08.04.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Av.E. A.’nın tüketici hakem heyetlerinde vekalet ücreti ödenmemesi 
hakkındaki sorunun bildirimine ilişkin yazısı. 

Bu konuda meslektaşlarımızca iletilen şikayet üzerine keyfiyet TBB’ne iletildiği 
ve TBB nezdinde 24.03.2014 tarihinde Danıştay’a dava açıldığının Av. E. A.’ya 
bildirilmesine O.B.K.V.

15.04.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Av.N. T.’nin 14.04.2014 tarihli 11006 gelen evrak sayılı,adliye ek bina-
sındaki deponun düzenlenmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı. 

Av.N. T.’nin 14.04.2014 tarihli 11006 gelen evrak sayılı,adliye ek binasındaki de-
ponun düzenlenmesi isteminin bildirimine ilişkin yazısı okundu. Evrakın Baş-
kanlık Divanına gönderilmesine, Başkan Yardımcısı Av. Sefa YILMAZ tarafından 
gerekli görüşmelerin yapılmasına, başvurucu avukata bilgi verilmesine, O.B.K.V

II. Av.K. B.’nin TBB SYDF kapsamında sürekli iş görmezlik yardımından ya-
rarlanabilmesi için önceki ara karar gereği görevlendirilen Av. Sefa Yılmaz ve 
Av. Özkan YÜCEL tarafından yapılan tespitin bildirimine ilişkin yazı. 
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Av.K. B.’nin TBB SYDF kapsamında sürekli iş görmezlik yardımından yararlana-
bilmesi için önceki ara karar gereği görevlendirilen Av. Sefa Yılmaz ve Av. Öz-
kan YÜCEL tarafından yapılan tespitin bildirimine ilişkin yazı okundu. Yönetim 
Kurulunun önceki kararı gereğince yapılan işlemlerle ilgili olarak Av. K. B.’ nin 
ekli rapor ve değerlendirme raporu ile TBB SYDF kapsamında yardım almasının 
uygun olacağına, O.B.K.V

III. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 17.04.2014 tarihli 
11434 gelen evrak sayılı,Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İPEK hakkın-
daki şikayet dilekçesine yanıt bildirimi. 

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 17.04.2014 tarihli 11434 
gelen evrak sayılı,Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İPEK hakkındaki şikayet 
dilekçesine yanıt bildirimi okundu.

 Yargı yoluna başvurulacağından;

1. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gündem konusu yazı 
ilgi tutularak Genel Müdürlüğün (101-06-06-0021-2014) sayılı dosyasının 
bütününden tasdikli bir suretin gönderilmesinin istenmesine,

2. Tebliğ tarihi dikkate alınarak dava dilekçesinin hazırlanması amacıyla 
evrakın bir örneğinin Av. Şenol KARAASLAN’a gönderilmesine, O.B.K.V

III. Av. E. D.’nin adli yardım görevi D. A.’nın İzmir 6. Ağır Ceza Mahkeme-
sinin 2014/17 E. sayılı dosyasına İzmir Barosu Başkanlığı adına müdahale 
talebinde bulunulması talebinin değerlendirilmesi. 

İzmir Barosu adına müdahale talebinde bulunulmasına, görevlendirme yap-
mak üzere Kadın Hakları Komisyonuna gönderilmesine, O.B.K.V

29.04.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun 24.04.2014 tarih 11848 
gelen evrak asayılı, Gündoğdu Meydanı’nın adının “Özgürlük ve Demok-
rasi Meydanı” olarak değiştirilmesi ve meydana gezi direnişinde ölen 
gençlerin anımsatan bir simgenin işlenmesi hususunda katılım ve destek 
talebini içerir yazısı. 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun 24.04.2014 tarih 11848 gelen evrak 
sayılı, Gündoğdu Meydanı’nın adının “Özgürlük ve Demokrasi Meydanı” olarak 
değiştirilmesi ve meydana gezi direnişinde ölen gençlerin anımsatan bir sim-
genin işlenmesi hususunda katılım ve destek talebini içerir yazısı okundu. İz-
mir Barosu tarafından ekli dilekçenin imzalanması ile ivedilikle (30 Nisan 2014 
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S:18:00’a) kadar gereğinin yerine getirilmesine, O.B.K.V

II. Av. Z. Sanem YILMAZ’ın 29.04.2014 tarih 12345 gelen evrak sayılı, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmelerinde geçen “Ücretsiz Hukuki Danışman-
lık” Sağlanması ile ilgili şikayetini içerir dilekçesi. 

Av. Z. Sanem YILMAZ’ın 29.04.2014 tarih 12345 gelen evrak sayılı, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Sözleşmelerinde geçen “Ücretsiz Hukuki Danışmanlık” Sağlanması 
ile ilgili şikayetini içerir dilekçesi okundu. İlgi dilekçe eklenmek suretiyle savcı-
lığa suç duyurusunda bulunulması ile …. O.S.G.B.Ltd.Şti’ne yazı yazılarak hukuk 
danışmanlığının hangi avukatlarca verildiğine ilişkin bilgi istenmesine, gereği 
için Hukuk İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V

III. Stajyer Komisyonu Etkinlik Grubu Üyesi Stj. Av. Yeşim TOKGÖZ’ün 
28.04.2014 tarihli, 24.05.2014 Cumartesi günü “Dikili-Nebiler Şelalesi, 
Yerköprü Mağarası, Sevgi Şelalesi ve Doğa Yürüyüşü ve piknik etkinliği 
düzenlenmesi hakkındaki yazısı. 

Piknik organizasyonu takibinin kabulü ile ulaşım organizasyonunun İzmir Ba-
rosu tarafından yapılmasına, Stj, Av. Komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu 
üyesi Av. Özkan Yücel ve Av. Ümit Görgülü’nün görevlendirilmesine, O.B.K.V

MAYIS 2014

06.05.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğünün 02.05.2014 tarih 
12623 gelen evrak sayılı, “Avukatlık Kanunu Taslağı” hakkında görüş iste-
mine ilişkin yazısı. 

Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğünün 02.05.2014 tarih 12623 gelen 
evrak sayılı, “Avukatlık Kanunu Taslağı” hakkında görüş istemine ilişkin yazısı 
okundu. Görüş hazırlanması doğrultusunda Yasa Komisyonundan sorumlu Yö-
netim Kurulu üyesi Av. Meriç KAPTAN ile Av. Bahri Erhan MERDER, Av. Cemal 
Nedret ERDEM’in görevlendirilmesine, O.B.K.V

II. Avukat Hakları Merkezi Önerisi:

İzmir Adliyesi civarında arzuhalcilik yapanlar hakkında suç duyurusunda 
bulunulması, Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne, İzmir Vergi Dairesi 
Başkanlığı’na ihbarda bulunulması hakkındaki önerisinin değerlendiril-
mesi.

İzmir Adliyesi civarında arzuhalcilik yapanlar hakkında suç duyurusunda bu-
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lunulması, Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne, İzmir Vergi Dairesi Başkan-
lığı’na ihbarda bulunulması hakkındaki önerisinin değerlendirildi. Önerinin 
kabulü ile İzmir Adliyesi civarında arzuhalcilik yapanlar hakkında suç duyuru-
sunda bulunulmasına, Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ihbarda bulunul-
masına, Gereğinin Avukat Hakları Merkezi Av. Hümeyra ERTOSUN PALDUM-
LAR tarafından yerine getirilmesine, O.B.K.V

13.05.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
III. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 07.05.2014 tarihli ve 13121 ge-
len evrak sayılı, Stj.Av.U. A.’nın stajının geçerli sayılmasına ilişkin kararın 
iptaline ilişkin Ankara 11. İdare Mahkemesinin 2013/837 E. dosyasına iliş-
kin karar ve TBB Başkanlığının 02.05.2014 gün ve 2014/2698 sayılı kara-
rın bildirimi. 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 07.05.2014 tarihli ve 13121 gelen evrak 
sayılı, Stj.Av.U. A.’nın stajının geçerli sayılmasına ilişkin kararın iptaline ilişkin 
Ankara 11. İdare Mahkemesinin 2013/837 E. dosyasına ilişkin karar ve TBB Baş-
kanlığının 02.05.2014 gün ve 2014/2698 sayılı kararın bildirimi okundu. Ankara 
11. İdare mahkemesi 2013/837 E. sayılı dosyası ile açılan davada tesis edilen 
iptal kararının İdari Yargılama Yasasının 28. maddesi gereğince uygulanmasına, 
bu nedenle kararın ilgili U. A. ile çalıştığı kuruma bildirilmesine ve ruhsatın geri 
alınmasına, gereği için Yazı İşleri Birimi’ne tevdiine, O.B.K.V

IV. Avukat Hakları Merkezi Önerileri;

………… Danışmanlık Ofisi VE …………. Hukuk Bürosu’nun Avukatlık Ka-
nunu md.35 ve 63’e aykırı hareket ettiklerinin tespitinin bildirimi  

………… Danışmanlık Ofisi VE …………. Hukuk Bürosu’nun Avukatlık Kanunu 
md.35 ve 63’e aykırı hareket ettiklerinin tespitinin bildirimi okundu.………… 
Danışmanlık Ofisi hakkında ivedilikle suç duyurusunda bulunulmasına, dilek-
çesinin Avukat Hakları Merkezinden sorumlu Av. Hümeyra Ertosun Paldumlar 
tarafından hazırlanmasına, gereği için ivedilikle Avukat Hakları Merkezine gön-
derilmesine,

V. Av. Aytül ARIKAN’ın 09.05.2014 tarihli 13419 gelen evrak sayılı, mes-
leki sorunlarına ilişkin dilekçesi.

Av. Aytül ARIKAN’ın 09.05.2014 tarihli 13419 gelen evrak sayılı, mesleki so-
runlarına ilişkin dilekçesi okundu. Dilekçe içeriği yer alan başvuru konularında 
Baromuza ilişkin gerekli başvuruların yapıldığı, Baromuz yetkisi dışında kalan 
tüm sorunların Başkanlığımızca Adalet Komisyonu Başkanlığına iletilmesi ve 
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gerekli görüşmelerin yapılmasına, O.B.K.V

VI. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 13.05.2014 tarihli 13702 gelen 
evrak sayılı, 2014/45 duyuru nolu “Avukatlık Kanunu Taslağı” hakkında 
04.05.2014 günlü toplantı da alınan görüşün bildirimini içerir yazısı. 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 13.05.2014 tarihli 13702 gelen evrak sayılı, 
2014/45 duyuru nolu “Avukatlık Kanunu Taslağı” hakkında 04.05.2014 günlü 
toplantı da alınan görüşün bildirimini içerir yazısı okundu, bilgi alındı. Değer-
lendirilmek üzere Yasa Komisyonuna gönderilmesine, tüm Yönetim Kurulu 
üyelerine mail ortamında gönderilmesine, O.B.K.V

VII. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 24.04.2014 tarihli B.Tet.2013/259 
sayılı, yazı ekinde gönderilen Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür-
lüğü’nün Av.N. A. ve Av.F. P. hakkında 1136 sayılı avukatlık kanunun 59/1 
maddesi uyarınca kovuşturma yapılmasının gerekli olmadığının bildiri-
mine ilişkin yazısı. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 24.04.2014 tarihli B.Tet.2013/259 sayılı, yazı 
ekinde gönderilen Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün Av.N. A. 
ve Av.F. P. hakkında 1136 sayılı avukatlık kanunun 59/1 maddesi uyarınca ko-
vuşturma yapılmasının gerekli olmadığının bildirimine ilişkin yazısı okundu. 
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 04.03.2014 tarihli yazısında 
“şikayet edilen avukatın bahse konu parayı 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
166. maddesinde düzenlenen yasal hapis hakkını kullanarak vekalet ücreti ala-
cağına karşılık uhdesinde tuttuğu gibi, savunmasının aksine kovuşturma izni 
verilmesini gerektirir nitelikle ve ağırlıkta delil bulunmadığı, Esasen, vekalet üc-
retinden kaynaklanan anlaşmazlığın hukuki nitelikte olduğu merciince çözüm-
lenmesi mümkün iken şikayete konu edildiği, bu sebeple, eylemin muahezeyi 
gerektirmediği” gerekçesiyle Avukatlık Kanununun 59. maddesi uyarınca ko-
vuşturma izni verilmediği anlaşılmakla Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün gerek-
çeleri Yönetim Kurulu tarafından da uygun bulunmakla işlem yapılmasına yer 
olmadığına, gereği için Yönetim Kurulu Disiplin İşleri Birimine tevdiine, O.BK.V.

20.05.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 29.04.2014 tarihli B.Tet.
Muh.2014/74 sayılı, yazı ekinde gönderilen Adalet Bakanlığı Ceza İşleri 
Genel Müdürlüğü’nün Av.H. K. hakkında 1136 sayılı avukatlık kanunun 
58/1 maddesi uyarınca soruşturma izni verildiğinin bildirimine ilişkin ya-
zısı. 
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 29.04.2014 tarihli B.Tet.Muh.2014/74 sayılı, 
yazı ekinde gönderilen Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün Av.H. 
K. hakkında 1136 sayılı avukatlık kanunun 58/1 maddesi uyarınca soruşturma 
izni verildiğinin bildirimine ilişkin yazısı okundu.

Yakınılan avukatın cezaevine idare tarafından yasaklanmış eşyayı soktuğu ge-
rekçesiyle hakkında soruşturma başlatılmıştır. Oysa; Anayasa Mahkemesinin 
21.10.2011 tarih ve 28091 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahke-
mesinin 2010/69 E. 2011/116 K. sayılı 07.07.2011 tarihli kararı ile “Anayasa’nın 
2. Maddesinde yer alan hukuk devletinin temel ilkelerinden biri “belirlilik” tir. 
Bu ilkeye göre, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden her-
hangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net anlaşılır 
ve uygulanabilir olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı 
koruyucu önlem içermesi de gereklidir. Belirlilik ilkesi, hukuksal güvenlikle bağ-
lantılı olup birey somut eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya so-
nucun bağlandığını, bunların idareye hangi müdahale yetkisinin doğurduğunu 
bilmelidir. Birey ancak bu durumda kendisine düşen yükümlülükleri öngörebilir 
ve davranışlarını belirler. Hukuk güvenliği, normların öngörülebilir olmasını, bi-
reylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de 
yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınma-
sını gerekli kılar. Anayasa’nın 7. Maddesinde, “Yasama yetkisi Türk Milleti adına 
Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.” denilmektedir.  Buna 
göre, Anayasa’da yasa ile düzenlenmesi öngörülen konularda yürütme organı-
na genel ve sınırları belirsiz bir düzenleme yetkisinin verilmesi olanaklı değildir. 
Yürütmenin düzenleme yetkisi, sınırlı, tamamlayıcı ve bağımlı bir yetkidir. Bu 
nedenle, Anayasa’da öngörülen ayrık durumlar dışında, yürütme organına ya-
salarla düzenlenmemiş bir alanda genel nitelikte kural koyma yetkisi verilemez. 
Ayrıca, yürütme organına düzenleme yetkisi veren bir yasa kuralının Anayasa-
nın 7. Maddesine uygun olabilmesi için temel ilkelerin konulması, çerçevenin 
çizilmesi sınırsız, belirsiz, geniş bir alanın bırakılmaması gerekir. Anayasanın 38. 
Maddesinin ilk fıkrasında “kimse… kanununun suç saymadığı bir fiilden dolayı 
cezalandırılamaz” denilerek suçun kanuniliği, 3. Fıkrasında da “ceza ve ceza 
yerine çeken güvenlik tedbirleri ancak kanun ile konulur” denilerek cezanın 
kanuniliği ilkesi getirilmiştir. Anayasada öngörülen suçta ve cezada kanunilik il-
kesi insan hak ve özgürlüklerini temel alan bir anlayışın öne çıktığı günümüzde 
ceza hukukunda temel ilkelerinden birini oluşturmaktadır. Türk Ceza Kanunu-
nun 2. Maddesinde de Anayasanın 38. Maddesine paralel bir biçimde “suçta ve 
cezada kanunilik” ilkesine yer verilmiştir……. Buna göre kuralda idare içinde yer 
alan yetkili makama suça konu olabilecek eşyaları belirlerken hangi nitelikleri 
esas alacağı hususuna açık ve belirgin olarak yer verilmediğinden dolayı kural 
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belirli ve öngörülebilir olmadığı gibi suçun yasallığı ilkesine de uygun değil-
dir……” gerekçesiyle Anayasanın 2., 7., 11. Ve 38. Maddelerine aykırı bulunarak 
iptal edildiği ve iptal kararının resmi gazete yayımından itibaren 6 ay sonra 
yürürlüğe gireceğinin kararlaştırıldığı anlaşılmaktadır. Anayasa Mahkemesinin 
bu iptal kararı karşısında yakınılan avukatın eyleminin ceza kanunlarında suç 
olarak düzenlenmediği anlaşılmakla yakınılan avukat hakkında işlem yapılma-
sına yer olmadığına, kararın ilgili avukata ve Cumhuriyet Başsavcılığına bildi-
rilmesine, gereği için Yönetim Kurulu Disiplin İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V.

27.05.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Kuşadası 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 20.05.2014 tarihli 14167 gelen 
evrak sayılı, 2012/39 E. ile Av. B. K. hakkındaki disiplin yönünden gereği 
istemli yazısı. 

Kuşadası 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 20.05.2014 tarihli 14167 gelen evrak 
sayılı, 2012/39 E. ile “kamu davasının 01.04.2014 tarihli duruşmasının 3 nolu 
ara kararı gereğince katılan vekili Av. B.K. hakkında duruşma disiplinine aykı-
rı davranışları nedeniyle” disiplin yönünden gereği istemli yazısı okundu. Yazı 
ekinde yer alan Kuşadası 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/39 E. sayılı dos-
yasının 01.04.2014 tarihli 9.oturumuna ait duruşma tutanağının incelenmesin-
den; yakınılan Avukat B. K.’ nın katılan S.Z. vekili olarak duruşmaya katıldığı, 
sanık beyanının alınmasından sonra kendisine söz verildiği, “katılan vekilinin 
sesini yükseltmemesi hususunda tutanağa şerhte bulunulduğu, daha sonra 
katılan vekili tarafından sorulan bir takım soruların sanığa yönlendirildiği, katı-
lan vekilinin yeniden soru sorulması konusundaki isteminin iddia makamından 
sorulmak suretiyle “somut olayla ilgisi olmadığı” gerekçesiyle reddine karar 
verildiği tutanakta yeniden “ bu sırada katılan vekilinin mahkeme hakiminin 
sözünü kestiği gerekçesiyle katılan vekili uyarıldığı şeklinde zapta geçtiği, daha 
sonra iddia makamından esas hakkında mütalaasının sorulduğu, iddia maka-
mının esas hakkında mütalaasına başladığı esnada “bu sırada katılan vekilinin 
yeniden söz aldığı ve hiçbir delilin toplanmadığını söylediği görülmekle ye-
niden uyarıldığı” şeklinde zapta geçtiği, savcılığın mütalaasına tamamladığı, 
mütalaadan sonra katılan vekilinden sorulduğu zabıt içeriğine göre “katılan 
vekilinden soruldu: mahkeme usul hatası içindedir, mahkemeyi tarafsız yö-
netmiyorsunuz, reddi hakim talebinde bulunuyorum, sanık ikrarda bulundu-
ğu halde benim soru sormamı engelliyorsunuz, ayrıca sanığa yazılı beyanda 
bulunmak üzere süre verilmiyor dedi” şeklinde beyanda bulunduğu, bunun 
tutanağa geçirildiği ve mahkemece ara karar kurulduğu, ara kararın 1. mad-
desinde katılan vekilinin reddi hakim talebinin usul ve yasaya uygun olmadığı 
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kanaatine varıldığından reddine, bu hususta dosyanın Söke Nöbetçi Ağır Ceza 
Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği, 2.numaralı ara kararında sanık 
Zafere yazılı beyanları sunmak üzere gelecek celseye kadar süre verilmesine, 
3.numaralı ara kararında ise katılan vekili hakkında İzmir Barosuna yazı yazıl-
masına, duruşma zaptının eklenmesine karar verildiği görülmüştür.Yine yazı 
ekinde yer alan Kuşadası 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 07.05.2014 tarihli ve 
2012/39 E. sayılı suç duyurusu başlıklı Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığına hi-
taben yazılmış yazının eklendiği görülmekle söz konusu yazının incelenmekle; 
katılan vekili Av. B. K.’ nın duruşma sırasında reddi hakim talebinde bulunması 
üzerine, dosya CMK 25.maddesi gereğince talebin değerlendirilmesi bakımın-
dan Söke Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiş, dosya Söke 2. Ağır 
Ceza Mahkemesindeyken katılan vekili Av. B. K. 17.04.2014 havale tarihli reddi 
hakim talepli dilekçesini dosyaya sunmuş, ekindeki tutanak fotokopilerini de 
itiraz merciine teslim etmiş, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda 
Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesince 05.05.2014 tarih 2014/314 D.iş sayılı karar ile 
reddi hakim talebinin reddine karar verilmekle, dosyanın mahkemeye bugün 
itibariyle iade edildiği anlaşılmakla, mahkeme de yapılan değerlendirme sonu-
cunda katılan vekili Av. B. K.’ nın 17.04.2014 tarihli reddi hakim talepli dilekçe-
sinin ekinde ibraz ettiği 01.04.2014 tarihli (03.04.2014 tarihinde fakslanmış) Av. 
M. S. tarafından tanzim edilmiş tutanak fotokopisi ve 01.04.2014 tarihli E.M. 
tarafından tanzim edildiği söylenen tutanak fotokopisi incelendiğinde; tuta-
nakların ayrı ayrı ve bireysel olarak tek taraflı tanzim edildikleri, tutanakların 
gerçekten de belirtilen tarihlerde tutulduklarının belli olmadığı, içeriklerinin 
01.04.2014 tarihli duruşma tutanağının içeriğine ve duruşmanın oluşuna aykırı 
görüldüğünden” denilerek duruşmanın oluş ve gerçeğe aykırı biçimde tuta-
nakları tanzim eden E.M., Av. M. S. ve “gerçeğe ve duruşmanın oluş biçimine 
aykırı olan bu tutanak fotokopilerini Söke Ağır Ceza Mahkemesine sunan Av. 
B. K. hakkında” suç duyurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır. Yakınılan Avukat 
B. K.’ dan konu ile ilgili bilgi istenmiş. Yakınılan avukat B. K. 03.06.2014 havale 
tarihli yazılı açıklamalarında özetle; Kuşadası 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi 
C. Y. hakkında HSYK başkanlığına şikayette bulunduğunu, 01.04.2014 tarihli 
duruşmada avukatlık mesleğini icra etmesinin şikayet edilen hakim tarafından 
engellendiğini, bu duruma duruşmayı izleyen bir avukatın (Av. M. S.) ve bir 
vatandaşın (E.M.) tanık olduğunu, hakim tarafından şikayet edilmesinin gerek-
çesinin kendisinin sindirilmesi olduğunun, yargılama sırasında birçok talebinin 
kabul edilmediğinin, sanık D.Ö.’ in cezaevinden gerçek suçluları isim isim bildi-
ren mektuplarının mahkeme tarafından görmezden gelindiğini, dolayısıyla bir 
bütün halinde mahkeme hakiminin tarafsızlığını yitirmiş olduğunu, son olarak 
ise 01.04.2014 tarihli 9. oturumda sanık tarafından maddi gerçeğin ortaya çı-
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karılmasını sağlayacak nitelikteki ikrarlar ortaya konulurken CMK 201. madde-
si gereğince doğrudan soru sormak istediğinde bu hakkın mahkeme hakimi 
tarafından haksız ve hukuka aykırı olarak engellendiğini, sorularını sorduğu 
esnada mahkeme hakiminin birden araya girerek sözünü kestiğini, bunun üze-
rine kendisinin “sanığın suç konusu olaya ilişkin ikrarına ilişkin olarak maddi 
gerçeğin açığa çıkması için sanığa soru sorma hakkını kullanmak istediğini ve 
bu hakkının katılan vekili olarak doğrudan kullanılabilecek kanuni bir hak ol-
duğunu” söylemesi üzerine mahkeme hakimi tarafından duruşma tutanağına 
diğer beyanları geçirilmeksizin “sesimi yükselttiğim konusunda ikaz edildiğim” 
hususunun yazıldığı, tekrar soru sormak istediğinde yeniden engellendiğini ve 
duruşma tutanağına bu durumunda “hakimin sözünü böldüğüm ve ikaz edil-
diğim” şeklinde yansıtıldığını, tüm bu durumların hakimin tarafsız olmadığını 
açıkça ortaya çıkardığını, suçlama konusunda ikrarda bulunan sanığın bu be-
yanlarını tespit etmesi için çaba göstermesi gereken hakimin adete bu ikrarları 
kayda geçmemek için çabaladığını, duruşma esnasında mahkeme salonunda 
bulunan ve duruşma tutanağında yer alan kayıtlardan çok daha farklı şekilde 
duruşma yapıldığını fark eden E.M. ve Av. M. S. isimli tanıkların tutanakları ile 
bu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle yakınılan avukat tarafından 01.04.2014 tarihli 
duruşmada reddi hakim talebinde bulunulduğunu, bu talebin hiçbir hukuki 
gerekçe gösterilmeksizin reddedildiğini, ret isteminin reddine ilişkin kararın 
CMK 27/1-a, 29 ve 30. maddelerine aykırı olduğunu ve şikayetin tümü ile ken-
disini sindirmeye yönelik olduğunu belirttiği ve dilekçesi ekine E.M. ve Av. M.S. 
tarafından hazırlanan tutanakları da eklendiği tespit edilmiştir.İddia ve savun-
maya yönelik tüm bu belgelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; Yakın-
maya konu yazıda ihtilafın 01.04.2014 tarihli duruşmada yaşananlar olduğu 
anlaşılmış, Ağır Ceza Mahkemesince verilen reddi hakim dilekçesinin ekindeki 
belgeler ile ilgili olarak gerçekleştirilen suç duyurusu belgesinin eklenerek bilgi 
için gönderildiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle her iki iddia ile ilgili olarak ayrı 
ayrı değerlendirme yapılmıştır;

1. Yakınılan avukatın duruşma disiplinine aykırı davrandığı iddiasına ilişkin 
olarak:

a. duruşma tutanağı incelendiğinde katılan vekilinin öncelikle CMK 201. 
maddesi gereğince soru sorma hakkını kullanmak istediği, ilk sorusunu 
sorduğu, sonrasında mahkeme hakimi tarafından sesini yükselmemesi ko-
nusunda uyarıldığının belirtildiği, ancak gerek ses gerekse beden dilinin 
kullanılmasını bir avukatlık becerisi olduğu, zaman zaman seste meydana 
gelebilecek yükselme ve alçalmaların avukatın avukatlık yapma biçimi ile 
alakalı olduğu, tutanak içeriğinden de avukatın bağır gibi olağan dışı bir 
davranış gerçekleştirmediğinin açık olduğu, bu nedenle de soru sorarken 
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avukatın sesini yükseltmesi duruşma disiplini bozucu bir davranış olarak 
algılanamayacağı,

b. katılan vekili soru sormaya devam ettiği esnada mahkeme hakimi ta-
rafından cumhuriyet savcısından görüş sorulmak suretiyle sorulan soruyu 
engellediği, oysa CMK 201 maddesinin açık hükmüne göre mahkeme ha-
kiminin ancak ve ancak sorulan soruya bir itiraz söz konusu olduğunda bu 
sorunun sorulup sorulmayacağı konusunda karar verme yetkisinin bulun-
duğu, bir itiraz söz konusu bulunmayan durumlarda mahkeme hakiminin 
müdahale yetkisinin bulunmadığı, ancak tutanak içeriğinden katılan tara-
fından sorulan soruya iddia makamının bir itirazı olmaksızın mahkeme ha-
kimi tarafından görüş sorulduğu ve sorunun bu şekilde reddedildiği, söz 
konusu uygulamanın CMK 201. maddesinin açık hükmüne aykırı olduğu, 
her ne kadar katılan vekilinin mahkeme hakiminin sözünü kestiği şeklinde 
tutanağa geçmiş ise de bir avukatın usule aykırı uygulamalara karşı itirazda 
bulunmasının doğal olduğu, mahkeme hakiminin bu doğal davranışı tuta-
nağa geçirmiş olmasında meslek kurallarına herhangi bir aykırılık oluştur-
madığı,

c. henüz deliller toplanmaksızın mahkeme hakimi tarafından dosyanın 
mütalaa için cumhuriyet savcısına verilmesine karşı katılan vekilinin yeni-
den söz alarak delillerin toplanmamış olduğu konusunda beyanda bulun-
masının dosyanın henüz mütalaa aşamasına gelmemiş olduğu yönünde bir 
itirazdan ibaret bulunduğu, böyle düşünen bir avukatın itirazda bulunma-
sının müvekkilinin haklarını korumak açısından gerekli ve hatta zorunlu bir 
durum olduğu, avukatın duruşmada yaşanan usul eksiklikleri açısından ilk 
derece mahkemesinde beyanda bulunmak dışında bir seçeneğinin bulun-
madığı, yakınılan avukatın da bu seçeneği kullanmış olduğu, bu davranı-
şında da avukatlık meslek kurallarına aykırı bir yön bulunmadığı, yine,Son 
olarak katılan vekili olarak görev yapan yakınılan avukatın taleplerinin red-
dedilmesi, soru sorma hakkının usule aykırı olarak engellenmesi ve benze-
ri nedenlerle hakimi ret talebinde bulunmasında yine avukatlık yasası ve 
meslek kurallarına aykırı bir yan olmadığı, yakınılan avukatın davranışının 
bir hakkın kullanımından ibaret bulunduğu, nitekim mahkemece de iki nu-
maralı ara karar ile de yakınılan avukatın eleştirileri arasında bulunan sanığa 
yazılı beyanlarını sunmak için süre verilmesi ne yönelik talebin kabul edil-
miş olması da yakınılan avukatın beyanlarında haklı olduğunun bir başka 
göstergesi olduğu,

2. Gerçeğe ve duruşma oluşuna aykırı tutanak fotokopilerini Söke 2. Ağır 
Ceza Mahkemesine ibraz ettiği iddiası ile ilgili olarak; mahkemece söz konusu 



274

tutanakların duruşma tutanağında yer alan hususları içermediği gerekçesiyle 
yakınmada bulunmuştur. Ancak iddia, duruşma tutanağının duruşmada 
yaşananları içermediği şeklindedir. Yani bir anlamda duruşma tutanağının 
sahteliği iddia edilmektedir. Bu nedenle duruşmada cereyan eden hususları 
tam olarak yansıtmadığı iddiasının ilgililer tarafından hazırlanmış, tutanaklarla 
kanıtlanmaya çalışılmasında duruşma esnasında duruşma salonunda 
bulunan ve yaşananlara tanıklık eden kişilerin beyanlarını içeren tutanakların 
eklenmesinde avukat açısından tartışılacak bir yan bulunmadığı, beyanların 
gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hususunun beyanda bulunanlar açısından 
sonuç doğuracağı, kaldı ki sahtelik iddiasının başka türlü kanıtlanmasının da 
mümkün bulunmadığı, söz konusu tutanakların tek kişi tarafından imzalanmış 
olmalarının tek başına içeriklerine halel getirmeyeceği hususları göz önüne 
alınarak bu davranışında avukatlık kanunu ve meslek kurallarına aykırılık 
oluşturmadığı kanaatine varılmıştır. sonuç yukarıda açıklanan değerlendirmeler 
ışığında yakınılan avukat hakkında disiplin soruşturma açılmasını gerektirecek 
bir husus bulunmadığından Av. B. K. hakkında işlem yapılmasına yer 
olmadığına, karardan bir örneğin yakınılan avukata bir örneğin de yakınmada 
bulunan mahkemeye gönderilmesine gereği için Yönetim Kurulu Disiplin İşleri 
Sekretaryası’na tevdiine O.B.K.V.

HAZİRAN 2014

03.06.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Afyonkarahisar Baro Başkanlığı’nın 02.06.2014 tarihli 15306 gelen 
evrak sayılı, Kurgusal Duruşma Yarışması 2014 Ege Bölgeleri Barolarının 
elemelerinin Afyonkarahisar Barosu ev sahipliğinde 21-22 Haziran 2014 
tarihinde Güral Termal Otel’de yapılacağının bildirimine ilişkin yazısı. 

Afyonkarahisar Baro Başkanlığı’nın 02.06.2014 tarihli 15306 gelen evrak sa-
yılı, Kurgusal Duruşma Yarışması 2014 Ege Bölgeleri Barolarının elemelerinin 
Afyonkarahisar Barosu ev sahipliğinde 21-22 Haziran 2014 tarihinde Güral 
Termal Otel’de yapılacağının bildirimine ilişkin yazısı okundu. Stajyer Avukat 
Komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Özkan YÜCEL’in görevlen-
dirilmesine, organizasyon konusunda Başkanlık Divanına bilgi verilmesine, O.
B.K.V

II. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 30.05.2014 tarihli 15177 gelen 
evrak sayılı, 2013/54 duyuru nolu, ölüm yardımı hakkındaki duyurusuna 
ilişkin yazısı. 
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 30.05.2014 tarihli 15177 gelen evrak sayılı, 
2013/54 duyuru nolu, ölüm yardımı hakkındaki duyurusuna ilişkin yazısı okun-
du, bilgi alındı. 

III. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.Metin FEYZİOĞLU’nun online icra 
takip sistemi programının duyurulması talebini içerir yazısı. 

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.Metin FEYZİOĞLU’nun online icra takip sis-
temi programının duyurulması talebini içerir yazısı okundu. İnternet sitesinde 
duyurulmasına, gereği için Bilgi İşlem Birimine tevdiine, O.B.K.V

IV. AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİSİ:

Av. T. M.’nin 03.06.2014 tarihli 15386 gelen evrak sayılı, İzmir 15.Sulh 
Ceza Mahkemesi Hakimi yaklaşık bir aydır raporlu olması hakkındaki di-
lekçesi. 

Av. T. M.’nin 03.06.2014 tarihli 15386 gelen evrak sayılı, İzmir 15.Sulh Ceza 
Mahkemesi Hakiminin yaklaşık bir aydır raporlu olması nedeniyle davaların ka-
rara çıkmadığına ve daha önce verilen kararların yazılmadığına ilişkin dilekçesi 
okundu. Genel Sekreterlikçe mahkeme hakimi ve adli yargı adalet komisyonu 
ile görüşme yapılmasına, sonuca göre yeniden değerlendirilmesine O.B.K.V

V. Av. M. Ç.’nin 30.05.2014 tarihli 15141 gelen evrak sayılı, 290/6587 
giden evrak sayılı yazımız hakkındaki beyanlarını içerir dilekçesi. 

Av.M. Ç.’nin 22.04.2014 tarih ve 9/3 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla İzmir 9. 
İcra Hukuk Mahkemesi kaleminde tutulan tutanak ile ilgili yazılı beyanda bu-
lunulması istemine ilişkin yanıt olarak verdiği 30.05.2014 tarihli 15141 gelen 
evrak sayılı, beyanlarını içerir dilekçesi okundu. Dilekçe içeriğinde 03.04.2014 
tarihinde davacı olduğu bir dosyanın tensip tutanağının yapılmamış olması 
sebebiyle dosyayı incelemek üzere mahkeme kalemine gittiğini, dosyanın aki-
beti sorduğunda kalem personeli bir bayan memurun “icra dosyanın geldiğini 
ancak tensibinin henüz yapılmadığını, başkada bir bilgisinin bulunmadığını” 
belirtmesi üzerine, o esnada diğer masada oturan ve adının Mustafa Bilir oldu-
ğunu sonradan öğrendiği personelin kendisine hitaben “öğleden sonra gelin” 
dediğini, kısaca incelemek konusunda talepte bulunduğunu ve duruşma açılıp 
açılmayacağına ilişkin bilgileri olup olmadığını sorduğunu, aynı memurun el 
kol hareketleriyle yüzüne dahi bakmadan “ ben ne bileyim, git hakime sor” 
şeklinde beyanda bulunduğunu, kendisinin bu cevabın adliye adabına uygun 
olmadığını belirterek dosyanın getirtilmesinde ısrar ettiğini, bu esnada hakimin 
odasında olmadığını, mübaşirinde bulunmadığını, bu konuşmalar sonrasında 
kalem müdürünün yanına gelerek “sen personelimle böyle konuşamazsın, çık 
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hemen dışarı” diyerek kendisini kalemden kovmak istediğini, müdüre “böy-
le bir hak ve yetkisinin bulunmadığını “söylemesi üzerine, kalem müdürünün 
tekrar yüksek sesle “sana dışarı çık” demesi üzerine olayı büyütmemek üzere 
kalemden ayrıldığını bildirdiği anlaşılmakla dosyada mevcut 03.04.2014 tarihli 
tutanak incelendiğinde; yakınılan avukatın beyanlarına paralel açıklamalar bu-
lunduğunu, yakınılan avukatın sarf ettiği iddia edilen sözlerin tutanakta dahi 
hakaret içeren sözler olduğuna dair bir iddianın bulunmadığı, yakınılan avuka-
tın asgerif tavırlarında söz edildiği anlaşılmıştır. Tüm bu hususların birlikte de-
ğerlendirilmesinden hakaret içermeyen sert ifadelerle söylenmiş sözlerin olsa 
olsa içinde bulunduğu durumdan memnuniyetsizliği dile getirmekten ibaret 
olduğu, bunun dışında yakınılan avukata atfedilen avukatlık kanunu ve meslek 
kurallarına aykırı bir davranış bulunmadığından yakınılan avukat hakkında iş-
lem yapılmasına yer olmadığına, O.B.K.V 

10.06.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARLARINDAN 
ÖRNEKLER
I. Av.G. Y.’nin 10.06.2014 tarihli 16024 gelen evrak sayılı, CMK kapsa-
mında talimat görevleri ile ilgili dilekçesi. 

Av.G. Y.’nin 10.06.2014 tarihli 16024 gelen evrak sayılı, CMK kapsamında tali-
mat görevleri ile ilgili dilekçesi okundu. CMK Yürütme Kurulunda değerlendiri-
lerek daha sonraki Yönetim Kurulu gündeminde ele alınmasına, O.B.K.V

II. Av.Ş. M.’nin 09.06.2014 tarihli 16012 gelen evrak sayılı, CMK kapsa-
mında görevlendirildiği kadına cinsel şiddet suçu içeren dosyanın İzmir 
Barosu Başkanlığı tarafından da takibi ve dosyaya katılım talebi hakkın-
daki dilekçesi. 

Av.Ş. M.’nin 09.06.2014 tarihli 16012 gelen evrak sayılı, CMK kapsamında gö-
revlendirildiği kadına cinsel şiddet suçu içeren dosyanın İzmir Barosu Başkan-
lığı tarafından da takibi ve dosyaya katılım talebi hakkındaki dilekçesi okundu. 
İvedilikle çalışma yapmak üzere Kadın Hakları Komisyonuna gönderilmesine, 
O.B.K.V

III. D. Y.’nin 09.06.2014 tarihli 16004 gelen evrak sayılı, Manisa T Tipi Ce-
zaevi ziyarete gittiği sırada ziyaretçilerin aranması hakkındaki yazısı. 

D. Y.’nin 09.06.2014 tarihli 16004 gelen evrak sayılı, Manisa T Tipi Cezaevi zi-
yarete gittiği sırada ziyaretçilerin aranması hakkındaki yazısı okundu. İlgi di-
lekçede eklenmek suretiyle Manisa T Tipi Cezaevinde ziyaret sırasında yapılan 
arama sırasında yaşanan hak ihlallerine ilişkin olarak Manisa Barosu ve Adalet 
Bakanlığı Ceza ve Tevkif İşleri Genel Müdürlüğüne yazı yazılmasına, İnsan Hak-
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ları Merkezinden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av.Anıl Güler’in görevlendiril-
mesine, dilekçesinin e-mail ortamında Av.Anıl Güler ve İnsan Hakları Merkezi-
ne gönderilmesine, O.B.K.V

IV. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 10.06.2014 tarihli 16043 gelen 
evrak sayılı, 2014/56 Duyuru No’lu “Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ka-
nununda Yapılması Gerekli Değişiklikleri Hazırlama Komisyonu’nun 1136 
sayılı Avukatlık Kanunu Değişiklik Önerisi” çalışma metnini içeren CD’nin 
gönderimine ilişkin yazısı. 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 10.06.2014 tarihli 16043 gelen evrak sayılı, 
2014/56 Duyuru No’lu “Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanununda Yapılması 
Gerekli Değişiklikleri Hazırlama Komisyonu’nun 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 
Değişiklik Önerisi” çalışma metnini içeren CD’nin gönderimine ilişkin yazısı 
okundu, bilgi alındı. Yasa Alt Komisyonu olan Avukatlık Yasa Tasarısı Komisyo-
nuna gönderilmesine, e-mail ortamında Av.Meriç KAPTAN ve Av. Cemal Nedret 
ERDEM’e gönderilmesine, O.B.K.V





BÖLÜM 4:
ZİYARETLERİMİZ
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BAŞKANLIK ZİYARETLERİ, KATILIM GÖSTERİLEN TOPLANTI VE 
BAŞKANLIĞIMIZA YAPILAN ZİYARETLERDEN SEÇMELER

2012 ZİYARETLERİ

KASIM 2012
07.11.2012:

•	 İzmir	Barosu	Başkanı	Av.Sema	PEKDAŞ	Ege	Tv	Güne	Bakış	programına	katıldı.

08.11.2012:

•	 İzmir	Cumhuriyet	Başsavcısı	Durdu	Kavak	ve	İzmir	Bölge	Adliye	Mahkemesi	
Cumhuriyet	Başsavcısı	Celal	Kocabaş	8	Kasım	2012	 tarihinde	başkanlığımıza	
nezaket	ziyaretinde	bulundular.	

13.11.2012:

•	 İzmir	Büyükşehir	Belediyesi	Başkanı	Aziz	KOCAOĞLU	başkanlığımıza	nezaket	
ziyaretinde	bulundu.

20.11.2012

•	 Menemen	İlçe	Temsilcisi	Av.Saim	AKKURT	başkanlığımızı	ziyaret	etti.

•	 İzmir	 Kent	 Federasyonu	 temsilcileri	 başkanlığımıza	 nezaket	 ziyaretinde	
bulundu.

21.11.2012

•	 Bölge	İdare	Mahkemesi	Başkanı	Osman	ERMUMCU	başkanlığımıza	nezaket	
ziyaretinde	bulundu.

•	 İzmir	Barosu	Başkanı	Av.Sema	PEKDAŞ	İzmir	Barosu	Türk	Müziği	Korosu’nun	
konserine	katıldı.

29.11.2012

•	 İzmir	 Büyükşehir	 Belediyesi	 Sosyal	 Hizmetler	 Müdürlüğü	 yetkilileri	
başkanlığımızı	ziyaret	etti.

•	 Ka-Der	Derneği’nin	temsilcileri	başkanlığımızı	ziyaret	etti.

30.11.2012

•	 İzmir	Barosu	Başkanı	Av.Sema	PEKDAŞ	ve	Genel	 Sekreter	Av.Dilek	DEMİR	
Ankara’da	Türkiye	Barolar	Birliği	toplantısına	katıldı.
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ARALIK 2012
10.12.2012

•	 İzmir	Barosu	Başkanı	Av.Sema	PEKDAŞ	St.Joseph	Lisesi’nin	düzenlediği	İnsan	
Hakları	Paneli’ne	konuşmacı	olarak	katıldı.

2013 ZİYARETLERİ

OCAK 2013
09.01.2013

•	 İzmir	Barosu	 	Başkanı	Av.	Sema	Pekdaş,	Türkiye	Barolar	Birliği	Başkanı	Av.	
Vedat	 Ahsen	 Coşar,	 Başkan	 Yardımcısı	 Av.	 Berra	 Besler,	 Genel	 Sekreter	 Av.	
Cengiz	Tuğral	ve	Sayman	Av.	Sitare	Sağsen	ile	birlikte	Adalet	Bakanı	Sadullah	
Ergin	ile	görüştü.	

18.01.2013:

•	 Foça	İlçe	Temsilcimiz	Av.Aycan	GÜLER	başkanlığımızı	ziyaret	etti.

25.01.2013:

•	 İzmir	Barosu	Başkanı	Av.Sema	PEKDAŞ		Ankara’da	TBB	toplantısına	katıldı.

ŞUBAT 2013
07.02.2013:

•	 Türkiye	Eğitim	Vakfı	Başkanı	başkanlığımıza	nezaket	ziyaretinde	bulundu.

15.02.2013:

•	 İzmir	 Barosu	 Başkanı	Av.	 Sema	 Pekdaş	başkanlığında	Yönetim	 Kurulu	 ve	
Denetleme	Kurulu	üyeleri	ile	TBB	Delegelerimizden	oluşan	bir	heyet,	İstanbul	
Barosu’na	destek	ziyaretinde	bulunarak	 İstanbul	Barosu	Başkanı	Av.	Doç.	Dr.	
Ümit	 Kocasakal,	 Başkan	 Yardımcısı	Av.	 Mehmet	 Durakoğlu,	 Yönetim	 Kurulu	
Üyeleri	Av.	Aydeniz	Alisbah	Tuskan	ve	Av.	Süreyya	Turan’la	görüştü.

19.02.2013: 

•	 İzmir	Barosu	Körfez	Futbol	Takımı’ndan	Av.	Tufan	Konuk,	Av.	Oğuz	Demirci,	
Av.	Serdar	Gülseven	ve	Av.	Cüneyt	Uyar,		19	Şubat	2013	günü	İzmir	Barosu’nu	
ziyaret	ederek	Adana	Barosu	Spor	Oyunları	Birinci	5	Ocak	Kurtuluş	Kupası’nda	
kazandıkları	üçüncülük	kupasını	İzmir	Barosu	Başkanı	Av.	Sema	Pekdaş’a	sundu.	

•	 ÖDP	 İzmir	 İl	 Başkanlığı	 temsilcileri	 başkanlığımıza	 nezaket	 ziyaretinde	
bulundu.
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•	 Mazlum	 Der	 ve	 Baran	 Tursun	 Vakfı	 temsilcileri	 başkanlığımıza	 nezaket	
ziyaretinde	bulundu.

•	 TBB	Başkanı	Av.Ahsen	COŞAR	başkanlığımıza	nezaket	ziyaretinde	bulundu.

26.02.2013:

•	 CHP	İzmir	İl	Başkanı	Ali	ENGİN	başkanlığımıza	nezaket	ziyaretinde	bulundu.

02.03.2013:

•	 İzmir	Barosu	Başkanı	Av.Sema	PEKDAŞ,	,	Başkan	Yardımcısı	Av.Ercan	DEMİR,			
Genel	Sekreter	Av.Dilek	DEMİR,	Sayman	Av.Sefa	YILMAZ	ve	 	Yönetim	Kurulu	
üyesi	 Av.Ayşegül	 ALTINBAŞ	 ,	 Afyon’da	 yapılan	 Ege	Marmara	 Bölge	 Baroları	
Toplantısı’na	katıldı.

17.03.2013:

•	 İzmir	Barosu	Yönetim	Kurulu		İstanbul	Barosu	Olağanüstü	Genel	Kurulu’na		
katıldı.	

20.03.2013:

•	 Seferihisar	Belediye	Başkanı	Tunç	SOYER	ve	Doğa	Derneği	Başkanı	Güven	
EKEN		başkanlığımıza	nezaket	ziyaretinde	bulundu.

•	 Fransa	 Büyükelçiliği	 Hukuk	 Müsteşarı	 Christine	 CODOL	 başkanlığımıza	
nezaket	ziyaretinde	bulundu.

21.03.2013:

•	 İzmir	Barosu	Başkanı	Av.Sema	PEKDAŞ	Tarihi	Hava	Gazı	Fabrikası’nda	İzmir	
Büyükşehir	Belediyesi	ve	Meslek	Odaları’nın	yemek	davetine	katıldı.	

NİSAN 2013
02.04.2013

•	 Avukatlar	 Haftası	 etkinlikleri	 kapsamında,	 İzmir	 Barosu	 Başkanı	 Av.	 Sema	
Pekdaş,	 Türkiye	 Barolar	 Birliği	 Yönetim	 Kurulu,	 Disiplin	 Kurulu,	 Denetleme	
Kurulu	Üyeleri	ve	Kırşehir	Baro	Başkanı	ile	birlikte	Anıtkabir	ziyaretinde	bulundu.

•	 İzmir	 Barosu	 Başkanı	 Av.	 Sema	 Pekdaş,	 Türkiye	 Barolar	 Birliği	 tarafından	
düzenlenen	“İnsan Hakları Bağlamında Hükümlü ve Tutuklu Hakları”	başlıklı	
panele	konuşmacı	olarak	katıldı.	

04.04.2013:

•	 İzelman	Müdürü	Hüseyin	KIRMIZI	 ve	 İzelman	Anaokulu	Öğrencileri,	 İzmir	
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Barosu	Başkanı	Av.Sema	PEKDAŞ’ı	Avukatlar	Günü	dolayısı	ile	ziyaret	etti.	

05.04.2013:

•	 05	Nisan	Avukatlar	Günü	nedeniyle	İzmir	Barosu	Başkanı	Av.Sema	PEKDAŞ	
ve	Yönetim	Kurulu	üyeleri	 	 tarafından	 İzmir	Adliyesi	 	Atatürk	Anıtı’na	çelenk	
konuldu.

23.04.2013:

•	 İzmir	Barosu	Başkan	Yardımcısı	Av.Ercan	DEMİR		İzmir	Valiliği’nin	düzenlediği	
23	Nisan	törenine	katıldı.

27.04.2013:

•	 İzmir	 Barosu	 Başkanı	 Av.Sema	 PEKDAŞ,	 TMMOB	 tarafından	 düzenlenen	
“Türkiye’de	Yargı	Yoktur	“	söyleşisine		konuşmacı	olarak	katıldı.

10.05.2013:

•	 Diyarbakır’a	 atanan	 İzmir	 Valisi	 M.	 Cahit	 Kıraç,	 başkanlığımıza	 veda	
ziyaretinde	bulundu.

15.05.2013:

•	 Çeşme’de	gerçekleşen	HSYK	tarafından	düzenlenen		‘Hakim	ve	Cumhuriyet	
Savcılarının	Performans	Değerlendirmesi	ve	Terfi	Sistemlerinin	Yenilenmesi	ile	
Teftiş	Sisteminin	Geliştirilmesi	ve	Verimliliğin	Artırılması	Projeleri	ÇalıştayI’na		
İzmir	 Barosu	 Başkanı	 Av.Sema	 PEKDAŞ	 ve	 Genel	 Sekreter	 Av.Dilek	 DEMİR	
katıldı.

17.05.2013:

•	 İzmir	Barosu	Başkanı	Av.Sema	PEKDAŞ,	Başkan	Yardımcısı	Av.Ercan	DEMİR	
ve	 Genel	 Sekreter	 Av.Dilek	 DEMİR	 İstanbul	 Barosu	 hakkında	 açılan	 davanın	
duruşmasına	katıldı.

•	 İzmir	 Barosu	 Saymanı	 Av.Sefa	 YILMAZ	Danıştay	 Saldırısını	 anma	 törenine	
katıldı.

19.05.2013:

•	 İzmir	 Barosu	 Saymanı	 Av.Sefa	 YILMAZ,	 Tarihi	 Havagazı	 Fabrikası’nda	
düzenlenen	19	Mayıs	resepsiyonuna	katıldı.

02.07.2013:

•	 İzmir	Barosu	Başkanı	Av.Sema	PEKDAŞ	İzmir	Cumhuriyet	Başsavcısı	Hüseyin	
Baş’ı	makamında	ziyaret	etti.
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•	 İnsan	 Hakları	 Derneği	 ve	 Çağdaş	 Hukukçular	 Derneği	 Temsilcileri,	 	 İzmir	
Barosu	Başkanı	Av.	Sema	PEKDAŞ’ı	ve	 İzmir	Barosu	Yönetim	Kurulu	üyelerini	
ziyaret	etti.

30.08.2013:

•	 İzmir	Valiliği’nin	düzenlediği	Zafer	Bayramı	törenine	İzmir	Barosu	Saymanı	
Av.Sefa	YILMAZ	katıldı.

01.09.2013:

•	 İzmir	 Barosu	 Başkanı	 Av.Sema	 PEKDAŞ	 ve	 Yönetim	 Kurulu	 üyeleri	 Silivri	
Cezaevinde	bulunan	tutuklu	bulunan	avukatları	ziyaret	etti.

09.09.2013:

•	 İzmir	Barosu	Başkanı	Av.Sema	PEKDAŞ	9	Eylül	kutlamalarına	katıldı.

16.09.2013:

•	 Türkiye	Barolar	Birliği	Başkanı	Av.	Prof.	Dr.	Metin	Feyzioğlu	ve	Ankara	Barosu	
Başkanı	Av.	Sema	Aksoy	Başkanlığımıza	nezaket	ziyaretinde	bulundular.

17.09.2013:

•	 İzmir	Barosu	Yönetim	Kurulu	üyeleri	Av.Özkan	YÜCEL	ve	Av.Türkan	KARAKOÇ	
Silivri’deki	tutuklu	avukatlar	duruşmasına	gözlemci	olarak	katıldı.

05.10.2013:

•	 İzmir	Barosu	Başkanı	Av.Sema	PEKDAŞ,	Başkan	Yardımcısı	Av.Ercan	DEMİR	
ve	Yönetim	Kurulu	üyesi	Av.Anıl	GÜLER,	Balıkesir’de	gerçekleşen	Ege-Marmara	
Bölge	Baroları	Toplantısı’na	katıldı.

08.10.2013:

•	 Çağdaş	Hukukçular	Derneği	Stajyer	Öğrenci	Komisyonu	Temsilcileri,	 İzmir	
Barosu	Başkanı	Av.Sema	PEKDAŞ’ı	ziyaret	etti.

21.10.2013:

•	 İzmir	 Barosu	 Başkanı	 Av.Sema	 PEKDAŞ,	 Adalet	 Bakanlığı’nın	 düzenlediği		
Mahkeme	Yönetimi		Sistemi	Güçlendirilmesi	Projesi	toplantısına	katıldı.

29.10.2013:

•	 İzmir	Barosu	Başkanı	Av.Sema	PEKDAŞ	Cumhuriyet	Bayramı	törenine	katıldı.

14.11.2013

•	 İzmir	Barosu	Başkanı	Av.	Sema	Pekdaş,	Ankara	Barosu	Başkanı	Avukat	Sema	
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Aksoy’u,	Ankara	Barosu	Eğitim	Merkezi’nde	ziyaret	etti.

15.11.2013:

•	 İzmir	Barosu	Başkanı	Av.Sema	PEKDAŞ	9	Eylül	Üniversitesi		Hukuk	Fakültesi	
Mezuniyet	Töreni’ne		katıldı.

30.11.2013:

•	 İzmir	 Barosu	 Başkanı	 Av.Sema	 PEKDAŞ	 ve	 TBB	 Delegeleri,	 Ankara’da	
gerçekleşen	TBB	Genel	Kurulu’na	katıldı.

21.12.2013

•	 İzmir	 Barosu	 Başkan	 Yardımcısı	 Av.Ercan	 DEMİR,	 Genel	 Sekreteri	 Av.Dilek	
DEMİR,	 Yönetim	 Kurulu	 üyesi	 Av.Anıl	 GÜLER	 Kocaeli’de	 gerçekleşen	 Ege-
Marmara	Bölge	Baroları	toplantısına	katıldı.

24-25-26.12.2013

•	 Silivri’de	gerçekleşen	ÇHD’li	avukatların	duruşmasına	 İzmir	Barosu	Başkan	
Yardımcısı	 Av.Ercan	DEMİR,	Genel	 Sekreteri	 Av.Dilek	DEMİR,	 Yönetim	Kurulu	
üyeleri	 Av.Türkan	 KARAKOÇ,	 Av.Anıl	 GÜLER,	 Av.Ümit	 GÖRGÜLÜ,	 Av.Özkan	
YÜCEL	ve	Av.Ayşegül	ALTINBAŞ	katıldı.

15.02.2014

•	 İzmir	Barosu	Başkanı	Av.Ercan	DEMİR,	Denizli’de	yapılan	Ege	ve	Marmara	
Bölge	Baroları	toplantısına		katıldı.

17.02.2014

•	 İzmir	 Barosu	 Başkanı	 Av.Ercan	 DEMİR	 Bölge	 İdare	 Mahkemesi	 Başkanı	
Osman	ERMUMCU’yu	makamında	ziyaret	etti.

•	 İzmir	Barosu	Başkanı	Av.Ercan	DEMİR	İzmir	Cumhuriyet	Başsavcısı	Mustafa	
DOĞRU’yu	makamında	ziyaret	etti.

18.02.2014

•	 İnsan	Hakları	Derneği	Temsilcileri,	başkanlığımızı	ziyaret	etti.

24.02.2014

•	 İstanbul	 Barosu	Başkanı	Av.	Doç.	Dr.	Ümit	 Kocasakal	ile	 9	 yönetim	 kurulu	
üyesi	hakkında,	“yargı	görevini	yapanı	engellemeye	teşebbüs”	suçundan	hapis	
cezası	 istemiyle	 açılan	 davanın	 24.02.2014	 günü	 yapılan	 duruşmasına	 İzmir	
Baro	Başkanı	Av.	Ercan	Demir	‘de	katıldı.
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04.03.2014

•	 Türkiye	Barolar	Birliği	Başkanı	Av.Metin	FEYZİOĞLU	Başkanlığımıza	nezaket	
ziyaretinde	bulundu.

17.03.2014

•	 İzmir	 Cumhuriyet	 Başsavcısı	 Mustafa	 DOĞRU	 başkanlığımıza	 nezaket	
ziyaretinde	bulundu.

18.03.2014

•	 Türkiye	 Barolar	 Birliği	 Başkan	 Yardımcısı	 Av.Başar	 YALTI	 başkanlığımıza	
nezaket	ziyaretinde	bulundu.

19.03.2014

•	 İzmir	 Barosu	 Başkanı	 Av.Ercan	 DEMİR	 ve	 Türkiye	 Barolar	 Birliği	 Başkan	
Yardımcısı	Av.Başar	YALTI	Aydın	Barosu’nu	ziyaret	etti.

•	 İzmir	 Barosu	 Başkanı	 Av.	 Ercan	 Demir	 ve	 Türkiye	 Barolar	 Birliği	 Başkan	
Yardımcısı	Av.	Başar	Yaltı	Denizli	Pamukkale	Üniversitesi	Hastanesi’nde	tedavisi	
süren	 Muğla	 Barosu	 Başkanı	 Av.	 M.	 İlker	 Gürkan	 ve	 ailesini	 ziyaret	 ederek	
geçmiş	olsun	dileklerinde	bulundu	ve	aynı	gün	Denizli	Barosu’nu	ziyaret	etti.

22.03.2014

•	 İzmir	 Barosu	 Başkanı	 Av.Ercan	 DEMİR	 	 İstanbul’da	 düzenlenen	 Basın	
Konseyi’nin	toplantısına	katıldı.

27.03.2014

•	 İstanbul	 Barosu	 Başkanı	 Av.	 Doç.	 Dr.	 Ümit	 KOCASAKAL	 başkanlığımıza	
nezaket	ziyaretinde	bulundu.

24.04.2014

•	 İzmir	 Barosu	Başkanı	Av.Ercan	DEMİR,	 Başkan	 Yardımcısı	 Av.Sefa	 YILMAZ,	
Genel	Sekreteri	Av.Dilek	DEMİR,	Saymanı	Av.Meriç	KAPTAN,	İzmir	Cumhuriyet	
Başsavcısı	 Mustafa	 DOĞRU,	 Bölge	 İdare	 Mahkemesi	 Başkanı	 Osman	
ERMUMCU,	Bölge	Adalet	Mahkemesi		Başkanı	Celal	KOCABAŞ,	İzmir	Adliyesi	
Adalet	Komisyonu	Başkanı	Akar	KARASU’yu	makamında	ziyaret	etti.

27.04.2014

•	 İzmir	Barosu	Başkanı	Av.Ercan	DEMİR,	 “Türkiye’de	Yargı	Yoktur”	panelinde	
konuşmacı	olarak	yer	aldı.
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06.05.2014

•	 Birleşmiş	 Milletler	 Mülteciler	 Yüksek	 Komiserliği’nden	 Gökçe	 SARIAYDIN,	
Lerzan	FİDANOĞLU,	Yiğit	Anıl	GÜRER,	 İzmir	Barosu	Başkanı	Av.Ercan	DEMİR	
‘i	ziyaret	etti.

15.05.2014

Aydın	Barosu	Başkanı	Av.	Sümer	Germen,	Denizli	Barosu	Başkanı	Av.	Müjdat	İl-
han	ve	Muğla	Barosu	Başkan	Yardımcısı	Av.	Leyla	Bişen	başkanlığımıza	nezaket		
ziyaretinde	bulundu.

24.05.2014

•	 İzmir	Barosu	Başkanı	Av.Ercan	DEMİR	Kırklareli’nde	düzenlenen	Ege	Marmara	
Bölge	Baroları	toplantısına	katıldı.

26.05.2014 

•	 İzmir	Barosu	Başkanı	Av.Ercan	DEMİR	Türkiye	Barolar	Birliği’nin	düzenlediği	
Baro	Başkanları	toplantısına		katıldı.

04.06.2014

•	 İzmir	 Barosu	 Başkanı	 Av.Ercan	 Demir	 İzmir	 Büyükşehir	 Belediyesi’nin	
düzenlediği	 “İl	 Özel	 İdaresi	 Mallarının	 Geleceğine	 İlişkin	 Görüş	 Alışverişi”	
toplantısına	katıldı.

21.06.2014

•	 İzmir	Barosu	Başkanı	Av.Ercan	DEMİR	“Hukuk	ve	Sanat”	söyleşisine	katıldı.

16.07.2014

•	 İzmir	Başsavcı	Vekilleri	Olgun	SEZER,	Yusuf	ARSLAN	ve	Gökhan	KARABULUT	
başkanlığımıza	nezaket	ziyaretinde	bulundu.

24.07.2014

•	 İzmir	Barosu	Başkanı	ve	Yönetim	Kurulu	üyeleri	İzmir	Cumhuriyet	Başsavcısı	
Mustafa	DOĞRU’yu	makamında		ziyaret	etti.

11.09.2014

•	 İzmir	 Barosu	 Başkanı	Av.Ercan	DEMİR,	 Başkan	 Yardımcısı	 Av.Sefa	 YILMAZ,	
Genel	Sekreteri	Av.Dilek	DEMİR,	Saymanı	Av.Meriç	KAPTAN	ve	Karşıyaka	İlçe	
Temsilcisi	 Av.Yeşim	 ÖZKÖK,	 Karşıyaka	 Cumhuriyet	 Başsavcısı	 Sadık	 BÖLEK	
ve	 Karşıyaka	 Adalet	 Komisyonu	 Başkanı	 Mümtaz	 ERDOĞAN’nı	 makamında		
ziyaret	etti.
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17.09.2014

•	 İzmir	 Barosu	 Başkanı	 Av.Ercan	 DEMİR,	 Genel	 Sekreteri	 Av.Dilek	 DEMİR,		
Yönetim	Kurulu	üyeleri	Av.Özkan	YÜCEL	 ve	Av.Ümit	GÖRGÜLÜ	 İzmir	 Barosu	
Tiyatro	Topluluğu’nun	İzmir	Sanat’ta	sergilenen	gösterisine	katıldı.

23.09.2014

•	 İzmir	 Barosu	 Başkanı	 Av.Ercan	 DEMİR	 Ahmet	 Piriştina	 Kent	 Arşivi	 ve	
Müzesi’nde	düzenlenen	15.Barış	Selçuk	Gazetecilik	Ödülleri	törenine	katıldı.

25.09.2014

•	 İzmir	Barosu	Başkanı	Av.Ercan	DEMİR	İzmir	Ekonomik	Kalkınma	Koordinasyon	
Kurulu’nun	Havagazı	Fabrikası’nda	düzenlenen	toplantısına	katıldı.





BÖLÜM 5:
ETKİNLİKLERİMİZ





293

17 - 18 KASIM 2012
İzmir Barosu Uzlaştırma Eğitim Grubu tarafından 9. dönem “Uzlaştırmacıların 
Eğitimi” çalışması gerçekleştirildi.

18 KASIM 2012

19. Dünya Ceza Hukuku Kongresi öncesinde 1. Hazırlık Kolokyumu ön çalışması 
İzmir Barosu ile Türk Ceza Hukuku Derneği işbirliğiyle İzmir’de gerçekleştirildi.

21- 22 KASIM 2012
İzmir Barosu Uzlaştırma Eğitim Grubu tarafından 10. dönem “Uzlaştırmacıların 
Eğitimi” çalışması gerçekleştirildi.

23- 24 - 25 KASIM 2012
İzmir Barosu 47. Dönem CMK Eğitim Semineri gerçekleştirildi. 3 grup şeklinde 
ve aktif eğitim metodlarının kullanıldığı ve 63 avukatın katıldığı seminer sonu-
cunda katılımcılara sertifika verildi.
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28- 29 KASIM 2012
İzmir Barosu Uzlaştırma Eğitim Grubu tarafından 11. dönem “Uzlaştırmacıların 
Eğitimi” çalışması gerçekleştirildi.

30 KASIM 2012

İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi tarafından 
İzmir Adliyesi Konferans Salonu’nda Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru 
konulu bir panel yapıldı.

1 - 2  ARALIK 2012
İzmir Barosu Uzlaştırma Eğitim Grubu tarafından Denizli Barosu Avukatlarına 
yönelik olarak “Uzlaştırmacıların Eğitimi” çalışması gerçekleştirildi.

13 ARALIK 2012
İzmir Barosu tarafından İzmir Barosu Konferans Salonu’nda “Hukuk Devletin-
den Polis Devletine, Özgürlükler ve Güvenlik Gerilimi” başlıklı bir panel yapıldı.

 Moderatörlüğünü izmir Barosu üyesi Av. İbrahim Arzuk’un yaptığı panele ko-
nuşmacı olarak Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün 
Toker Kılınç, Vatan Gazetesi yazarı Kemal Göktaş ve radikal Gazetesi yazarı İs-
mail Saymaz konuşmacı olarak katıldılar.
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11-12 OCAK 2013 
İzmir Barosu Uzlaştırma Eğitim Grubu tarafından Aydın Barosu Avukatlarına 
yönelik olarak “Uzlaştırmacıların Eğitimi” çalışması gerçekleştirildi.

11-12 OCAK 2013

İzmir Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından “6284 sayılı Yasa ve Kadına 
Yönelik Şiddet Olgusunun Sosyal, Psikolojik ve Hukuksal Boyutu” başlıklı bir 
eğitim çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmaya DEÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serpil 
Salaçin, DEÜ Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Tijen Dündar Sezer, Psikolog Ayla Bilir Özboyacı, Av. Şenay Tavuz, 
Av. Birgül Değirmenci, Av. Aytül Arıkan, Av. Gülce Mutoğlu ve Karşıyaka 1. Sulh 
Ceza Mahkemesi Hakimi Murat Aydın eğitimci olarak katıldı.
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18 OCAK 2013

İzmir Barosu Avukat Hakları Merkezi tarafından Av. Mehmet Nuri Karahan, Av. 
Haluk İsmet Köymen ve Hakim Murat Aydın`ın katılımıyla “Avukatların Cezai 
ve Disiplin Sorumluluğu ve Avukatlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Ücret 
Uyuşmazlıkları” başlıklı bir konferans düzenlendi.

18-19 OCAK 2013
İzmir Barosu Uzlaştırma Eğitim Grubu tarafından Aydın Barosu Avukatlarına 
yönelik olarak “Uzlaştırmacıların Eğitimi” çalışması gerçekleştirildi.

23 OCAK 2013

İzmir Barosu tarafından  “TBB Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’ndan Sağ-
lanan Sağlık Yardımı ve Sosyal Yardımlar” başlıklı bir konferans gerçekleştirildi.

Panele konuşmacı olarak Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
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nışma Fonu Müdürü Dr. Cengiz Yavuz katıldı.

23 OCAK 2013

İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu tarafından  “İşçilik Ala-
caklarında 17.10.2012 Tarihli Yargıtay HGK Kararı Kısmi ve Belirsiz Alacak Dava-
ları” başlıklı bir panel düzenlendi.

Panele konuşmacı olarak İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Komisyonu üyeleri 
Av. Hatice Aslan Atabay ve Av. İrfan Demirci konuşmacı olarak katıldı.

23- 24 OCAK 2013
İzmir Barosu Uzlaştırma Eğitim Grubu tarafından 12. dönem “Uzlaştırmacıların 
Eğitimi” çalışması gerçekleştirildi.

25-26 OCAK 2013
İzmir Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından “KadınaYönelik Şiddet Olgu-
sunun Sosyal, Psikolojik ve Hukuksal Boyutu” başlıklı eğitim çalışmasının ikin-
cisi gerçekleştirildi.

30-31 OCAK 2013 
İzmir Barosu Uzlaştırma Eğitim Grubu tarafından 13. Dönem “Uzlaştırmacıların 
Eğitimi” çalışması gerçekleştirildi.
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01 ŞUBAT 2013

İzmir Barosu tarafından Prof. Dr. Saba Özmen’in katılımıyla “6306 sayılı Afet 
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun-Karşılaşılan Sorunlar 
ve Çözüm Yolları” başlıklı bir konferans gerçekleştirildi.

1 - 2 - 3 ŞUBAT 2013
48. Dönem CMK Eğitim Çalışması 3 ayrı grupta toplam 47 meslektaşımızın 
katılımıyla gerçekleştirildi.
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04 ŞUBAT 2013

İzmir Barosu tarafından Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Radikal Gaze-
tesi Yazarı Doç. Dr. Koray Çalışkan’ın katıldığı “Türkiye ve Ortadoğu’da Siyaset 
ve Hukukun Geleceği” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi.

08-09 ŞUBAT 2013
İzmir Barosu Kadın Hakları Komisyonu  tarafından 6284 sayılı Yasa ve Kadına 
Yönelik Şiddet Olgusunun Sosyal, Psikolojik ve Hukuksal Boyutu başlıklı eğitim 
çalışmasının üçüncüsü gerçekleştirildi.

23 ŞUBAT 2013
Türkiye Barolar Birliği ve İzmir Barosu tarafından İzmir Adliyesi Konferans Sa-
lonu’nda “Aile Mahkemelerinde 6100 Sayılı Yasa Uygulamaları” başlıklı bir 
çalışma gerçekleştirildi. 
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04-05-06 MART 2013
İzmir Barosu Avukat Hakları Merkezi tarafından, sunumlarını Av.Özkan Yücel, 
Av. Yakup Gül, Av. Emre Durukan ve Av. Sinan Sürücü’nün yaptığı “Avukat 
Büro ve Konut Aramaları” konulu atölye çalışması gerçekleştirildi. Çalışma 
sonunda eğitime katılan meslektaşlarımız sertifikalarını aldı.

13 MART 2013
İzmir Barosu 2010-2012 dönemi Yönetim Kurulu üyeleri için plaket töreni düzenlendi.
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15 MART 2013

İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu tarafından ”Yurtdışı Hiz-
met Borçlanması ve Emeklilik Hakkı”konulu bir panel yapıldı.

Panele konuşmacı olarak İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik komisyonu  üyeleri 
Av. Fatma Kuzu ve Av. Mehmet Özpehlivan katıldı.

17 - 18 MART 2013

İzmir Barosu Uzlaştırma Eğitim Grubu tarafından İzmir Üniversitesinin talebi 
üzerine 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak uzlaştırma eğitimi  gerçekleştirildi.

23 MART 2013

İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi tarafından 
düzenlenen “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yöntemi ve Değerlendir-
me Sistemi” konulu birinci grup atölye çalışması gerçekleştirildi.

Sunumu TBB İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu ve Bilim Danışma Kuru-
lu üyesi Av.Serkan Cengiz tarafından yapılan eğitime katılan meslektaşlarımız 
sertifikalarını aldı.
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29 - 30 - 31 MART 2013
 49. Dönem CMK Eğitim Çalışmasına 59 avukat katıldı. Aktif eğitim yöntemleri 
kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalarda örnek dosya üzerinden “farazi duruş-
ma” yapıldı. 

05 NİSAN 2013
5 Nisan Avukatlar Günü İzmir Barosu Başkanı Av.Sema Pekdaş,yönetim kuru-
lu üyeleri ile  meslektaşlarımızın da katıldığı bir törenle İzmir Adliyesi Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunuldu. 

05 NİSAN 2013

5 Nisan Avukatlar günü nedeni ile düzenlenen plaket töreni ile  avukatlık mesle-
ğine yıllarını vermiş değerli meslektaşlarımıza 25., 40. ve 50. yıl plaketleri verildi. 
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09 NİSAN 2013
• İzmir Barosu’nun 2000-2002 Dönemi Başkanı, çevre koruma hareketi 
öncülerinden, insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi, doğa ve laik 
yaşam savunucusu, değerli hukukçu Av. Noyan’ı Özkan sonsuzluğa uğurlandı.

• Merhum Başkan için ilk olarak İzmir Barosu’nda bir tören düzenlendi. 
Törende İzmir Barosu Başkanı Av. Sema Pekdaş, Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
Av. Vedat Ahsen Coşar, Çevre Hareketi avukatlarından Av. Emre Baturay 
Altınok, kendisiyle 2000 - 2002 döneminde yönetim kurulunda birlikte çalışan 
meslektaşlarımız Av. Nilgün Tortop ve Av. Beydağ Tıraş Öneri ile Av. Noyan 
Özkan’ın eşi Beynun Özkan konuşma yaptı.

• Merhum başkan  Alsancak Hocazade Camii’nde kılınan cenaze namazı 
ardından Urla Güvendik Mezarlığına defnedildi.

• Cenazeye; Av. Noyan Özkan’ın ailesi, meslektaşlarımız ve dostlarının yanısıra 
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Vedat Ahsen Coşar, TBB Başkan Yardımcısı 
Av. Talay Şenol, TBB yönetim kurulu üyesi Av. Serhan Özbek, Ankara Barosu 
Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, Aydın Barosu Başkanı Av. Sümer Germen, İstanbul 
Barosu önceki başkanlarından Av. Kazım Kolcuoğlu, İzmir Barosu’nun önceki 
dönem başkanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir 
Milletvekili Musa Çam, Bornova Belediye Başkanı Kamil Okyay Sındır, İstanbul 
Barosu yönetim kurulu üyesi Av. Özlem Aksungar, TİHV İzmir Temsilcisi Prof. Dr. 
Veli Lök, TMMOB İKK Dönem Sözcüsü Ferdan Çiftçi, Ankara, Muğla, İstanbul, 
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Yalova, Antalya’dan Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları, İzmir’deki bazı meslek 
odaları ve sendika başkanları ile çevre ve doğa dernekleri başkanları katıldı.

12 NİSAN 2013
İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi tarafından 
düzenlenen “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yöntemi ve Değerlendir-
me Sistemi” konulu ikinci grup atölye çalışması gerçekleştirildi.
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26 NİSAN 2013

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Avukatlar Günü Balosu İzmir Arena’da 
düzenlendi. İzmir Arena’da gerçekleştirilen görkemli baloda “AEGEAN BAND” 
grubunun müzikleri eşliğinde meslektaşlarımız gönüllerince eğlendi. 

01 MAYIS 2013

1 Mayıs İşçi Bayramı’nda yapılan Mitinge İzmir Barosu, “YAŞASIN 1 MAYIS” 
pankartıyla katıldı. İzmir Barosu Binası’nın önünde toplanarak, döviz ve pan-
kartlarla miting alanı Gündoğdu Meydanı’na yüründü.

İzmir Barosu, 1 Mayıs mitingine, “TUTUKLU AVUKATLAR SERBEST BIRAKILSIN, 
SAVUNMAYA ÖZGÜRLÜK, BİZ DE VARIZ, SUSMAYACAĞIZ” yazılı dövizlerle ve 
sloganlarla coşkulu bir katılım sağladı.
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03 MAYIS 2013

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, İzmir Barosu, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Gediz 
Üniversitesi birlikteliğiyle Tepekule Kongre Merkezi’nde “Kentsel Dönüşüm - 
Farkındalık Yaratmak” başlıklı bir sempozyum gerçekleştirildi.

 

10-11 MAYIS 2013
İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu tarafından Tepekule 
Kongre Merkezi’nde İş Hukuku Günleri - 2 Sempozyumu düzenlendi. 

05 HAZİRAN 2013
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde İzmir Barosu  önceki başkanlarından, değerli 
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hukukçu, cesur yaşam savunucusu Av. Noyan Özkan  anıldı.

Av. Cem Altıparmak’ın moderatörlüğünü yaptığı Çevre Hakkı ve Uygulama Pra-
tiği başlıklı ilk oturuma, Atılım Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nükhet Yılmaz Turgut 
ve Çevre Mühendisleri Odası’ndan Av. Emre Baturay Altınok konuşmacı olarak 
katıldı.

Av. İbrahim Arzuk’un başkanlığını yaptığı Çevre Koruma ve Ekoloji Mücadelesi, 
Protesto ve Direnme Hakkı başlıklı ikinci oturumda ise Gazeteci İbrahim Günel, 
Ekoloji Kolektifi’nden Av. Fevzi Özlüer ve NKP Üyesi Gazeteci Özgür Gürbüz 
konuştu.

Toplantının son bölümünde ise dostları ve yakınları tarafından Noyan Özkan’la 
ilgili tanıklıklar, anılar paylaşıldı.

11 HAZİRAN 2013
İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde avukatların gözaltına alınmasını protesto amacı 
ile İzmir Barosu önünde biraraya gelen yaklaşık 1500 avukat, sloganlarla Gün-
doğdu Meydanı’na yürüdü.
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19 - 20 - 21 TEMMUZ 2013

50. Dönem CMK Eğitim Çalışmasına 63 avukat katıldı. 

05 EYLÜL 2013

İzmir Barosu tarafından, Adli Yıl Açılış Haftası etkinlikleri kapsamında aramız-
dan ayrılışının 25. yılında Av.Taner Ünlü anısına  “Avukat; Hayat ve Adalet” baş-
lıklı bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında önce, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümü 
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Al-
per Kırklar’ın yönetmenliğini yaptığı “İstikşafi Görüşmeler” başlıklı filmin gös-
terimi yapıldı. Film gösterimi sonrası yönetmen Alper Kırklar kısa bir konuşma 
yaptı.

İki oturumlu etkinliğin moderatörlüğünü Av. Fikret İlkiz ve Av. Taner Ünlü’nün 
kızı ve İzmir Barosu üyesi Av. Mine Ünlü paylaştı. Prof. Dr. Melek Göregenli, 
hekim - aktör ve yazar Ercan Kesal, AİHM eski yargıcı ve İzmir Milletvekili Rıza 
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Türmen, Sol Gazetesi yazarı Tuğrul Keskin, Gazeteci, yazar ve belgeselci Nazım 
Alpman ve karikatürist Semih Poroy etkinlikte katılımcı olarak yer aldılar.

02 EKİM 2013
İzmir Barosu Göç ve İltica Hukuku Komisyonu tarafından Yeditepe Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Ekşi, Gediz Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ela 
Gökalp Aras, Mültecilerle Dayanışma Derneği`nden Av. Taner Kılıç ve Av. Utku 
Kılınç`ın konuşmacı olarak katıldıkları “Mülteci Hukuku ve Türkiye`nin Göç Poli-
tikası” başlıklı bir panel düzenlendi.

4 - 5 - 6 EKİM 2013
51. Dönem CMK Eğitim Çalışmasına 59 avukat katıldı. 
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31 EKİM 2013

İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu tarafından 31.10.2013 
günü “İş Hukukunda İbraname ve İkale Sözleşmesi” başlıklı bir panel yapıldı.
Açılış konuşmasını İzmir barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Anıl Güler’in yaptığı 
panele konuşmacı olarak İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyo-
nu üyeleri Av. Zöhre Dalkıran ve Av. Dicle Acar katıldılar. 

08-09 KASIM 2013
İzmir Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından”6284 sayılı Yasa ve Kadına 
Yönelik Şiddet Olgusunun Sosyal, Psikolojik ve Hukuksal Boyutu”başlıklı bir 
eğitim çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmaya İzmir Barosu Kadın Komisyonu  Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. 
Ayşegül Altınbaş, DEÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Serpil Salaçin, Yrd. Doç. Dr. Pınar Bacaksız, Sosyolog Yelda Şimşir, Dr. Türkcan 
Baykal, Av. Sibel Bolevin ve Av. Gülçin Aktunç  eğitimci olarak katıldı. 

25 KASIM 2013
İzmir Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şid-
detle Mücadele Günü dolayısıyla “Neoliberal Politikalar (Muhafazakarlaştırma) 
ve Kadına Yönelik Şiddet-Özel Olan Politiktir-” başlıklı bir çalışma yapıldı.

Moderatörlüğünü İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları 
Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av. Ayşegül Altınbaş’ın yaptığı panele ko-
nuşmacı olarak Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün 
Toker Kılınç ve İstabul Barosu üyesi Av. Hülya Gülbahar konuşmacı olarak katıldı.
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29 KASIM 2013

İzmir Barosu Avukat Hakları Merkezi tarafından 29.11.2013 günü “Avukatla-
rın Sosyal Güvenliği” başlıklı bir panel yapıldı. Panele konuşmacı olarak İzmir 
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sürekli Eğitim Birimi Şefi Hüseyin Çağlar ve Eği-
tim Uzmanı Dilber Coşkun katıldı. 

30 KASIM - 1 ARALIK 2013

İzmir Barosu Uzlaştırma Eğitim Grubu tarafından 14. Dönem “Uzlaştırmacıların 
Eğitimi” çalışması Aliağa’da gerçekleştirildi
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30 KASIM - 1 ARALIK 2013

İzmir Barosu Uzlaştırma Eğitim Grubu tarafından 14. Dönem “Uzlaştırmacıların 
Eğitimi” çalışması Bergama’da gerçekleştirildi

06 ARALIK 2013

İzmir Barosu tarafından “Kişisel Verilerin Korunamaması” başlıklı bir panel 
yapıldı. Panele konuşmacı olarak Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bö-
lümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, Marmara Üniversitesi Bilgisa-
yar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.Melih Kırlıdoğ ve Bahçeşehir 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Melih Kuzeci konuşmacı olarak katıldı.

6 - 7 - 8 ARALIK 2013
52. Dönem CMK Eğitim Çalışmasına 69 avukat katıldı.
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12 ARALIK 2013
İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu tarafından Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Alp’in katılımıyla 
“İş Koşullarında Esaslı Değişiklik” adlı bir konferans düzenlendi.

21 - 22 ARALIK 2013

İzmir Barosu Uzlaştırma Eğitim Grubu tarafından Kocaeli Barosu Avukatlarına 
yönelik olarak “Uzlaştırmacıların Eğitimi” çalışması gerçekleştirildi.

04 - 05 OCAK 2014

İzmir Barosu CMK Eğitim Grubu tarafından Batman Barosu Avukatlarına yöne-
lik olarak “CMK Eğitimi” gerçekleştirildi.

23 OCAK 2014

İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu tarafından konferans 
düzenlendi. Av.Özlem Balım “İşçinin Yeterliliğinden ve Davranışlarından Kay-
naklanan Fesih Sebepleri”,  Av.Erkan Göbekçin, “İşletmenin, İşyerinin ve İşin 
Gereklerinden Kaynaklanan Fesih Sebepleri” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.



314

31 OCAK 2014
İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi tarafından 
Av. Serkan Cengiz’in katılımıyla “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Usulü 
ve Mahkeme Yargılaması” konulu atölye çalışmasının üçüncüsü gerçekleştirildi.

31 OCAK-01-02 ŞUBAT 2014
İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu tarafından, “Göç  Ve İltica Alanında Adli 
Yardım 1. Çalıştayı” gerçekleştirildi.

6458 sayılı Kanuna Baroların adli yardım hizmetlerine eklenen söz konusu du-
ruma ilişkin olarak çok yönlü bir bakış açısı oluşturması hedefleyen Çalıştay, 
temel olgular konusunda fikir birliğinin sağlanmış olduğu bir ortak görüş top-
lantısı  oldu. 

Çalıştay’a, Johanna C.E. Hoftıjzer(Hamerslag & Van Haren Göç Avukatları Bü-
rosu), Sadhıa Rafı(Hollanda Mülteci Konseyi), Anne Marcelle Reneman(Vu 
University Amsterdam), Maria Pia Hennessy(Mülteciler ve Sürgünler Avrupa 
Konseyi (ECRE)), Marieke Wissink (Araştırmacı), Av. Orçun Ulusoy(VU University 
Amsterdam), Av. Hayriye Kara(KaosGL), Volkan Görendağ(Uluslararası Af Örgü-
tü), Av. Gamze Ovacık(Uluslararası Göç Örgütü), Yiğit Kader(Birleşmiş Milletler 
Mülteci Yüksek Komiserliği Ankara Ofisi), Oktay Durukan(Helsinki Yurttaşlar 
Derneği), Metin Çorabatır(İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Derneği), İrem 
Somer(Mültecilerle Dayanışma Derneği), Pırıl Erçoban(Mültecilerle Dayanışma 
Derneği), Simge Memişoğlu(Mültecilerle Dayanışma Derneği) , Av. Hicran Da-
nışman(Aydın Barosu), Av. Barış Mutlu (Ankara Barosu), Av. Eray Toprak(Ankara 
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Barosu), Av. Mahir Solmaz (Gaziantep Barosu), Av. Ömer Faruk Akan(Gaziantep 
Barosu), Av. Yasemen Öztürkcan (İstanbul Barosu), Av. Can Adar Aslan, Av. Arzu 
Altınoğlu (Manisa Barosu) ve İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu Üyeleri ka-
tılım gösterdi.

06 ŞUBAT 2014
İzmir Barosu Avukat Hakları Merkezi tarafından Karşıyaka Adliyesi Hakimi Mu-
rat Aydın’ın katıldığı “Avukatlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Ücret Uyuşmaz-
lıkları” başlıklı bir konferans gerçekleştirildi.

08-09 ŞUBAT 2014

Av. Sema Pekdaş’ın istifasıyla boşalan İzmir Barosu Başkanlığı seçimi için Ola-
ğanüstü Genel Kurul gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda yapılan genel kurul, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı ile başladı.

Genel Kurul Başkanlık Divanı için verilen önergenin oylanması sonucunda, oy-
birliği ile Av. Hüseyin ÖZGÜR divan başkanlığına, Av. Özden GİN başkan yar-
dımcılığına, Av. Zöhre DALKIRAN ve Av. Fatma MERDOL BAŞARGAN yazman 
üyeliklere seçildi.
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Genel Kurul’un 2. günü olan 9 Şubat cumartesi günü yapılan ve meslektaş-
larımızın yoğun katılımıyla gerçekleşen oy verme işlemi saat 17:00’ye kadar 
devam etti ve oylama sonucunda  Av. Aydın Özcan’ın aldığı 1642 oya karşılık 
1671 oy alan Av. Ercan Demir, İzmir Barosu Başkanlığına seçildi.

20 ŞUBAT 2014
İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Komisyonu tarafından Yrd. Doç. Dr. Zeynep 
Şişli sunumu yapılan  “İşe İade Davası Sonuçları” başlıklı bir konferans gerçek-
leştirildi. 

21 - 22 - 23 ŞUBAT 2014
53. Dönem CMK Eğitim Çalışmasına 66 avukat katıldı.
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22 ŞUBAT 2014

İzmir Barosunun katkılarıyla geçtiğimiz yıl yitirdiğimiz 2000-2002 dönemi Baş-
kanımız, çevre ve ekoloji mücadelesinin unutulmaz ismi Av. Noyan Özkan adı-
na Urla Kadıovacık Köyü’nde bir anı ormanı oluşturuldu.

İlk etapta üç bin fidanın dikildiği törene meslektaşlarımızın yanı sıra Av. Noyan 
Özkan’ın eşi Beynun Özkan ve kızı Elif Özkan da katıldı.

01 MART 2014

İzmir Barosu tarafından “Geçici Hukukî Koruma Tedbirlerinin (İhtiyatî Tedbir Ve 
İhtiyatî Haciz) Uygulama ve HMK Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı bir sem-
pozyum gerçekleştirildi.
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İzmir Barosu Başkanı Avukat Ercan Demir’in açılışını yaptığı sempozyumun 
ilk oturumunda; Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Adnan Deynekli “İhtiyatî Tedbir ve İhtiyatî Haciz Arasındaki Farklar ve Sıra 
Cetvelinde Karşılaşılan Sorunlar” ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Evrim Erişir “İhtiyatî Tedbir Türleri ve Arasındaki 
Farklar” başlıklı sunumları gerçekleştirdi.

Öğleden sonra gerçekleşen ikinci oturumda ise “İhtiyatî Tedbire İtiraz ve Kanun 
Yolları” başlıklı sunumu yine Prof. Dr. Adnan Deynekli, “İhtiyatî Hacze İtiraz ve 
Kanun Yolları” başlıklı sunumu İzmir Barosu Üyesi Av. Talih Uyar ve “Aile Huku-
kundan Kaynaklanan İhtiyatî Tedbirler ve Bu Tedbirlerin İhtiyatî Haciz Kurumu 
İle Karıştırılmasının Neden Olduğu Hukukî Sorunlar ve Yargılama Safhalarının 
Değerlendirilmesi” başlıklı sunumu ise Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Üyesi  Musta-
fa Ateş gerçekleştirdi.

18 MART 2014
Geçit Yok, Biz Varız !

Bağımsız yargının güvencesi, savunmanın onurlu temsilcileri olarak, İzmir Ad-
liyesi çevresinde Elele Adalet Zinciri oluşturduk.

28 MART 2014
İzmir Barosu tarafından, “Tutukluluk ve Beyin Üzerindeki Etkileri-Hukuk, Ada-
let, Vicdan ve Etik Çerçevesinde Bilimsel Bir İrdeleme” başlıklı bir konferans 
gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak Üsküdar Üniversitesi Nöropsi-
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kofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Tayfun Uzbay ko-
nuşmacı olarak katıldı. Konferansa CHP İzmir Milletvekili Sayın Hülya Güven de 
dinleyici olarak katıldı. 

4 NİSAN 2014

5 Nisan Avukatlar günü vesilesiyle mesleğinde 25., 40. ve 50. yıllarını dolduran 
değerli meslektaşlarımız için Atatürk Kültür Merkezi’nde plaket töreni düzen-
lendi. 

Tören sonrası düzenlenen kokteyle çok sayıda meslektaşımız katıldı.
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7 NİSAN 2014
5 Nisan Avukatlar Günü nedeni ile İzmir Adliyesi Atatürk Anıtı’nda bir tören 
düzenlendi. Törene İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, İzmir Bölge 
Adliye Mahkemeleri Başsavcısı Celal Kocabaş, Adalet Komisyonu Başkanı Akar 
Karasu, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Osman Ermumcu ve meslektaşlarımız 
katıldı. Törende İzmir Barosu adına Baro Başkan yardımcısı Av. Sefa Yılmaz ko-
nuşma yaptı.
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9 NİSAN 2014
İzmir Barosu Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu tarafından Baro Konferans Sa-
lonu’nda “Yurttaşlar, Sivil Toplum ve Baroların Dava Ehliyeti ve Menfaat Kavra-
mı” başlıklı bir konferans gerçekleştirildi.  İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi 
Av. Ayşegül Altınbaş’ın  açılış konuşmasını yaptığı konferansa Dokuz Eylül Hu-
kuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Muhlis Öğütçü ve İzmir Barosu üyesi 
Av. Cem Altıparmak konuşmacı olarak katıldı. 

10 NİSAN 2014
İzmir Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu tarafından ‘Sağlık Hukuku Kavra-
mı’başlıklı seminerleri’nin ilki gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını İzmir Barosu 
Yönetim Kurulu üyesi Av.Özkan Yücel’in yaptığı seminere, Ege Üniversitesi Adli 
Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Ekin Özgür Aktaş, İzmir Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Merdan Hekimoğlu, Kocaeli Üniversitesi Adli 
Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Ümit Biçer ve İzmir Barosu Sağlık Hu-
kuku Komisyonu üyesi Av. Mithat Kara konuşmacı olarak katıldı. 
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11 NİSAN 2014
İzmir Barosu tarafından Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde geçen yıl 
kaybettiğimiz önceki dönem başkanlarımızdan Av. Noyan Özkan anısına “Yargı 
Bağımsızlığı ve Savunma Hakkı” sempozyumu düzenlendi.

Sempozyumun açış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Ercan Demir, 
son yıllarda yargının, adaletin en çok tartışıldığı dönem olduğunu, ülkenin 
neredeyse bir bütün olarak yargı ve adalet sistemi üzerinden dizayn edilmek 
istendiğini söyledi. Türkiye’de karikatür olmayan gerçek hukukçular da oldu-
ğunu belirten Demir, bütün katılımcıların her birinin ayrı değerli olduğunu ve 
her birinin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hukuk devleti ve özgür-
lükler mücadelesinde yan yana olacağımız insanlar ve kurumlar olduğunu dile 
getirdi.

HSYK ve Yargı Bağımsızlığı başlığını taşıyan ilk oturumun başkanlığını önceki 
dönem İzmir Barosu başkanlarından Av. Çetin Turan yaptı. Önceki Dönem İs-
tanbul Barosu Başkanı Av.Turgut Kazan, Yargıç ve Yargıçlar Sendikası Başkanı 
Ömer Faruk Eminağaoğlu, Yargıç-YARSAV Başkanı Murat Arslan ile  Yargıç ve 
Yargıçlar Sendikası Kurucusu Nuh Hüseyin Köse ilk oturumun konuşmacılarıydı.

Türk Ceza Hukuku Derneği Başkanı Av. Fikret İlkiz’in başkanlığını yaptığı Yargı-
lanan Savunma Yargılıyor başlığını taşıyan ikinci oturumda ise Yeditepe Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Duygun Yarsuvat, İstanbul Barosu üyesi Av. Bahri 
Bayram Belen ve Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Av. Selçuk Koza-
ğaçlı konuşmacı olarak yeraldı.



323

17 NİSAN 2014
İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi tarafından 
Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yöntemi  ve Değerlendirme Sistemi 
başlıklı seminerlerin dördüncüsü gerçekleştirildi. Av. Serkan Cengiz’in katılı-
mıyla gerçekleşen seminer sonunda İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Anıl 
Güler tarafından katılımcı meslektaşlarımıza sertifikaları sunuldu. 

18-19 NİSAN 2014
İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu tarafından 3. İş Hukuku 
Günleri kapsamında düzenlenen “İş Güvenliği ve İş Kazasından Doğan Sorum-
luk” konulu sempozyum Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

26-27 NİSAN 2014

İzmir Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından, “Çocuk Evlilikleri“ konulu 
çalıştay düzenlendi. Çalıştay programı içerisinde yer alan panelin oturum baş-
kanlığını Dokuz Eylül Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. 
Dr. Akça Toprak ERGÖNEN yaptı. ODTÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Yıldız ECEVİT, Ege Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof.Dr.Eda Şeyda AKSEL ve İzmir Cumhuriyet Savcısı Nihal FINDIK ko-
nuşmacı olarak katıldı.Panel sonrasında “Çocuk Evliliklerinin Sosyal ve Toplum-
sal Boyutu” ,”Çocuk Evlilikler ve Hukuk”,”Çocuk Evlilikler ve Sağlık” başlıklarında 
atölye çalışması gerçekleştirildi.27 Nisan 2014 Pazar günü atölye çalışmalarının 
sonuç raporlarının paylaşımı ile çalıştay programı sona erdi.
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1 MAYIS 2014
İzmir Barosu, haklar ve özgürlükler için, emek ve dayanışma için, vicdan ve 
adalet için 1 Mayıs’ta alandaydı. 

2 - 3 - 4  MAYIS 2014

2-3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen 54. Dönem CMK Eğitim Çalışmasına 
38 avukat katılmıştır.
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02-03 HAZİRAN 2014

Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen ‘‘Çevre Hakkı’’ konulu  II. Çevre 
ve Kent Hukuku Kurultayı’nın ikinci gününde, Avukat Noyan Özkan Çevre ve 
Ekoloji Mücadelesi Onur Ödülü Töreni gerçekleştirildi.

 

04 HAZİRAN 2014
İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu tarafından “İşe İade 
Davasının Mali Sonuçları ve Hesaplanması”konulu konferans İzmir Barosu Say-
manı Av.Meriç KAPTAN’nın sunumuyla gerçekleştirildi.
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25 HAZİRAN 2014
İzmir Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu tarafından Sağlık Hukuku Seminerleri-
nin ikincisi gerçekleştirildi.

Sağlık Hukukunun Temel Kavramları başlığı altında düzenlenen seminere; İzmir 
Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu üyeleri Av. Savaş Ziyrek ve Dr./Stj.Av. Rayhan 
Bozabalı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim 
üyesi Doç. Dr. İ.Özgür Can ve Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk 
Anabilim Dalı öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Petek konuşmacı olarak katıldı.
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04-05 TEMMUZ 2014
İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu tarafından, 6458 sayılı Yabancılar ve Ulus-
lararası Koruma Kanunu kapsamında düzenlenen Göç ve İltica Alanında Adli 
Yardım Semineri gerçekleştirildi.

17.07.2014
İzmir Barosu tarafından uzun bir tasnif ve teknik çalışma süreci sonunda İzmir 
Barosu Av. M. Taner Ünlü Kütüphanesi  yapılan törenle açıldı.

İzmir Barosu Merkez Bina 1. katta bulunan kütüphanenin açılışını İzmir Barosu  
Başkanı Av. Ercan Demir, Av. Sibel Ünlü Hasdemir ve kütüphanenin tasnif ve 
düzenlenmesine büyük katkı koyan Av. Cemal Erdem birlikte yaptı.
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17 TEMMUZ 2014
İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi tarafından 
Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yöntemi ve Değerlendirme Sistemi 
konulu atölye çalışmasının altıncısı düzenlendi.

Av. Serkan Cengiz ‘in sunumuyla, 17.07.2014 günü İzmir Barosu’nda gerçekle-
şen çalışma sonunda meslektaşlarımıza sertifikalarını İzmir Barosu Başkanı Av. 
Ercan Demir sundu.

18 - 19 -20 TEMMUZ 2014
55. Dönem CMK Eğitim Çalışmasına 54 avukat katıldı.



329

01 EYLÜL 2014
2014-2015 Adli Yıl Açılış Töreni 01.09.2014 günü İzmir Adliyesi’nde yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, İzmir Adli Yargı İlk Derece Mah-
kemesi Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Korkmaz, İzmir Bölge İdare Mah-
kemesi Başkanı Osman Ermumcu, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet 
Başsavcısı Celal Kocabaş ve İzmir Barosu Başkanı Av. Ercan Demir’in katıldığı 
törende  Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

26 EYLÜL 2014
İzmir Barosu Arabuluculuk Komisyonu tarafından “Avukatlar İçin Yeni Bir 
Alan:Arabuluculuk” semineri düzenlendi. Moderatörlüğünü İzmir Barosu Yö-
netim Kurulu üyesi Av. Özkan Yücel’in yaptığı seminere Prof. Dr. Muhammed 
Özekes, Av. Cansu İste ve Av. Sunay Akyıldız konuşmacı olarak katıldı. 
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25 - 26 - 27 EYLÜL 2014

56. Dönem CMK Eğitim Çalışmasına 62 avukat katıldı.

26-27 EYLÜL 2014

İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu tarafından, 6458 sayılı Yabancılar ve Ulus-
lararası Koruma Kanunu kapsamında düzenlenen göç ve iltica alanında adli 
yardım seminerinin ikinci çalışması İzmir Barosu Salihağa İşhanı’nda gerçek-
leştirildi.



BÖLÜM 6:
İDARİ İŞLER

İDARİ YAPILANMA
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İDARİ İŞLER VE İDARİ YAPILANMA
İzmir Barosu, 2012-2014 döneminde etkin ve kurumsal idari yapılanmasını 
oluşturma çalışmalarına devam etmiştir. ISO9001 sertifikasyonu kapsamında, 
idari işleyişin güvenilir ve hızlı olması anlamında sistem kurumlarını tamamla-
yan baro idari yapılanması, 2012 ilk aylarından itibaren, arşiv sisteminin yeni-
lenmesi, sicil dosyalarının dijital ortama aktarılması, gelen-giden evrakın dijital 
ortamda depolanması, çalışan verimlilik düzeyinin arttırılması çerçevesinde 
çalışmalar yürütmüştür. Yine bu anlamda planlanmış olan BARONET sisteminin 
devreye sokulması, meslektaşlarımızın bilgiye daha hızlı ulaşımının sağlanması 
amaçlanmıştır. 

İzmir merkezde olduğu kadar, ilçelerinde de aynı düzeyde hizmet verilmesi 
amacı ile personel istihdamına gidilmiş, yine tüm ilçelerde asgari eşit olanakla-
rın sağlanması amacı ile tadilat ve teknik imkânlar geliştirilmiştir. 

İzmir Adliyesinde meslektaşlarımızın kullanımına yönelik alan kazandırma ça-
lışmaları 2014 yılının Eylül ayında sonuçlanmış ve D2-D3 Blok arasında çalışma 
dinlenme salonu, Sosyal Tesisler bünyesinde avukatlara özel dinlenme alanının 
yapım çalışmaları başlamıştır ve 2014 yılı Ekim ayı içinde faaliyete girmesi he-
deflenmektedir. 

Çalışanlar açısından süreklilik, çalışma ortamının iyileştirilmesi, denetim ve de-
netime bağlı verimlilik değerlendirmeleri yapılmaktadır.

İzmir Barosu haftalık çalışma saat ortalamasında %20’lik artış gözlenmesine 
karşın, esnek vardiya uygulamaları yapılarak mesai maliyetlerinde indirime gi-
dilmiştir.
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AVUKATLIK RUHSATI VE KAYIT KABUL İŞLEMLERİ
AVUKATLIK RUHSATI:

Bir yıllık avukatlık stajını baromuzda ya da başka bir baro nezdinde tamamlayıp 
staj bitim belgesi alan meslek adayları, baromuza başvuruda bulunarak avu-
katlık ruhsatını talep etmektedirler. Başvurular ruhsat servisince teslim alınıp 
mevcut sicil dosyaları ile birleştirilerek Yönetim Kurulu gündemimize alınmak-
tadır. Yönetim Kurulu dosyayı inceleyerek avukatlık ruhsatnamesini almasın-
da herhangi bir engelinin olmaması halinde karar verir. Karar ve mevcut sicil 
dosyası ruhsatnamenin temini için Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına sunulur. 
Adalet Bakanlığı’nın da onayından sonra Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca 
avukatlık ruhsatı düzenlenerek dosyasıyla birlikte baromuza gönderilir. Avukat 
adaylarının yalnızca and içerek avukatlık ruhsatını teslim alması gerekmektedir.

YENİDEN AVUKAT OLARAK KAYIT:

Baromuz levhasına veya başka bir baronun levhasına kayıtlı olup kaydı bir ne-
denle silinmiş yada sildirmiş olan meslektaşlar baromuza başvuruda buluna-
rak yeniden avukat olarak baro levhasına kayıtlarını yaptırmaktadırlar. Başvuru 
işlemleri ruhsat servisince alınıp Yönetim Kurulumuzca yeniden kaydına karar 
verilenlerin kararları mevcut sicil dosyası ile birlikte Türkiye Barolar Birliği Baş-
kanlığı’na oradan da Adalet Bakanlığı’na gönderilir. Adalet Bakanlığı’nın olur 
vermesinden sonra mevcut dosyası baromuza gönderilir. Bakanlığın onay ver-
diği tarihten itibaren de kişi baromuz levhasına yeniden kayıtlı olarak mesleğini 
ifa etmeye başlayacaktır.

HAKİM VE SAVCILIKTAN GELENLERİN RUHSATNAME İŞLEMLERİ:

Hakimlik yada Savcılıktan emekli olanlar baromuza başvuruda bulunarak avu-
katlık ruhsatnamesi alabilirler. Bu amaçla baromuzca istenen evraklar ruhsat 
servisince teslim alınıp Yönetim Kuruluna sunulur, Yönetim Kurunca verilen 
karar, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na ve oradan da Adalet Bakanlığı’na 
gönderilir. Bakanlık onayından sonra ruhsat Birlik tarafından hazırlanarak dos-
yasıyla birlikte baromuza ulaştırılır. Avukatlık ruhsatı and içerek teslim alınarak 
mesleği ifaya başlanır.

AVUKATIN NAKİL GELMESİ:

Bir baroya kayıtlı olarak mesleki faaliyetini yürüten meslektaşlarımız, ikamet-
gahını İzmir ili sınırları içerisine aldırmış ise baromuza nakil talebinde bulun-
mak zorundadır. Bu amaçla kişiden bir adet dilekçe ve ekinde İzmir ilinden 
alınmış ikametgah belgesi ile başvurması istenir. Nakline engel herhangi bir 
durumunun olup olmadığı nakil gelmek istediği barosundan sorulur. Engel ha-
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linin bulunmadığının bildirilmesi halinde yasal ücretler tahsil edilerek baromuz 
levhasına naklen yazılmasına yönetim kurulumuzca karar verilir. 

AVUKATIN NAKİL GİTMESİ:

Baromuz levhasına kayıtlı iken bir başka baro bölgesinde çalışmak isteyen ve 
ya çalışan meslektaşlarımız nakil gitmek istediği baroya dilekçe ve ekinde sun-
duğu ikametgah belgesi ile başvuruda bulunurlar. İlgili baro adı geçenin nakli-
ne engel teşkil edecek bir hususun olup olmadığı konusunda baromuza yazılı 
olarak başvuru yapar. Naklinde sakınca olmadığına ilişkin baromuzca yapılacak 
bildirime istinaden ilgili baro avukatın naklen kaydının yapılmasına karar verir 
ve karar baromuza bildirilir. Karara istinaden de avukatın kaydı nakil gitmesi 
nedeniyle baromuz levhasından silinir.

DURUMU 01/08/2013 - 15/08/2014
YENİ KAYIT 235
YENİDEN KAYIT 32
HAKİM VE SAVCILIKTAN GELEN 3
NAKİL GELEN AVUKAT 64
NAKLEN GİDEN AVUKAT 83
VEFAT 20
İHRAÇ 1
İSTİFA 119

1 YILLIK DÖNEME GÖRE DÜZENLENEN AVUKAT HAREKETLERİ AŞAĞIDA GÖS-
TERİLMİŞTİR. (TARİH ARALIĞI: 01/08/2013-15/08/2014)
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YÖNETİM KURULU DİSİPLİN KALEMİ

Çalışma Sistemi

Gelen kişi şikayeti ve/veya Bakanlık Düşünce örneği, mahkeme yazısı, Adli Yar-
dım Bürosu ve CMK dan gelen dilekçeler ile ilgili şikayet dosyalarının açılması.

Kişi şikayetlerinde şikayet gideri, delil ve belgelerin istemi için yazı yazılması.  

Gideri ödenen kişi şikayetlerine ve re’ sen gelen yazılara dosya esas numarası 
vererek dosya açılması.(bilgisayar ve Esas defterine dosyaların kaydı.)

Açılan dosyaların Yönetim Kurulu gündemine alınması ve raportör üyelerin be-
lirlenmesi.

Yakınılan avukatlardan savunma istemleri için yazı yazılması ve tebligat yapıl-
ması.

Mahkemelerden dosya için delil bilgi toplanması için gerekli yazıların yazılması.

Dosyaya gelen evrakların dosyaların içine takılması ve süre takibinin yapılması.

Raportörden gelen dosyaların Yönetim Kurulu gündemine atılarak karar aldı-
rılması.

Alınan kararların karar şablonuna dönüştürülüp, üst yazılarının hazırlanması ve 
tebligatların yapılması.

Aldırılan kararların bilgisayar ve karar defterine işlenmesi.

Kararlar yazıldıktan sonra dosya taraflarına ve Cumhuriyet Başsavcılığına ka-
rarların gönderilmesi

Yasal süresi içinde itiraz olan dosya fotokopilerinin çekilerek asıl dosyanın 
TBB’ye gönderilmesi.

İşlemi biten dosyaların arşivlenmesi. 

Dönen itiraz dosyalarının karar doğrultusunda yeniden işlem yapılması ve/
veya kesinleştirilmesi.
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DİSİPLİN KURULU iŞLEMLERİ

Çalışma Sistemi

İzmir Barosu Yönetim Kurulu tarafından, disiplin kovuşturması yapılmasına iliş-
kin karar verilerek Disiplin Kurulu’na sevk edilen dosya, Disiplin Kurulu kalemi 
tarafından Disiplin Kurulu Esas Defterine ve bilgisayara kayıt edilir ve dosyaya 
disiplin esas numarası verilerek duruşma günü tespit edilir. Tensip zaptı oluş-
turularak, yakınan ve yakınılana savunma ve delillerini sunmaları için on beş 
gün süreli yazı hazırlanır, giden evrak numarası verilir ve taraflara tebliğ edilir. 
Ayrıca dosya kapsamına göre savcılık, mahkeme ve icra müdürlüklerine ya da 
diğer kurum ve kuruluşlara yazı yazılarak dosyaya ilişkin bilgi ve belgelerin 
temini sağlanır. Savunmasını duruşmalı olarak yapmayı talep eden taraflara 
duruşma gün ve saati ayrıca tebliğ edilir.

Taraflara ve ilgili kurumlara tebliği yapılan yazılara ilişkin tebliğ parçaları ile 
yakınan-yakınılan-yazı yazılarak bilgi ve belge talep edilen kurumlardan gelen 
yazılar Disiplin Kurulu kalemi tarafından dosya içine takılır, duruşma gününde 
Disiplin Kurulu toplantısında dosya hazır bulundurulur. 

Disiplin Kurulu tarafından söz konusu yakınmada tanık ve yakınanın sözlü ifa-
delerinin alınması istemi durumunda da gerekli yazışmalar Disiplin Kurulu ka-
lemi tarafından bilgisayara kayıt yapılarak ilgililerine tebliğ edilir. Tebliğ edilen 
yazılara ilişkin tebliğ parçaları ilgili dosyaya konur, duruşma gününde dosya 
Disiplin Kurulu toplantısında hazır bulundurulur. 

Düzenli olarak her hafta Cuma günü Disiplin Kurulu toplanır, Disiplin Kuru-
lu kalem tarafından toplantı öncesinde o hafta toplantıya girecek dosyalara 
ilişkin tutanaklar hazırlanır; yeni dosyaların kaydı yapılır, erteleme tutanakları 
oluşturulur, karar dosyalarına ilişkin karar ve sicil hazırlıkları tamamlanır. Top-
lantıya bütün dosyaların hazırlıkları tamamlanmış olarak başlanır.

Duruşma gününde çağrılı avukatın sözlü savunması kurul tarafından alınır, tu-
tanak Disiplin Kurulu İşlemleri Sorumlusu tarafından toplantıda yazılı hale ge-
tirildikten sonra imzalanır.

Disiplin Kurulu dosya içinde mevcut bilgi ve belgelere göre ilgili kurumlarda 
mahkemelerden ve icra müdürlüklerinden bilgi ve belge ister, toplantı son-
rasında buna ilişkin olarak yazıların hazırlanması, gerekli görülen evraklardan 
fotokopi alınması, giden evrak kayıtlarının yapılması ve posta işlemi Disiplin 
Kurulu kalemi tarafından yapılır. 

Disiplin Kurulunca karar verilen dosya ile ilgili karar, Disiplin Kurulu kalemi ta-
rafından karar defterine ve bilgisayara işlenir, yazılır ve yakınana, yakınılana, 



340

Baro’ya kararın bir örneği tebliğ edilir, savcılığa kararın bir örneği ve ilgili ya-
kınma dosyası teslim edilir.

Taraflara gönderilen karara süresi içinde yapılan itiraz dilekçesinin kaydı Disip-
lin Kurulu kalemi tarafından bilgisayara yapılır, dosyası ile birleştirilir. Türkiye 
Barolar Birliği Disiplin Kurulu Başkanlığı’na dosya gönderilir. Gönderilen dosya-
nın bir örneği dosyanın tümünün fotokopisi alınmak suretiyle muhafaza edilir.

Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu tarafından görüşülen itiraz dosyası kararı 
İzmir Barosu Disiplin Kurulu’na ulaştığında Disiplin Kurulu kalemi tarafından 
bilgisayara kayıt yapılır, karar kesinleşmiş ise taraflara bir üst yazı ile yazının 
birer örneği gönderilir.

Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu tarafından dosyanın İzmir Barosu Disip-
lin Kurulu tarafından yeniden değerlendirilip incelenmesine karar verilmiş ise 
dosyaya Disiplin Kurulu kalemi tarafından yeni bir esas numarası verilir, dosya 
kurul tarafından yeniden incelemeye alınır. 

Karara itiraz edilmeyen dosyalarda, taraflara yapılan tebligatlara ilişkin dönen 
tebliğ parçaları ile bila tebliğ dönen yazılar ilgili dosyaya Disiplin Kurulu kalemi 
tarafından takılır, dosya Disiplin Kurulu tarafından yeniden gözden geçirilerek 
kurul denetiminde kesinleştirme işlemi yapılır ve dosya arşive kaldırılır. Tebliği 
yapılamamış kararın ilgilisine yeniden gönderilebilmesi için yeni adreslerin so-
ruşturulmasına ilişkin yazılar yazılır, karar yasaya uygun olarak ilgilisine tebliğ 
edilinceye kadar Disiplin Kurulu denetiminde yazışması yapılır. Tebliğin gerçek-
leşmesinden sonra yine Disiplin Kurulu denetiminde kesinleştirme yapılarak 
dosya arşive kaldırılır.
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YAZI İŞLERİ BİRİMİ

Çalışma Sistemi

Baroya gelen evraklar kayıt işlemi yapılıp havalesi yapıldıktan sonra, yazışma ve 
özlük işleri ile ilgili evraklar yazı işlerine havale edilir. Yazı işlerine gelen evraklar 
listelerine göre kontrolleri yapılır. Yanlış gelen başka birime ait evrak var ise ilgi-
li birime iletilmek üzere evrak kayıt servisine iade edilir. Yine gelen evraklarda, 
Yönetim Kurulu Gündemine veya Başkanlık Divanına girmesi gereken evrak-
lar var ise bu evraklar Başkanlık sekreteryasına gündeme alınması için teslim 
edilir. Günlü acil evraklar öncelikli olmak üzere gelen evrakların cevap yazıları 
yazılarak, Baro Müdürü tarafından kontrol edildikten sonra imzaya sunulur. İm-
zadan çıkan evraklar giden evrak kaydı verilerek postalama işlemi yapılır. İzmir 
Adliyesi ve Karşıyaka Adliyesine gidecek evraklar ise zimmet ile teslim edilmek 
üzere adliye birimine gönderilerek evrakların ilgili mercilere ulaşması sağlanır.

Mahkeme ve savcılıklar ile yapılan yazışmalar ağırlıklı olmak üzere tüm resmi 
kurumlar ile ilgili yazışmalar Baro otomasyon sistemine (SDD) kayıtlı desimal 
dosyalama sistemi ile tarih sırasına göre arşivlenir. Özlük işleri ile ilgili yazışma-
lar ise sicil dosyasında arşivlenir.

Bu dönemde arşivlemeye daha çok dikkat edilerek önceki dönemlerde yapılan 
eksikliklerin giderilmesi yönünde çalışmalar yapılarak, arşivde istenilen belge 
ve bilgiye en hızlı şekilde ulaşılması için çalışmalar yapılmaktadır. Arşiv site-
mimizde dijital arşive geçmek için çalışmalar başlamıştır. Bu sistem büyük bir 
oranda gerçekleşmiş olup, Baro otomasyon sistemine (SDD) bağlantılı şekilde 
çalışacak ve avukatın sicil dosyasındaki birçok belgeye sistemden ulaşılabil-
mektedir. 

Baroya gelen evraklarda belge talepleri hemen hazırlanarak talep eden avu-
kat bekletilmeden teslim edilir. Mazbata talepleri ise hazırlandıktan sonra tüm 
Yönetim Kurulu üyelerinin imzası gerektiğinden Yönetim Kurulu toplantısında 
imzaya sunulur. İmzalar tamamlandıktan sonra mazbata teslim edilir. 

Avukatın iletişim ve bilgilerini güncellenmesi için verdiği dilekçe yada form-
lar, Baro’da SDD programına, Türkiye Barolar Birliğinde UBAP sistemine, Adalet 
Bakanlığında UYAP sistemine (e-imza) ile işlenerek güncellenmektedir. İlk kayıt 
yaptıran avukatında aynı şekilde bilgileri sistemlere işlenir. IBAN numarası gün-
cellemeleri artık UYAP üzerinden yapılabilmektedir. Nakil gelen bir avukatın 
bilgileri ilgili baro tarafından internet üzerinden bilgileri gönderildikten sonra 
aynı güncelleme işlemleri uygulanır. 

Baro internet sayfamıza eklenen Baronet uygulaması ile bilgi güncellemeleri 



344

yapılabilmektedir. Baronet ile bilgi güncellemesi yapıldığında Baro otomasyon 
programımıza entegreli olarak çalıştığından otomatik olarak değişiklik yapıl-
maktadır. Yapılan değişiklikler otomasyon programında bir havuzda toplan-
makta olup, bu değişiklikler UYAP ve UBAP sisteminden de güncellenmektedir.

Nakil giden bir avukatın ise gittiği baroya eklenmesi için Türkiye Barolar Birli-
ğinde UBAP sistemine, Adalet Bakanlığında UYAP sistemine (e-imza) ile bilgi-
leri ilgili baroya gönderilir. Vefat eden veya bir şekilde kaydı silinen avukatın 
UYAP sisteminden bilgileri düşülür. 

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık kimlik kartı ve e-imza başvurusunda bulu-
nan avukatların başvurularının Bilgi işlem servisi tarafından onaylanması için 
UBAP’ta eksik olan bilgi güncellemeleri yapılır. Türkiye Barolar Birliğinden ge-
len kimliklerin teslim tutanağı ile avukata teslim edildikten sonra UBAP’tan tes-
lim edildiğine dair düşüm yapılır.

Yine önceki dönemde olduğu gibi Bu dönemde de dergi ve bültenler avuka-
tın adresine dağıtım firmaları ile gönderilmesine devam etmektedir. İlçelerdeki 
avukatlara dergi ve bülten kargo ile gönderilmektedir.

Baroda yapılan tüm etkinlikler(toplantı,seminer,konferans,panel vs.), vefat, staj 
eğitim duyuruları gibi bilgiler cep mesaj yolu ile bilgilendirilmektedir. 

Adli yardım, CMK TBB’ye gönderilen 3 aylık ve yıllık raporlar Adli yardım, CMK 
ve muhasebenin verdiği bilgiler doğrultusunda Türkiye Barolar Biriliği UBAP 
sistemine işlenir.
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TARİH ARALIĞINA GÖRE GELEN EVRAK GRAFİĞİ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GİDEN EVRAK GRAFİĞİ
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TARİH ARALIĞINA GÖRE VERİLEN BELGE VE MAZBATA GRAFİĞİ
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STAJ İŞLEMLERİ VE STAJ EĞİTİM MERKEZİ
2012-24.01.2014 Tarihleri Arasındaki Yürütme Kurulu Üyeleri

Av. Ercan DEMİR, Doç. Dr. Agah ADAK, Av. Ahmet OKYAY, Av. Cemal Nedret 
ERDEM, Av. Emin ÖZMEN, Av. Mehmet SÜRÜCÜ,  Av. Murat DİNÇER, Av. Pulat 
Hüseyin GAGO, Stj. Av. Cansu ANILAN, Stj. Av. Feyza Başak ERŞAN, Stj. Av. Uğur 
ERDOĞAN. 

01.02.2014 Tarihinden Sonra Göreve Başlayan Yürütme Kurulu Üyeleri

Av. Özkan YÜCEL, Av. Ayşen ERDOĞAN(01.02.2014-27.08.2014), Av. Nilgün 
TORTOP, Av. Münir Hakan ERİŞ, Av. Afhan TOPEL, Av. Saadet KAYAALP, Av. Ozan 
BALIM(01.02.2014-25.09.2014), Stj. Av. Emel DİRİL, Stj. Av. Can EKEN, Stj. Av. 
Seçkin ERSEÇKİN

İZMİR BAROSU İÇİN STAJ SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ

Bir yıl süren avukatlık stajında her baro; özgür, bağımsız, meslek ilkelerine bağ-
lı, uygulamada karşılaştığı sorunları hukuk devleti ilkelerine ve hukukun üstün-
lüğü kurallarına uygun olarak çözümleyebilecek, adil ve etkin bir yargılamaya 
ulaşmak için yargının kurucu öğesi olarak görev yapacak avukatlar yetiştirmek 
amacıyla staj eğitim çalışmaları yapar. 

İzmir Barosunda staj yapmak isteyenlerin, Türkiye’deki hukuk fakültelerinin bi-
rinden ya da yurtdışındaki hukuk fakültelerinden (-Türkiye’deki hukuk fakül-
telerine göre noksan kalan dersinin bulunmadığına ilişkin belge ile YÖK’ten 
denklik belgesi de almaları zorunludur-) mezun olmaları ve staja başlamak için 
gerekli diğer belgeleri de hazırlayarak İzmir Barosuna başvurmaları gerekmek-
tedir.

Başvuru, başvuru tarihinden sonraki gün başlamak üzere 15 gün süre ile ilan 
edilir.  Onbeşinci günün dolmasından sonra yapılan ilk Staj Eğitim Merkezi Yü-
rütme Kurulu toplantısında dosya incelenir. Herhangi bir eksiklik yok ise karar 
verilmek üzere dosya İzmir Barosu Yönetim Kuruluna gönderilir. 

Mahkemeler nezdindeki stajın bitiminden sonraki ikinci altı aylık staj, meslekte 
en az beş yılını doldurmuş bulunan, Baro Levhasına kayıtlı ve bağımsız bir 
bürosu olan avukatın yanında yapılır (TBBASY m. 14, 15). Sözkonusu madde 
hükmü gereği, stajyer avukatlar, bağlı çalışan –sigortalı- bir avukatın yanında 
staj yapamazlar.

Stajyer, stajının ilk altı aylık kısmını tamamladığına dair Komisyondan aldığı 
mazbatanın iki örneğini ve stajının ikinci altı aylık kısmını yanında yapacağı 
avukattan yanında staja başladığına ilişkin dilekçesini Baroya vererek stajının 
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avukat yanındaki kısmını başlatmış olur.

Stajyerin bu dönemde askere gitmesi durumunda, durumunu doğrudan Baro-
ya yazılı olarak bildirmesi ve askerlik nedeniyle staj yaptığı avukatın yanından 
ayrıldığı tarihi belirten dilekçe getirmesi gereklidir.

İkinci altı aylık staj sırasında da TBBASY’nin 31. maddesine göre stajın nakli 
mümkündür. Avukatlık Kanununun 68, 69 ve 70. maddelerinin staja aykırı düş-
meyen kuralları uygulanır. Nakil ile gelinen baroda staj eğitimini kısmen ya da 
tamamen aldığı anlaşılan stajyerin staj eğitiminden muaf tutulması mümkün-
dür.

Avukat yanındaki stajına ilişkin stajyerlerin, ilk üç ayın sonunda Birinci Üç Ay-
lık Raporu, sonraki üç ayın sonunda Kesin Raporu, stajın uzaması halinde ise 
uzama dönemine ait avukat tarafından hazırlanacak raporları Baroya sunmaları 
gerekmektedir. 

Stajını yanında sürdürdüğü avukat tarafından, stajyerin Avukatlık Kanunun 26. 
maddesi kapsamında “avukatın yazılı muvafakatı ile ve onun gözetimi ve 
sorumluluğu altında, sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ve 
icra mahkemelerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşma-
lara girebilmek, icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilmek” için dilekçe 
vermesi durumunda, Baro tarafından stajyere Yetki Belgesi düzenlenir. Stajyer-
lerin bu yetkileri staj bitim belgesinin verilmesiyle sona ermektedir.

Yönetim Kurulu kararıyla başvurucunun stajyer avukat olarak kaydının yapıl-
masına karar verilir.

STAJYER AVUKATLAR İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI

TBMM tarafından 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 sayılı ‘Bazı Alacak-
ların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, “Stajyer avukatlar avukatlık stajına 
başladıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve stajları devam 
ettiği sürece genel sağlık sigortalılıkları devam eder, bu kapsamdaki stajyerler, 
staja başladıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde Türkiye Barolar Birliği’nce 
Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi ile Kuruma bildirilir.” hükmünü içermek-
tedir. Bu kapsamda stajyerlerimizin staja başladıkları tarihten itibaren Türkiye 
Barolar Birliği tarafından Genel Sağlık Sigortası başlatılmaktadır. 

Avukatlık Kanununun 11. maddesi gereği, staj süresi boyunca sigortalı bir işte 
çalışmak yasaktır. TBBASY’nin 13. maddesi ise, stajın nasıl ve ne şekilde yapı-
lacağını düzenlemektedir. Ankara 15. İdare Mahkemesi, stajyer avukatın sigor-
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talılığının tartışıldığı ve stajyer avukatın adliye stajının aksatılmadığının tes-
pit edildiği olayda, stajın avukat yanında geçecek ikinci altı ayına denk gelen 
dönem için sigortalılığa engel bir mevzuat hükmü olmadığı sonucuna varmış 
ve bu karar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 30 Ocak 2014 tarihli ve 
2011/771 E.- 2014/ 126 sayılı kararı ile onanmıştır. Türkiye Barolar Birliği, 2 
Temmuz 2014 tarihli ve 2014/62 sayılı duyurusuyla konuyla ilgili olarak tüm 
baroları bilgilendirmiştir. 

İzmir Barosu Yönetim Kurulu ve SEM Yürütme Kurulu, stajın ikinci altı ayında, 
yukarıda anılan saptanan ölçütlere uyan durumlarda, Avukatlık Kanunun 11. 
maddesindeki yasağı karara uygun yorumlamakta ve staj bitim belgesi veril-
mesi isteklerini değerlendirirken bu hususu dikkate almaktadır.

STAJ EĞİTİM MERKEZİ ÇALIŞMALARI

İzmir Barosu stajyer listesine kayıtlı stajyer avukatlar TBBASY ve İBASY gere-
ği eğitim çalışmalarını stajlarının ikinci altı aylık kısmında başlarlar. Sözkonusu 
yönetmelikler gereği zorunlu dersler 60 saat, seçmeli dersler de (özel hukuk ve 
ceza hukuku alanında) 60 saat olmak üzere toplam 120 saat çalışma yaparlar. 
Aşağıda sizlere sunduğumuz çizelge zorunlu/seçmeli ders başlıklarını ve bu 
çalışmaları –gönüllüce ve değerli zamanlarından vakit ayıran- ve bu çalışmaları 
yürüten İzmir Barosu avukatlarını içermektedir. Çizelge dönem çalışma rapo-
runun yazıldığı tarih itibariyle güncel olanı değil, dönem boyunca yapılan tüm 
çalışmaları ve eğitmen/avukatları göstermektedir.

ZORUNLU DERSLER VE EĞİTMENLERİMİZ

AİHM
Av. Serkan Cengiz 
Av. Ahmet Sinan Sürücü 
Av. Mehmet Nur Terzi

Büro Yönetimi Av. İbrahim Sökmen 
Av. Serdar Ayalp

Hukuk Yargılamasında Avukat Av. Münir Hakan Eriş

Hukuki Belgelerin Düzenlenmesi Av. Emin Özmen 
Av. Halil Çağlar Akbulut

Avukatlığın Tanımı Ve İşlevi Av. Murat Dinçer 
Av. Hüseyin Baha Coşkun

Avukatlığın Tarihsel Gelişimi Av. Murat Dinçer 
Av. Hüseyin Baha Coşkun
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Avukatlık Mesleğine Giriş Koşulları Av. Z. Beydağ Tıraş Öneri 
Av. Vecdet Güleç

Avukatın Hak Ve Yetkileri,  
Yükümlülükleri

Av. Z. Beydağ Tıraş Öneri  
Av. Vecdet Güleç

Hukuk Uygulamasında Yöntem Av. Cemal Nedret Erdem 
Av. Hilal Küey

Baro Ve Barolar Birliği Av. Ayşen Erdoğan 
Av. Hüseyin Özgür

Avukatlık Sözleşmesi Av. Ömer Turgut Erlat 
Av. Ahmet Hamdi Yıldırım

Avukatın Hukuksal Sorumluluğu Av. Bilal Koralay

İletişim Psikolojisi Av. Meltem Uygur

Ceza Yargılamasında Avukat Ceza Grubu

Avukatın Cezai Sorumluluğu Av. Özkan Yücel 
Av. İsmail Hanoğlu

Avukatlık Disiplin Sorumluluğu Av. Ahmet Yılmaz 
Av. Haluk İsmet Köymen

Bireysel Çalışma Raporu Hazırlama  
Esasları Av. Münir Hakan Eriş

ÖZEL HUKUK SEÇMELİ DERSLER VE EĞİTMENLERİMİZ

Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu
Av. Afhan Topel 
Av. Münir Hakan Eriş

Boşanma Davaları ve Sonuçları Av. Nilgün Tortop

Mal Rejimi Davaları Av. Arif İnönü

İş Hukuku

Av. Erol Özcan 
Av. Erkan Göbekçin 
Av. Doğan Alper 
Av. Dilek Güzel Gürbüz

Karayolu Yolcu Taşıma Sözleşmesi Av. Münir Hakan Eriş

Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan 
Davalar

Av. Metin Yavaş
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Haksız Fiillerden Kaynaklanan Tazminat Davaları Av. M. Zeki İşlekel

Bankacılık Uygulamaları ve Sorunların Pratik Çözümleri Av. Arif Erhan Yurtsever

Haksız Rekabet, Marka-Patent Av. Afhan Topel

Banka Ve Varlık Şirketlerinin Alacaklarından Doğan 
İhtilaflar

Av. Nizamettin Altınova

BDDK Ve TMSF’nin Türk Hukukundaki Yeri ve 
Uygulamaları

Av. Lütfi Özdinar

İpotek, Rehnin Paraya Çevrilmesi Davaları Av. Olcay Mutlu Akbaba

6284 Sayılı Kadının ve Aile Bireylerinin Korunması 
Hakkında Yasadan Kaynaklanan Davalar

Av. Ayşegül Altınbaş

İdari Yargı 
Doç. Dr. Agah Adak 
Av. Neşe Duygun

Tanıma Tenfiz Davaları Av. Çiğdem Özmen

Tapu İptal, Tescil Davaları Av. Semihat Karadağlı

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan 
Davalar

Av. Münir Hakan Eriş

Kooperatifler Hukuku Av. Ali Paşaoğulları

İcra Takibinin Başlatılması ve Sonuçlandırılması Av. Maksut Bozacı

Menfi Tespit, İflas ve İstirdat Davaları Av. Maksut Bozacı
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KURGUSAL DAVA ÇALIŞMALARI

Ceza Hukuk Seçmeli Ders Çalışmaları: 

İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi Ceza Kürsüsü, ceza yargılaması seçmeli ders 
bölümündeki çalışmasını 2010 yılından bu yana Kurgusal Dava Çalışması ola-
rak devam etmektedir. Bu çalışmanın programı ve programı yürüten eğitmen 
avukatlarımızın bilgisi çizelge halinde sunulmuştur. 

Çalışma Konu Başlıkları

Çalışma Hakkında Genel Bilgilendirme ve Ceza Yargılamasına Genel Bakış, Kişi 
Özgürlüğü ve Güvenliği/Yakalama, Yakalananın (Şüpheli-Sanık) Hakları/Gözal-
tı, Soruşturma Aşamasında Müdafi ve Vekil Rolü/Hak ve Yetkileri, Çocuklara 
Özgü Adalet/Tutuklama, Tutuklamaya İtiraz/Adli Kontrol Mekanizması, doğru-
dan Soru Sorma/Hukuka Aykırı Deliller/Kovuşturma Hakkında Genel Bilgi, Fikri 
Mülkiyet Ceza Hukuku ve TMK m.10/Dosya Dağıtım ve Danışman Avukatlarla 
Grupların Tanıştırılması/Rol Dağılımının Yapılması, Danışman Avukatlarla Du-
ruşma Hazırlığı, Kovuşturma Aşaması (CANLANDIRMA), Genel Değerlendirme/
Kanun Yolları.  

Eğitmen/Danışman Avukatlar: 

Av. Ahmet Doğu Buzludağ Av. Ahmet Sinan Sürücü, Av. Arzu Buzludağ, Av. 
Betül Duran, Av. Emre Durukan, Av. Halil Çağlar Akbulut, Av. Mustafa Nevhan 
Akyıldız, Av. Muzaffer Sevgi Sakarya, Av. Özkan Yücel, Av. Yakup Gül, Av. Zekiye 
Özen İnci

Çalışmaların kronolojik listesi aşağıdadır:

• 5 Ocak 2013 Cumartesi  günü İzmir Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi 
Salonu’nda, Cumhuriyet Savcısı Nevhan Akyıldız, 17. Asliye Ceza Mahkemesi 
Hâkimi Ayhan Parmaksız ve Ceza Kürsüsü eğitmenlerinin katıldığı dördüncü 
farazi duruşma çalışması yapıldı. 



353

• 4 Mayıs 2013 Cumartesi günü İzmir Adliyesi 9. Ağır Ceza Mahkemesi 
Salonu’nda, 7. Ağır Ceza Mahkemesi önceki başkanlarından Erdoğan Bircan ve 
Ceza Kürsüsü eğitmenlerinin katıldığı beşinci farazi duruşma çalışması yapıldı.

• Çalışmaya İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Karabağlar Nevvar- Salih 
İşgören Anadolu Lisesi öğrencileri de izleyici olarak katıldılar.

• 13 Temmuz 2013 Cumartesi  günü İzmir Adliyesi 7. Ağır Ceza Mahkemesi 
Salonunda, altıncı farazi duruşma çalışması yapıldı.

• 28 Aralık 2013 Cumartesi günü yedinci farazi duruşma çalışması yapıldı.
İzmir Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi Salonunda gerçekleşen çalışmaya İzmir 
Barosu Staj Eğitim Merkezi Ceza Kürsüsü eğitmenleri Av. M. Sevgi Sakarya, Av. 
Bedriye Kurtuluş Türk, Av. Mustafa Kemal Çankırı ve Av. Betül Duran danışman 
avukat olarak, Av. Yakup Gül, Av. Deniz Kuzer, Av. Ahmet Doğu Buzludağ, Av. 
Baran Selanik, Av. Emre Durukan, Av. Ömer Taş ve Ekin Su Agah eğitmen olarak 
katıldılar. Çalışmada heyeti İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Faruk 
Ceyhan, Av. Özkan Yücel, Av. Zekiye Özen İnci, Av. Nevhan Akyıldız ve Av. 
Ahmet Sinan Sürücü oluşturdu. 
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• 17 Mayıs 2014 Cumartesi günü İzmir Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi 
Salonu’da 8. Farazi Duruşma çalışması yapıldı.

Çalışmaya, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Faruk CEYLAN  ile İz-
mir Barosu Staj Eğitim Merkezi Ceza Kürsüsü eğitmenleri Av. Muzaffer Sevgi 
SAKARYA, Av. Nevhan AKYILDIZ, Av. Betül DURAN, Av. Z. Özen İNCİ, Av. A. 
Sinan SÜRÜCÜ, Av. Yakup GÜL, Av. Emre DURUKAN, Av. Berna Özgül HAZAR 
eğitmen olarak katıldılar. 

• 12 Temmuz 2014 Cumartesi günü 9. farazi duruşma çalışması yapıldı.İzmir 
Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi Salonunda gerçekleşen çalışmaya İzmir 
Barosu Staj Eğitim Merkezi Ceza Kürsüsü eğitmenleri Av. Özkan Yücel, Av. 
Nevhan Akyıldız, Av. Deniz Yağmur, danışman avukat olarak, Av. Yakup Gül, 
Av. Arzu Buzludağ, Av. Ahmet Doğu Buzludağ, Av. Emre Durukan, Av. M.Sevgi 
Sakarya ve  Av.Betül Duran eğitmen olarak katıldılar. Çalışmada mahkeme 
heyetini İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Ülkü Divarcı, Av. Özkan Yücel, Av. 
Deniz Kuzer Yağmur, Av. Nevhan Akyıldız Ve Av.Resul Göksoy Oluşturdu.
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• Türkiye Barolar Birliği Farazi Ceza Davası YarışmasıTürkiye Barolar Birliği 
Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması Ege Bölgesi elemeleri İzmir, 
Muğla, Manisa, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar barolarının katılımları ile 
Afyon Güral Otel’de yapıldı. Yarışmalar sonunda İzmir Barosu birinciliği elde 
ederek Ankara’da yapılacak olan yarışmaya katılma hakkı elde ettiler. Ankara’da 
yapılan Türkiye Barolar Birliği Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması’nda 
İzmir Barosu üçüncülüğü elde etti.

Özel Hukuk Seçmeli Ders Çalışmaları:
Özel hukuk bölümdeki çalışmalar, uzun zamandır çalışmayı aktaran avukat-
ların, stajyer avukatlarla beraber gerçekleştirdiği derslerden oluşuyordu. Staj 
Eğitim Merkezi, 2012 yılında bu bölümünde Kurgusal Dava Çalışması yapması 
yönünde bir adım atmış ve bir çalışma yapılmış ise de bu adım yarım kalmıştır.
Şubat 2014 ayında göreve gelen yeni Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu, 
HMK temelinde özel hukuk bölümü içinde Kurgusal Dava çalışması yürütülme-
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sini öngörmüş ve karar bağlamıştır. Mayıs 2014 ayında yapılan ilk tur çalışmada 
yer alan sulh hukuk yargılaması başlığı, basit yargılama konusuna –şimdilik- sa-
dece iş hukuku yargılamasıyla devam edilme kararı nedeniyle ikinci ve üçüncü 
tur çalışmalarda kaldırılmıştır.

Çalışma Konu Başlıkları: 

Eğitmenlerin Tanıtımı/Müvekkil Görüşmesi/Tutanak Tutulması, Ücret Sözleş-
mesi/HMK m. 119 gereği Dilekçenin Anlatımı/Davalarda Genel Strateji/Usul 
Farkları, Asliye Hukuk/Asliye Ticaret/Miras Davası ve Yargılama, Aile Hukuk Yar-
gılaması, İdare ve Vergi Mahkemelerinde Uygulama, İş Hukuk Yargılaması, Du-
ruşma ve Usul (Hâkimin reddi, Duruşma Tutanağının Niteliği ve Önemi, Ayağa 
Kalkma, Taraf Vekilinin Doğrudan Soru Sorma Hakkı, Ön İncelemenin Niteliği, 
Tensip Tutanağının Önemi, Süre Tutum Dilekçesi, Eksik Harç)

Eğitmen/Danışman Avukatlar:

Av. Afhan Topel, Av. Alev Gençcan, Av. Arif İnönü, Av. Aytül Arıkan, Av. Beydağ 
Tıraş Öneri, Av. Dicle Acar, Av. Dilek Güzel Gürbüz, Av. Gülsüm Kabak, Av. Halis 
Tanık, Av. Hatice Aslan Atabay, Av. Hatice İşlekel, Av. İmdat Ataş,  Av. İrfan De-
mirci, Av. Maksut Bozacı, Av. Meftune Yakut Çil, Av. Meltem Uygur, Av. Meral 
Kula Şimşek, Av. Münir Hakan Eriş, Av. Nilgün Tortop, Av. Olcay Mutlu Akbaba, 
Av. Ozan Balım, Av. Saadet Kayaalp, Av. Seyhan Güngör Göbekçin Av. Sibel 
Bolevin, Av. Sibel Çetinel, Av. Şehrazat Mercan, 

Çalışmaların kronolojik listesi aşağıdadır:

• Staj Eğitim Merkezinin Özel Hukuk alanında düzenlediği Kurgusal Dava 
Duruşmasının ilki 10 Mayıs 2014 tarihinde İzmir Bayraklı Adliyesi 12.Ağır Ceza 
Duruşma salonunda Sulh Hukuk, Asliye Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, İş Hukuku 
başlıklarında gerçekleştirildi.  Duruşmaya eğitmen/danışman avukatlar: Av. Arif 
İnönü, Av. Afhan Topel, Av. Alev Gençcan, Av. Dicle Acar, Av. Dilek Güzel Gürbüz, 
Av. Hatice Aslan Atabay, Av. Hatice Dedeler, Av. Münir Hakan Eriş, Av. Nilgün 
Tortop, Av. Meftune Yakut Çil ve Av. Saadet Kayaalp katıldılar.

• İkinci Kurgusal Dava Duruşması, 12 Temmuz 2014 tarihinde İzmir Bayraklı 
Adliyesi 4.Ağır Ceza Duruşma salonunda Asliye Hukuk/ Ticaret Hukuku, Aile 
Hukuku, İş Hukuku başlıklarında gerçekleştirildi. Çalışmaya Staj Eğitim Merkezi 
Özel Hukuk Eğitmenleri Av. Arif İnönü, Av. Nilgün Tortop, Av. Ozan Balım, Av. 
Dicle Acar, Av. Av. Afhan Topel, Av. M. Hakan Eriş, Av. Hatice Aslan Atabay ve 
Av. Hatice Dedeler katıldı.

• Üçüncü Kurgusal Dava Duruşması, 27 Eylül 2014 tarihinde İzmir Bayraklı 
Adliyesi 12.Ağır Ceza Duruşma salonunda Asliye Hukuk/Ticaret Hukuku, Aile 
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Hukuku, İş Hukuku başlıklarında gerçekleştirildi. Çalışmaya Staj Eğitim Merkezi 
Özel Hukuk Eğitmenleri Av. Afhan Topel, Av. Arif İnönü, Av. Dicle Acar, Av. 
Hatice Aslan Atabay, Av. Hatice Dedeler, Av. M. Hakan Eriş, Av. Nilgün Tortop 
ve Av. Ozan Balım katıldı.

2014 YILINDA STAJYER AVUKATLARA YÖNELİK KONFERANSLAR

SEM Yürütme Kurulu, 14 Temmuz 2014 tarihinde İzmir Barosu Avukatlık Stajı 
Yönetmeliğinin 13. maddesini karşılamak amacıyla 22, 23 ve 24 Temmuz 2014 
tarihlerinde üç ayrı çalışma yapılmasına karar vermiştir.  Aynı konuyla bağlan-
tılı ve özellikle stajyer avukatların istemleri dikkate alınarak, 8, 9 ve 10 Ekim 
2014 tarihlerinde konferanslar düzenlenmiştir. Sözkonusu Yönetmelik maddesi 
gereği genele açık olarak düzenlenen konferans ve seminerlerde telafi ders 
amaçlı olarak stajyer avukatların ilgisine sunulmuştur.

Konferans bilgileri ve konuşmacılar aşağıdaki gibidir:

22 Temmuz 2014- İş Hukukunda İbraname : Av. Dicle Acar

23 Temmuz 2014- Yeni Türk Borçlar Kanunu’na Kira Sözleşmesi : Av. Münir 
Hakan Eriş

24 Temmuz 2014- Türk Medeni Kanununda Mal Rejimleri : Av. Arif İnönü

8 Ekim 2014 - Türk Medeni Kanununda Mal Rejimleri : Av. Alev Gençcan

9 Ekim 2014- İş Hukukunda İkale Sözleşmeleri : Av. Dicle Acar

10 Ekim 2014- Avukatlık Hizmet Sözleşmeleri : Av. Ömer Turgut Erlat
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HUKUK FAKÜLTELERİNE GÖRE STAJYER AVUKAT DAĞILIMI

HUKUK FAKÜLTESİ

ER
KE

K

KA
D

IN

TO
PL

AM

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 5 9 14

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 7 11 18

ANKARA ATILIM ÜNİGVERSİTESİ  1 1

ANKARA ÜNİVESİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 21 35 56

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 3 1 4

ATILIM ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2 2 4

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 5 4 9

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 3 4 7

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1  1

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ  2 2

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2 3 5

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2  2

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 1 2

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1  1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 6 5 11

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 14 15 29

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1  1

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 159 253 412

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 4  4

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 6 3 9
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FATİH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1  1
FRİEDRİCH ALEXANDER UNİVERSİTAET 
ERLANGEN- 
NÜRNBERG ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

1  1

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 8 2 10

GEDİZ ÜNİVERSİTE HUKUK FAKULTESİ 14 16 30

HAMBURG ÜNİVERSİTESİ 1  1

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI  
TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ 1  1

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 1 2

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 4 2 6

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 3 3 6
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ HUKUK 
FAKÜLTESİ 2  2

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 17 27 44

İZMİR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 31 32 63

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1  1
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HUKUK 
FAKÜLTESİ 2 1 3

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 8 6 14

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 5 4 9

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1  1

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 4 5 9

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 13 16 29

OKAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 4 2 6
ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ  
ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLKESİ 1  1

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 16 33 49
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK 
FAKÜLTESİ 3 11 14

TÜBİNGEN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1  1

UFUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1  1

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 3 3 6

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÜVERSİTESİ 2  2

YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 19 9 28

YALOVA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1  1

YAŞAR ÜNVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 45 61 106

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 5 3 8

İSTATİSTİKİ BİLGİLER

2010-2014 Tarihleri Arasında İzmir Barosu Staj Listesine Kaydolan Stajyer Avu-
katların Karşılaştırılmalı Çizelgesi

Dönem Aktif Erkek Bayan Nakil Kayıt

 Stajyer 
Sayısı

Stajyer 
Sayısı

Stajyer 
Sayısı Gitme Silme

28.10.2010
260 112 148 10 10

-21.10.2011
22.10.2011

177 74 103 3 --
-01.09.2012
21.10.2012

446 172 274 17 19
-21.10.2013
22.10.2013

563 262 301 6 14
23.09.2014

Raporun Hazırlandığı Tarih İtibariyle Aktif Stajyer Sayısı: 694 
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BİLGİ İŞLEM SERVİSİ 
Çalışma Sistemi

İzmir Barosu İşlem Birimi’nin başlıca görev alanları;

İzmir Barosu kurumsal internet sitesi (www.izmirbarosu.org.tr), İzmir Barosu TV 
sitesi (www.izmirbarosutv.org.tr), İzmir Barosu Kütüphanesi sitesi (kutuphane.
izmirbarosu.org.tr), İzmir Barosu mobil uygulaması, ve İzmir Barosu twitter he-
sabını güncel tutmak,

İzmir Barosu Mobil Uygulaması

Uzun yıllardır var olan kurumsal internet sitesi ve 2010-2012 çalışma dönemin-
de hayata geçirilen Baro TV sitesinin güncel tutulmasının yanı sıra, bu çalışma 
döneminde, günün ve meslektaşlarımızın gereklilikleri doğrultusunda bir mo-
bil yazılım hazırlanmıştır.

 Android işletim sistemli telefon ve tabletler ile i-phone ve i-pad için hazırlanan 
meslektaşlarımıza özel bu yazılımla;

• Ajandanızı tutabilecek, cihazınızı değiştirdiğinizde yedek alarak yeni 
cihazınızda ajanda bilgilerinizi kaybetmeden kullanabilir,

• Araçlar menüsü altında vekalet ücreti, faiz ve serbest meslek makbuzu 
hesaplarını yapabilir,

• Baro levhasından Baromuza kayıtlı tüm meslektaşlarımıza kolaylıkla ulaşabilir,

• Yayınlar menüsü altında İzmir Barosu Bülten ve Dergisini okuyabilir,

• Etkinliklerin ses kayıtlarını dinleyebilir,

• Mevzuatlara erişebilir

• İşinize yarayabilecek tüm telefon numaralarına kolayca ulaşabilir,

• İzmir Barosu’ndan haberler ve duyuruları alabilirsiniz.

 Mobil cihazınıza uygun yazılımı marketten yükledikten sonra İzmir Barosu’nda 
kayıtlı cep telefonunuza gelen tek kullanımlık kodla uygulamayı aktif edebilir-
siniz.

İzmir Barosu Av. M. Taner Ünlü Kütüphanesi

Yine bu çalışma döneminde yaklaşık bir yıllık bir fiziki çalışma sonunda ha-
yata geçirilen İzmir Barosu Av. M. Taner Ünlü Kütüphanesi’nin içeriğini mes-
lektaşlarımıza sunmak için kutuphane.izmirbarosu.org.tr adresinde bir internet 
sayfası açılmıştır. Meslektaşlarımızın kütüphane envanterini görmelerine imkan 
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tanıyan bu site için aynı zamanda, elde edilebildiği ölçüde, İzmir Barosu kitap 
ve dergileri de taranarak dijital ortama aktarılmış ve ilgililerin dikkatine sunul-
muştur.

İzmir Barosu Online Hizmetler Sitesi: Baronet

Meslektaşlarımız, kullanıcı adı ve şifre şifreleri ile BaroNet sistemine girerek 
aşağıdaki işlemleri online olarak gerçekleştirebilme imkanı sağanmıştır:

1. Adli Yardım İşlemleri

Bu bölümde aldığınız görevleri detaylı bir şekilde günlük olarak, aldığınız öde-
meleri, ödenmeyi bekleyen dosyalarınızı, görevlendirme listesini ve adli yardım 
ücret tarifesini detaylı bir biçimde görebilirsiniz.

2. Kişisel İşlemler

Bu bölümde adres, haberleşme, şifre, kullanıcı ve banka bilgilerinizi görebilir, 
bu bilgileri düzenleyebilir veya yeni adres ve haberleşme bilgisi ekleyebilirsiniz.

3. Muhasebe İşlemleri

Bu bölümde aidat borç bilgilerinizi görebilirsiniz

4. Disiplin İşlemleri

Bu bölümde hakkınızdaki şikayetleri ve hakkınızda kesinleşmiş bir disiplin ce-
zası olup olmadığını görebilirsiniz

5. Sigorta Bilgileri

Bu bölümde sigorta bilgilerinizi görebilirsiniz

6. Diğer İşlemler

Bu bölümde kurum arama, avukat arama, kan arama gibi işlemleri yapabilir-
siniz.

Merkez Bina, adliye ve ilçe baro birimleri ve adliyelerde bulunan donanımın 
sağlıklı çalışmasını takip etmek,

2012-2014 çalışma döneminde yapılan donanımsal çalışmalar şu şekildedir:

* Merkez Bina’da veri güvenliğini korumak için öncelikle dışarıdan gelen 
saldırıları önlemek amacıyla serverımızın önüne bir firewall cihazı kurulmuştur. 
Yine merkez bina içerisinde kablosuz ağ güvenliğini sağlamak için yönetilebilir 
accespointler kurulmuş ve Baro işleri için kullanılan kablosuz ağ ile misafir kul-
lanıcıların kullandığı kablosuz ağ ayrılmıştır. 

* Merkez Baro Konferans Salonu’nun ses ve data altyapısı düzenlenmiş-
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tir.

* İzmir Barosu Av. M. Taner Ünlü Kütüphanesi için bilgisayar ve tarayıcı 
temin edilmiştir.

* Bayraklı Adliyesi 4. Kat Baro Birimi’nde zaman zaman meslektaşları-
mızın kişisel cihazlarıyla internete girerken yaşadıkları sıkıntı yüksek kullanıcı 
kapasiteli yönetilebilir accespointlerle çözülmüştür.

* Yine Bayraklı Adliyesi 4. Kat Baro Birimi’nde bulunan bilgisayar odasın-
da bulunan 20 bilgisayara 10 bilgisayar daha ilave edilerek bu birim aynı anda 
daha fazla  meslektaşımıza hizmet verir hale getirilmiştir.

* Adliye duruşma salonlarında bulunan monitörler belirli aralıklar-
la kontrol edilmiş, arızalar giderilmiş, onarımla giderilemeyecek durumlarda 
çoklayıcı ve/veya monitörler değiştirilmiştir. SEGBİS sisteminin çok yüksek 
çözünürlükle kullanıldığı Aliağa, Menemen, Torbalı ve Bayındır’daki duruşma 
salonlarında bulunan küçük ekranlı monitörler SEGBİS ile uyumlu 21,5”lik mo-
nitörlerle değiştirilmiştir.

* Ödemiş Adliyesi’nin yeni binasına taşınmasının ardından bu binada bir 
ses ve data altyapısı kurulmuş. Data altyapısı ile Avukat Kimlik Kartı ile uyum-
lu turnikeler, pos cihazı kurulmuş. Ayrıca duyurularımızı yayınlamak için Baro 
Odası’na bir teknoboard montajı yapılmıştır. Kurulan ses altyapısı ile duruşma 
anons sistemi hayata geçirilmiştir. Yine Ödemiş Adliyesi içerisinde SEGBİS’in 
kullanıldığı salonlara 21,5”lik monitörler kurulmuş. Meslektaşlarımızın kullanı-
mı için İki ilave bilgisayar temin edilmiştir.

* Çeşme Adliyesi içerisinde ses altyapısı kurularak duruşma anons siste-
mi hayata geçirilmiştir. Yine bu adliyede SEGBİS kullanılan salonlarda monitör-
ler için kullanılan çoklayıcılar yüksek hızlı çoklayıcılar ile değiştirilerek monitör-
lerin sağlıklı çalışması sağlanmıştır.

* Kemalpaşa Adliyesi Baro Odası için bir personel alımı sonrasında bu 
odaya bir fotokopi makinesi, bilgisayar ve yazıcı meslektaşlarımızın kullanımı-
na sunulmuştur.

* Urla Adliyesi Baro Odası için personel alımı sonrası bir fotokopi maki-
nesi meslektaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.

* Şakran Cezaevi içerisinde bulunan cezaevlerinde bulunan avukat gö-
rüş odalarından infaz koruma memurlarına ulaşabilmek için kablosuz bir çağrı 
sistemi kurulmuştur. 

* E-imza ve Türkiye Barolar Birliği kimlik başvurularının onay ve teslim 



365

süreci de birimimizde yapılmaktadır.

* Konferans, seminer ve etkinliklerin duyuru ve tanıtımı için afiş, broşür 
gibi görsel materyallerini birimimizde hazırlanmakta, ihtiyaç oranında basımları 
dijital ya da matbaa baskısı olarak gerçekleştirilmekte ve dağıtımları yapılmak-
tadır. Hazırlanan bu materyaller aynı zamanda dijital ortamlarda yayınlanmak-
ta/dağıtılmaktadır. Etkinlik boyunca görüntü ve fotoğraf kaydı alınmaktadır. 
Alınan kayıtlar doğrultusunda İzmir Barosu sitesi için haberler hazırlanmakta, 
video kayıtlar uygun formatlar haline getirilerek BaroTV ve mobil uygulamada 
meslektaşlarımızın izleme/dinlemesine sunulmaktadır.
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TBB SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU İZMİR TEMSİLCİLİĞİ
Çalışma Sistemi ve Genel Bilgi

Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu; 1136 sayılı avukatlık kanununun 27/A mad-
desi uyarınca Türkiye Barolar Birliği bünyesinde kurulmuş, amacı sosyal yardım 
uygulamaları ile avukatın huzurunu sağlamak olan bir fondur.

Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonundan TBB SYDF Yönetmeliği kapsamında 
avukatlar ve avukat stajyerleri yararlanabilir.

SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FON MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 
YAPILAN YARDIMLAR

I. GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK YARDIMLARI

• Analık Halinde : Doğum belgesi teslimi ile 1250.00 tl yardım yapılır.

• Hastalık Halinde : Sağlık kurulu raporu teslimi ile (günlük 40 tl) asgari 21, 
azami 90 gün için ödeme yapılır.

• Olağandışı Hastalık Halinde : Sağlık kurulu raporu teslimi ile TBB Yönetim 
Kurulu kararı gereğince yardım yapılır.

II. CENAZE YARDIMI

Üyenin vefatının, kayıtlı olduğu baro tarafından TBB SYDF Müdürlüğüne bildi-
rilmesi ile mümkün olan en kısa sürede 1.500 TL yardım yapılır.

III. OLAĞANÜSTÜ YARDIM

Sel, deprem, yangın gibi afet sonucu oluşmuş büro ve mesken hasarında TBB 
Başkanlık Divanı kararı ile azami 5000 TL yardım yapılır.

IV. TEDAVİ YARDIMLARI

Yönerge kapsamında, yatarak tedavi işlemleri karşılığı sağlık harcamaları için; 
belirlenen limitler dahilinde, onaylı epikriz belgesi ve sağlık hizmet detaylarının 
gösterildiği detaylı fatura aslı teslimi ile avukat ve avukat stajyerlerine yapılan 
yardımlardır.

V. MUNZAM EMEKLİLİK YARDIMI

69 yaşını doldurmuş ve baroya kayıtlı olarak en az 20 yıl aktif avukatlık mesle-
ğini sürdürmüş üyeye üç ayda bir yardım yapılır. Bu yardım devredilemez.

VI. EŞ VE ÇOCUK YARDIMI

Barokart sahibi üyelerimiz yılda 120.00 TL dayanışma aidatı ödeyerek avukat 
olmayan eşlerini ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarını sisteme dahil ede-
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bilirler. Dayanışma aidatı sisteme dahil edilecek kişi sayısına göre ödenir.

VII. BAŞVURU MEKANİZMASI

Tüm yardım taleplerinde başvurular avukatın kayıtlı olduğu baroya yapılır.

Epikriz, fatura, rapor gibi istenen tüm belgeler TBB Sosyal Yardım ve Daya-
nışma Fonu İzmir Temsilciliğine teslim edilmelidir. Evrak teslim süresi fatura 
tarihinden itibaren 1 yıldır.

Tüm sosyal yardımlardan yararlanabilmek için avukatın barokart sahibi olması 
ve baro aidat borcunun bulunmaması gerekir.

2014 YILI

YARDIM TÜRÜ BAŞVURU SAYISI ONAYLANAN BAŞVURU 
SAYISI

MUNZAM EMEKLİLİK 
YARDIMI 147 125

ANALIK YARDIMI 35 35

TEDAVİ YARDIMI 27 25

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK 
YARDIMI 5 5

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK 
YARDIMI 1 1

ÖLÜM YARDIMI 7 7

CENAZE YARDIMI 8 8
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2013 YILI

YARDIM TÜRÜ BAŞVURU SAYISI ONAYLANAN 
BAŞVURU SAYISI

ANALIK YARDIMI 12 11

TEDAVİ YARDIMI 5 4

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK YARDIMI 21 21

ÖLÜM YARDIMI 10 10

CENAZE YARDIMI 12 12

2012 YILI

21.10.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında 4 adet Analık Yardımı, 1 adet Geçici 
İş Göremezlik Yardımı yapılmıştır.



369

SAĞLIK BİRİMLERİ
İzmir Barosu sağlık birimleri kapsamında faaliyet gösteren İşyeri Hekimliği ve 
Diş Hekimliği Birimleri çalışmalarına 2012-2014 döneminde de devam etmiş, 
Ekim 2012- Ekim 2014 döneminde işyeri hekimliği tarafından 3989 muayene 
gerçekleştirilmiştir. Tansiyon hastalarının takibi, yapılan enjeksiyon, e-reçete ve 
diğer tıbbi işlemler bu toplama dahil değildir. 

2012 ve 2013 Ekim ayları içerisinde merkez ve ilçelerde yaklaşık 2500 meslek-
taşımıza grip aşısı uygulanmıştır. 

2014 yılı Ekim ayı içinde grip aşısı kampanyası devam etmektedir.

Yine Diş Hekimliği Birimi’nde yaklaşık 700 muayene ve basit tedavi gerçekleş-
tirilmiş olup; çarşamba günleri dışında diğer tüm günler Diş Hekimliği çalışma-
ları devam etmektedir.
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İZMİR BAROSU 2012- 2014 KURUMSAL ALAN VE TADİLAT ÇALIŞMALARI

İzmir Barosu Av. M. Taner Ünlü Kütüphanesi

İzmir Barosu tarafından uzun bir tasnif ve teknik çalışma süreci sonunda İzmir 
Barosu Av. M. Taner Ünlü Kütüphanesi 17 Temmuz 2014 günü yapılan törenle 
açılmıştır.

İzmir Barosu Merkez Bina 1. katta bulunan kütüphanenin açılışını Baro Baş-
kanımız Av. Ercan Demir, Av. Sibel Ünlü Hasdemir ve kütüphanemizin tasnif 
ve düzenlenmesine büyük katkı koyan Av. Cemal Erdem birlikte yapmış olup, 
meslektaşlarımız güncel yayınlarla zenginleşen kütüphane’de bulunan içeriğe 
kutuphane.izmirbarosu.org.tr  adresinden ulaşabilmektedirler.

3000’den fazla kitap ve çok sayıda süreli yayını bünyesinde bulunan kütüp-
hanemiz, uluslararası ve ulusal kütüphanelerle işbirliği çalışmalarına başlamış 
ve dijital kaynağa dayalı yeni bir alan yaratma çabasına girmiş bulunmaktadır.
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İzmir Barosu Arşivi

Baroların bir hukuk kurumu olarak, öncelikli olarak sistemli, etkin ve verim-
li kullanılan arşiv yapılanmasına sahip olmalarının zorunlu olduğu ortadadır. 
İzmir Barosu da bu anlayışla, 2010 yılından beri sürdürmekte olduğu arşiv ça-
lışmalarını 2014 yılının Şubat ayında sonuca ulaştırmış, İzmir Barosu B katında 
modern sistemle oluşturulmuş, korunaklı ve sonraki yıllar gereksinimi de karşı-
layacak İzmir Barosu Arşivi’ni hizmete sokmuştur. 

Yine, arşiv sisteminin kurulması ile beraber tüm arşiv bilgilerinin dijital ortama 
aktarılması çalışmasını başlatmış olup, avukat sicil dosyalarının büyük bir kısmı 
taranarak, dijital ortama aktarılmıştır. 

Sosyal Tesisler İzmir Barosu Avukat Salonu

ARŞİV ESKİ HALİ ARŞİV YENİ HALİ
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İzmir Adliyesi Çalışmaları  

İzmir Barosu Avukat Dinlenme ve Çalışma Salonu 

Türkiye’nin adalet sistemi içinde adliyelerin mekansal elverişlilik ve verim dü-
zeylerinin makul standartların altından olduğu bilinen bir gerçekliktir. Bu du-
rum da, avukatların adliyede sağlıklı koşullar altında iş yapmasını engeller ni-
teliktedir. 

Her ne kadar İzmir Adliyesi açısından da benzer sorunların varlığı söz konu-
su olsa da, İzmir Barosu tarafından yapılan fizibilite çalışmasının sonucunda, 
kullanım için değerlendirilmemiş bazı alanların kullanıma kazandırılması pro-
jesi oluşturulmuş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan olumlu görüşme-
ler sonrasında D3- D2 Blok arasındaki boş alanın İzmir Barosu’na tahsisi ile 
meslektaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere Çalışma ve Dinlenme Salonu 
çalışmalarına başlanmıştır. Ekim 2014 ortalarında hizmete girmiş olan salonda, 
çalışma masaları, dinlenme alanları, çay-kahve-meyve suyu-sandviç otomatları 
yer alacaktır. Yine, alanın özgülenmesi açısından sadece avukatlar giriş yapa-
bileceklerdir. 
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İzmir Adliyesi, Sosyal Tesisler genişletme çalışmalarını İzmir Barosu işbirliği ile 
sürdürülmesi çerçevesinde meslektaşlarımıza özgülenmiş olan yeni bir alan 
oluşturulması konusunda çalışmalar başlatılmış olup, plana uygun hareket 
edilmesi halinde Ekim 2014 sonu itibari ile Sosyal Tesislerin Cafe Bölümünde 
meslektaşlarımıza tahsis edilmiş bir salon daha kullanıma açılacaktır.     

Kurumsallaşma Çalışmaları

İzmir Barosu, İzmir il sınırları içinde tüm çalışan meslektaşlarımızın mesleki faa-
liyetlerinde esnasında gerekli olan hizmete erişimlerinin kolaylaştırılması amacı 
ile neredeyse tüm ilçe adliyelerinde personel istihdamını sağlamıştır. 

Yine tüm ilçe adliyelerinde gerekli görülen ve zaruri gereksinimler karşılanmış, 
mekâna ilişkin revizyonlar ve tadilatlar tamamlanmıştır. 

Bu anlamda; Tire, Foça, Kemalpaşa, Çeşme, Urla, Seferihisar ilçelerinde perso-
nel istihdamı yapılmıştır.

Tüm ilçe adliyelerinde telefon, internet, faks, televizyon, fotokopi, çay-kahve 
otomatı hizmetleri sunulmuş ve hizmetler merkezileştirilerek denetim altına 
alınmıştır. 

Yine, bazı ilçelerde yapılan tadilat ve yenileme çalışmaları aşağıdaki gibidir:

 
ÖDEMİŞ BARO ODASI

KOLTUK LAMİNANT PARKE YAPIMI VE MOBİLYA 
ALIMI, ANONS SİSTEMİ KURULUMU

 
BERGAMA BARO ODASI BOYA YAPIMI-DOLAP VE MASA ALIMI

ALİAĞA BARO ODASI BOYA YAPIMI-STOR PERDE ALIMI VE SANDALYE 
ALIMI

MENDERES BARO 
ODASI UYDU KURULUMU VE KOLTUK ALIMI

TORBALI BARO ODASI MASA ALIMI

SEFERİHİSAR BARO 
ODASI KLİMA ALIMI

ÇEŞME BARO ODASI ADLİYE ANONS SES SİSTEMİ KURULUMU

SELÇUK BARO ODASI VESTİYER-DIŞ CEPHE TADİLAT 
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BAYINDIR BARO ODASI BARO ODASI TADİLATI 

URLA BARO ODASI SU SEBİLİ ALIMI

KARABURUN 
BARO ODASI DOLAP ALIMI 

 



BÖLÜM 7:
HUKUK BİRİMLERİ





ADLİ YARDIM
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İZMİR BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU

İzmir Barosu Adli Yardım Bürosu görevlendirmelerinde gönüllülük esastır. 
Görevlendirme listelerinde yer almak için sadece adli yardım kayıt formunun 
doldurulması veya listeye kayıt olma talepli dilekçe verilmesi yeterlidir. Görev-
lendirme konularımız medeni hukuk, borçlar hukuku, iş hukuku, idare hukuku, 
kadın istismarı, AHİM’e başvuru, göç ve iltica, icra hukuku ve halka hizmet(ön 
büro) konularından oluşmaktadır. Kadın istismarı görevlendirmeleri İnsan Hak-
ları Merkezi tarafından yapılmış olan sertifikalı eğitim çalışmasına katılmış 
olunmasına bağlıdır. Yine Göç ve İltica Komisyonu tarafından yapılmış olan 
sertifikalı eğitim çalışmasına katılmış meslektaşlarımıza Göç ve İltica alanından 
görevlendirme yapılmaktadır.

Adli yardım bürosunda ve adli yardım ön büroda yeterli sayıda çalışan  mev-
cuttur. İzmir Barosu Adli Yardım Bürosu 1456 Sokak No:14 Alsancak adresinde-
ki yeni binanın 4.katında ve İzmir Adliyesi içindeki Adli Yardım ön hizmet bü-
rosu olmak üzere iki ayrı mekânda hizmet vermektedir. Adli Yardım bürosuna 
yapılan başvurular İzmir Adliyesi içindeki ön hizmet bürosunda alınmaktadır. 
Bu büroda halen bir avukat ve iki stajyer avukat nöbet usulü ile görev yap-
maktadır. İlçelerde ise adli yardım başvuruları Baro Temsilcilikleri aracılığı ile 
alınmaktadır.

Stajyer avukatlara üç günün sonunda verilen 25 TL ücret, İzmir Barosu Yönetim 
Kurulunun 12 Nisan 2010 tarihinden geçerli olmak üzere 06.04.2010 tarih ve 
10 sayılı kararı uyarınca 75 TL olarak düzenlenmiş ve bu karar halen geçerlili-
ğini korumaktadır.

Adli yardım yürütme kurulu 05.11.2012-01.09.2014 çalışma dönemi boyunca 
her hafta Pazartesi günleri toplanmış, toplantı gününden önce oluşturulan 
gündem konuları karara bağlanmıştır.

Adli yardım yürütme kurulu, adli yardımdan sorumlu yönetim kurulu üyesi ve 
yönetim kuruluna seçilme yeterliliğine sahip avukatlar arasından yönetim ku-
rulu tarafından atanan 6 avukattan oluşmakta idi. Başvuruların ve işlerin yo-
ğunluğu nedeni ile Adli Yardım Yürütme Kurulu’nun önerisi ile Yönetim Ku-
rulu’nun 04.02.2014 tarih ve 5/9 sayılı kararı ile yürütme kurulu üye sayısı 8’e 
çıkarılmıştır. Bu haliyle Adli Yardım Yürütme Kurulu sorumlu yönetim kurulu 
üyesi ve sekiz (8) avukatın katılımı ile toplam dokuz (9) üyeden oluşmaktadır. 

21.10.2012- 01.09.2014 tarihleri arasındaki dönemde adli yardım yürütme ku-
rulunda aşağıdaki isimleri belirtilen meslektaşlarımız görev yapmıştır.
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Av.Türkan KARAKOÇ - Av.Sefa YILMAZ 

(Adli Yardımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri)

Av.Ahmet AKSU (Üye)

Av.Arif İNÖNÜ (Üye)

Av.Aydan ERSEZEN (Üye)

Av.Duygu ARSLAN ERGÜN (Üye)

Av.Maksut BOZACI (Üye)

Av.Mesut Baran AKGÜN (Üye)

Av.Nalan Özbek AKIN (Üye)

Av.Nihal İLDOĞAN DURAN (Üye)

Adli Yardım başvurularında başvurucuların fakirlik koşullarının oluşup oluşma-
dığının değerlendirilmesinde, bir dönem başvurucunun kayıtlı olduğu muh-
tarlıktan aldığı fakirlik belgesini ibraz etmesi yeterli görülmüştür. Adli yardım 
talepli açılan davalarda, mahkemeler dilekçe ekinde sunulan fakirlik belgesini 
adli yardım başvurusunun kabulü için yeterli görmemekte ve sadece bu ne-
denle adli yardım taleplerinin büyük çoğunluğu reddedilmektedir. Başvurucu-
ların başvuruları sırasında ibraz ettikleri muhtarlıklar tarafından verilen fakir-
lik belgelerinin önemli bir kısmında, belgedeki tespitlerin başvurucunun mali 
durumunu yansıtmaktan uzak ve gerçeğe aykırı nitelikte olduğu gözlenmiştir. 
Öte yandan HMK 114/1-g maddesine göre ‘’davacının yatırması gereken gi-
der avansının yatırılmış olması’’ dava şartı olarak düzenlenmiştir. Yeni kanun 
düzenlemeleri karşısında başvurucuların daha davanın başında hak kaybına 
uğramaması, adli yardım görevi üstlenen meslektaşlarımızın adli yardım ta-
lebini destekleyen belgelere işin başında sahip olarak görevini yerine getir-
mesinin sağlanması açısından başvurucunun adli yardıma ihtiyacı olduğunu 
gösteren belgeleri (SGK kayıtları, tapu kayıtları, fakirlik belgesi vb) Baromuza 
başvuru anında sunmasının yerinde, gerekli ve faydalı olacağı yolundaki gö-
rüş Adli Yardım Yürütme Kurulu tarafından Yönetim Kuruluna sunulmuş, Adli 
Yardım Yürütme Kurulunun görüşü ve isteği İzmir Barosu Yönetim Kurulunca 
değerlendirilmiş ve Adli Yardım başvurularında muhtarlıktan alınacak fakirlik 
belgesinin yanında, SGK kayıtları ve tapu kayıtları da istenmeye başlanmıştır

Yeni yönetim kurunca seçilmiş üyelerden oluşan adli yardım yürütme kurulu-
nun ilk toplantı tarihi olan 22.11.2010 tarihinde alınan karar gereği; başvurucu-
nun boşanma davasından feragat hallerinde avukata ödenen ücret ve masraf 
iadesinin, davanın boşanma davası olması nedeniyle başvurucuyu boşanmaya 
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zorlamak anlamına geleceğinden iade istenmesine yer olmadığına, ayrıca Ka-
dın Sığınma Evinde kalan başvurucuların vekâletname giderlerinin de Baroca 
karşılanmasına karar verilmiştir.

Adli Yardım ödenekleri TBB tarafından belirlenen 3 aylık dönemlerde barolara 
aktarılmaktadır.  Adli Yardım başvurularının artmış olması, buna karşılık ayrılan 
bütçenin ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle, meslektaşlarımıza yapılan öde-
melerde gecikmeler yaşanmıştır. Bu nedenle İzmir Barosu tarafından birden 
fazla defalar TBB ile yazışmalar ve görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler so-
nucu en son 13.03.2014 tarihinde TBB iletilen yazı ile Adli Yardım Dengeleme 
Fonundan ek ödenek alınması sağlanmış ve bu ödenekler meslektaşlarımıza 
liste sırasına göre ödenerek, meslektaşlarımızın mağduriyetlerinin en aza indi-
rilmesine çalışılmıştır. 

Adli yardım ödeneğinin yetersizliği sebebiyle ücretlerin ödenmesi için getiri-
len uygulama şu şekildedir. Adli yardım başvurularının yoğunlaşması nedeniyle 
TBB tarafından İzmir Barosu’na ayrılan bütçenin ihtiyacı karşılamaması, göre-
vini yerine getirmiş meslektaşlarımıza yapılacak ödemelerde sıkıntılar yaşan-
masına sebep olmuştur. Yeni ödenek tahsis edilinceye kadarki ara dönemde 
raporlarını teslim etmiş meslektaşlarımız, ne zaman ödeme yapılacağını, buna 
bağlı olarak ne zaman makbuz kesebileceklerini öğrenmek için emek ve zaman 
harcamak durumunda kalmaktadır.

Meslektaşlarımızın tahsil etmedikleri ücretler nedeniyle vergi yükümlülüğü al-
tına girmemeleri için rapor teslim anında makbuz kesmemeleri, ödenek gel-
diğinde, sıra numaralarına göre kendilerine SMS yoluyla yapılacak bildi-
rimle makbuzlarını kesip adli yardım bürosuna teslim etmeleri ile birlikte 
ödemelerin yapılması uygulamasına geçilmiştir.

Adli yardım ücretlerine ilişkin ödemeler, raporların teslim tarihine göre gerçek-
leştirilmiştir. Teslim edilen raporlara, teslim tarihine göre sıra numarası verilmek 
suretiyle oluşturulan liste, baromuz internet sitesinde yayınlanmıştır. Ücretler, 
bu sıraya göre ödenmiş ve ödenecektir.

Adli yardım hizmeti gönüllülük esasına göre adli yardım listesine yazılan avu-
katlar tarafından yürütülür. Adli yardımda görevli avukatlar listesinde halen 
İzmir merkezde 1730, ilçelerde ise 320 avukat yer almaktadır. Avukat görev-
lendirmeleri merkez ve ilçeler için puan sistemine göre yapılmaktadır. Yeni ka-
yıt olan meslektaşlarımız programın belirlediği ortalama puan ile listeye dahil 
olmaktadır. Görevlendirme listesinden askıya alınma talepleri, kadın avukatlar 
için hamilelik, erkekler için askerlik durumu söz konusuysa kabul edilir. Lis-
teden silinme talepleri kabul edilen avukatlar bir yıl, askı talepleri kabul edi-
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len avukatlar 6 ay süreyle listeye dâhil edilmezler. Ayrıca adli yardım görevli 
avukat listesine kayıt olurken belirtilmiş olan görev alanlarından biriyle görev-
lendirilen avukatın görevlendirme üzerine görevi kabul etmemesi durumunda 
listeden silinmesi uygulamasına başlanmıştır. Görevlendirme listesinden istifa 
eden veya askı talebinde bulunan avukatın devam eden dosyalardaki mesleki 
sorumluluğu devam etmektedir.

Adli yardım hizmeti İzmir ve Karşıyaka Adliyesi sınırları dışındaki ilçelerde adli 
yardım temsilcileri tarafından yürütülür. İlçe görevlendirmeleri ilçelere ait liste-
lerden merkez büro tarafından yapılır.

İLÇELERDE GÖREVLİ İZMİR BAROSU ADLİ YARDIM TEMSİLCİLERİ:

ALİAĞA :Av.Çağlar BİLDİRİCİ

BAYINDIR :Av.Sevilay KANTARCIOĞLU

BERGAMA :Av.Mehmet Nuri TOKER

BEYDAĞ :Av. Hilal GİRGİN

ÇEŞME :Av. Akgün ONUR

DİKİLİ :Av.Süleyman ÖZCAN

FOÇA :Av.Aycan GÜLER

KARABURUN :Av.Aslı KILIÇ

KEMALPAŞA :Av.Cüneyt GÖREN

KINIK :Av.Orhan TAPARLI

KİRAZ :Av.Sezai KEPÇEN

MENDERES :Av.Nail TURSUN

MENEMEN :Av.Saim AKKURT

ÖDEMİŞ :Av.Erdem BOYACI

SEFERİHİSAR :Av.Kadir ÖZBEK

SELÇUK :Av.Cemal ÇELİKEL

TİRE :Av.Sami GÖRÜŞÜK

TORBALI :Av.A.Doğan TURAN

URLA :Av.Mustafa ÖNDES

15 Mart 2014 tarihinde baro başkanı, adli yardım yürütme kurulu üyeleri ve 
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adli yardım ilçe temsilcileri ile İzmir Barosu’nda toplantı yapılmıştır. Bu top-
lantıda adli yardım sistemi, sorunları, çözüm önerileri masaya yatırılmıştır. İlçe 
temsilcilerinin adli yardım sistemi içindeki sorunları, çözüm önerileri alınmış ve 
verimli bir toplantı süreci yaşanmıştır. 

 Bu raporun hazırlanma tarihi olan 21.10.2012-14.08.2014 tarihleri arasında 
ilçelerde toplam 1296 görevlendirme yapılmıştır. Görev dağılımı şu şekildedir. 
Ayrıca bir önceki döneme ilişkin verilerde aşağıda belirtilmiştir.

21.10.2012 – 14.08.2014 DÖNEMİ 

ALİAĞA : 132 BAYINDIR : 28

BERGAMA : 139 BEYDAĞ : 6

ÇEŞME : 22 DİKİLİ : 27

FOÇA : 18 KARABURUN : 1

KEMALPAŞA : 136 KINIK : 23

KİRAZ : 9 MENDERES : 40

MENEMEN : 164 ÖDEMİŞ : 101

SEFERİHİSAR : 60 SELÇUK : 29

TİRE : 123 TORBALI : 196

URLA : 42

22.11.2010-31.08.2012 DÖNEMİ  06.10.2008-20.05.2010 DÖNEMİ

ALİAĞA : 153 ALİAĞA : 74

BAYINDIR : 30 BAYINDIR : 12

BERGAMA : 179 BERGAMA : 55

BEYDAĞ : 7 BEYDAĞ : 0

ÇEŞME : 8 ÇEŞME : 3

DİKİLİ : 22 DİKİLİ : 3

FOÇA : 13  FOÇA : 5

KARABURUN : 2 KARABURUN : 3  

KEMALPAŞA : 148 KEMALPAŞA : 14

KINIK : 30 KINIK : 18
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KİRAZ : 4 KİRAZ : 0

MENDERES : 44 MENDERES : 12

MENEMEN : 162 MENEMEN : 70

ÖDEMİŞ : 104 ÖDEMİŞ : 18

SEFERİHİSAR : 69 SEFERİHİSAR : 7

SELÇUK : 12 SELÇUK : 0

TİRE : 92 TİRE : 13

TORBALI : 150 TORBALI : 31

URLA : 48 URLA : 24

Adli yardım istemleri ve avukatların görevleri nedeniyle ücret talepleri hakkın-
daki kararlar, görev iadesi, masraf talepleri, listeden silinme talepleri ile başvu-
rucular ya da görevli avukatlardan farklı konularda gelen talepler ‘’diğer’’ adı 
altında adli yardım yürütme kurulu tarafından karara bağlanmaktadır.

21.10.2012-14.08.2014 ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ADLİ YARDIM YÜRÜTME KU-
RULUNCA GÖRÜŞÜLEN GÜNDEM MADDELERİNİN KONULARINA GÖRE DA-
ĞILIMI ŞU ŞEKİLDEDİR :      

GÜNDEM TİPİ :  SAYISI :     

ADLİ YARDIM TALEBİ 7933      

DOSYA ÜCRETİ  4344              

İzmir Barosu Adli Yardım Bürosuna yapılan başvuruların dağılımı şu şekildedir.

21.10.2012-14.08.2014 DÖNEMİ:       

TOPLAM BAŞVURU  7933     

KABUL EDİLEN BAŞVURU 5018     

REDDEDİLEN BAŞVURU  2915                   

Cinsiyete göre başvuru sayısı şu şekildedir.

    KADIN  ERKEK 

21.10.2012-14.08.2014  6282  1651

İzmir Barosu Adli Yardım Bürosuna yapılan başvuruların alanlarına göre dağı-
lımı şu şekildedir.

DAVA ALANI (21.10.2012-14.08.2014)
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4922 SAYILI YASAYA MUHALEFET 1

AİHM’NE BAŞVURU 3

AİLE KONUTU ŞERHİ 16

AİLENİN KORUNMASI (6284) 105

ALACAK DAVASI 19

ALTINLARIN İADESİ 5

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 4

ANNELİĞİN TESPİTİ 1

ARAÇ KAYDININ SİLİNMESİ 1

BABALIK DAVASI 25

BORCA İTİRAZ 5

BOŞANMA 2560

CEZA DAVASI 9

CEZAEVİ GÖRÜŞMESİ 3

ÇOCUĞUN KORUMA ALTINA ALINMASI VE BAKIM MERKEZİNE 
YERLEŞTİRİLMESİ 1

ÇOCUK TESLİMİ 11

DİLEKÇE YAZIMI 3

ECRİ MİSİL 4

EDİNİLMİŞ MALLARIN TASFİYESİ 1

EL ATMANIN ÖNLENMESİ 1

EMEKLİLİĞE HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ 2

EŞYA DAVASI 2

EŞYA TESLİMİ 1



388

EŞYA TESPİTİ 1

EVLAT EDİNME 1

EVLENMEYE İZİN 3

FAİZ ORANINA İTİRAZ 1

GAİPLİK KARARI ALINMASI 2

GEBELİĞİN SONLANDIRILMASI 3

HACZEDİLEMEZLİK DAVASI 1

HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ 98

HUSUMET İZNİ 1

İCRA MAHKEMESİNDE CEZA 117

İCRA TAKİBİ 12

İCRA TAKİBİNİN İPTALİ 0

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA YAZILI BAŞVURU 1

İDARE MAH. DE İPTAL DAVASI 6

İDAREYE YAZILI BAŞVURU 1

İDARİ DAVA 4

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ 15

İLAMIN İCRASI 248

İNTİFA HAKKININ KALDIRILMASI 1

İSİM TASHİHİ 2

İSTİRDAT 1

İŞ AKDİNİN FESHİ NEDENİYLE ALACAK 163

İŞ DAVASI 2
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İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT 18

İŞE İADE 8

İTİRAZ 12

İTİRAZIN İPTALİ 22

İZALEYİ ŞUYU 1

KATILIM ALACAĞI 3

KATKI PAYI 38

KAYYUM ATANMASI 16

MAAŞ HACZİNİN KALDIRILMASI 1

MAĞDUR VEKİLLİĞİ 28

MAL REJİMİNİN TASFİYESİ 3

MALULEN EMEKLİLİĞİN SAĞLANMASI 5

MEMUR İŞLEMİNİ ŞİKAYET 4

MENFİ TESPİT 12

MİRAS PAYININ TESPİTİ 4

MİRASIN REDDİ 16

MÜŞTEKİ VEKİLLİĞİ 4

NAFAKA 328

NAFAKA ALACAĞININ İCRASI 328

NAFAKA ARTTIRIMI 126

NAFAKA İLAMININ İCRASI 1

NAFAKANIN KALDIRILMASI 29

NAFAKANIN TENZİLİ 1
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NESEBİN DÜZELTİLMESİ 2

NESEBİN REDDİ 1

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ 35

NÜFUSA KAYIT 1

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ 15

SATIŞ TALEBİ 1

SAVCILIK ŞİKAYETİ 33

SGK’YA KARŞI İŞLEM İPTALİ 1

SİGORTA KAYDININ DÜZELTİLMESİ 1

SOYBAĞININ TESPİTİ 12

SÖZLEŞMENİN İPTALİ 1

ŞAHSİ İLİŞKİNİN KALDIRILMASI 5

ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİ 16

ŞİRKET TASFİYESİ 1

TAHLİYE 2

TAKİBİN İPTALİ 4

TANIMA 5

TAPU İPTALİ VE TESCİLİ 20

TASARRUFUN İPTALİ 3

TAZMİNAT 91

TEDBİR İSTEMİ 3

TEDBİR NAFAKASININ İCRASI 149

TEMYİZ 7
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TENFİZ 5

TEREKENİN TESPİTİ 1

TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASI 2

TESPİT 4

TÜKETİCİ MAH. BAŞVURU 2

ÜCRET ALACAĞI 10

VASİ TAYİNİ 30

VASİLİĞİN KALDIRILMASI 1

VASİYETNAMENİN AÇILMASI 1

VASİYETNAMENİN İPTALİ 1

VATANDAŞLIĞA GEÇME TALEBİ 1

VATANDAŞLIKTAN ÇIKMA TALEBİ 1

VELAYET DAVASI 81

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ 22

VELAYETİN NEZİ 6

VERASET 5

VERASET İLAMI 5

VERGİ DAİRESİ İŞLM. İPT. 5

VESAYET DAVASI 6

YARDIM NAFAKASI 1

YAŞ BÜYÜTME 1

YAŞ TASHİHİ 5

YAZILI DANIŞMA 1
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ADLİ YARDIM GÖREVLENDİRME PROGRAMI

Adli Yardım Bürosunda atamaların şeffaflaştırılması, denetlenebilirliğini sağ-
lanması, adil ve daha hızlı olmasını sağlamak amacıyla meslektaşlarımızın şif-
reli giriş yaparak kendi puan durumlarını, görev durumlarını ve ücretlerini gö-
rebilecekleri bir sistem yapılandırılmış ve uygulamaya geçilmiştir.

YAYIN ÇALIŞMASI

Adli yardım Yürütme Kurulu tarafından meslektaşlarımızın sıkça yaşadıkları so-
runların ve Adli Yardım işleyişinin tanıtıldığı “Adli Yardım Rehberi” çalışmasının 
meslektaşlarımızın kullanımına sunulma hazırlıkları tamamlanmış olup, baskı 
aşamasındadır. 

ÇALIŞMALAR

2012-2014 döneminde, Kadın Hakları Merkezi’nin görevlendirmeleri yine Adli 
Yardım sistemi üzerinden yapılmaya devam edilmiştir. Kadın Hakları Merkezi’n-
de yapılan değişiklik ile, 6284 sayılı yasa düzenlemesi nedeniyle eğitim çalış-
maları yapılmıştır. Yapılan eğitim çalışmaları sonucu sertifika alan meslektaş-
lardan oluşan liste belirlenmiş ve bu listeye kaydolan meslektaşlarımız kadın 
hakları merkezinde bir günlük nöbet tutmaya başlamıştır. Nöbet tutan mes-
lektaşlarımıza adli yardım üzerinden günlük ön büro nöbet ücreti ödenmesine 
başlanmıştır. Bu merkezde şiddet mağduru kadınlar için koruma kararları ve 
diğer başvurular derhal yapılmaktadır. 

Yine Kadın Hakları Merkezinde stajyer avukat görevlendirilmesine gidilmiş 
olup, burada staj yapan stajyerlerimize de ücret ödenmesi yolunda karar alın-
mıştır.

Ayrıca, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında İzmir 
Barosu Göç ve İltica Komisyonu tarafından düzenlenen Göç ve İltica Alanında 
Adli Yardım Semineri 04-05 Temmuz 2014 tarihlerinde İzmir Barosu Alsancak 
Merkez Bina’da gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaya katılıp sertifika alan meslek-
taşlarımıza, mültecilerle ilgili görevlendirmeler yapılmaya başlanmıştır. 

Yine, yakın zamanda yaşadığımız Soma faciası nedeniyle, facianın hemen son-
rasında baro başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve adli yardımdan sorumlu yöne-
tim kurulu üyesi ile İzmir Barosu’nun yetki alanına giren Kınık İlçemize ziyarette 
bulunulmuştur. Bu ziyarette ilçe temsilcisi ve muhtarlarla toplantılar yapılmış, 
adli yardım konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi için afişler hazırlan-
mış, el broşürleri dağıtılmıştır. 
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Devamında 5 Haziran 2014 tarihinde İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Huku-
ku Komisyonu ile birlikte adli yardımdan sorumlu yönetim kurulu üyesi tara-
fından hayatını kaybeden ya da yaralı kurtulan vatandaşlarımızın yoğun olarak 
yaşadığı Kınık İlçemizin köylerine ziyaret düzenlenmiş, vatandaşlarımızla köy 
kahvesinde görüşmeler yapılmış, sorunları dinlenmiş, adli yardım sistemine 
ilişkin bilgilendirmeler yapılmış, broşürler dağıtılmıştır. 

2012-2014 döneminde İzmir barosu, TBB adli yardım komisyonuna üye olmuş-
tur. 19 Ocak 2014 Tarihinde TBB’de yapılan toplantıya sorumlu yönetim kurulu 
üyesi katılmış, adli yardım sisteminin sorunları, ödemlerde yaşanan sorunlar 
iletilmiş, çözüm önerileri sunulmuştur.  TBB’de periyodik olarak toplantılar ya-
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pılmaya devam edilmektedir. 

Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Komisyonu Üyeleri 

Başkan : Av. Gülcihan TÜRE gulcihanture@hotmail.com TBB YK 
Üyesi

Başkan 
Yrd. : Av. Erol KAYABAY erol_kayabay@hotmail.com Balıkesir 

Barosu
Genel 
Sekreter

: Av. Mehmet Çağrı
  SONGÜÇ cagri.songuc@gmail.com Ankara 

Barosu

Üye : Av. Türkan KARAKOÇ turkankarakoc@yahoo.com İzmir 
Barosu

Üye : Av. Şükran GÜNER - Burdur 
Barosu

Üye : Av. Feridun ÇITAK - Antalya 
Barosu

Üye : Av. Şerafettin Sami
  YILDIRIM - Çankırı 

Barosu

Üye : Av. Murat DAYANAN - Şırnak 
Barosu

Üye : Av. Aydeniz ALİSBAH
  TUSKAN - İstanbul 

Barosu

Üye : Av. Hakan AY - Aksaray 
Barosu



CMK
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CMK SERVİSİ

(MÜDAFİ TAYİNİ) AVUKAT ATAMASI NASIL YAPILMAKTADIR?

Baromuzda karakollardan, savcılıktan ya da mahkemelerden talep gel-
diğinde CMK servisinde kayıtlı avukatlardan günlük nöbet listesin-
de bulunan avukatlar OCAS (Otomatik CMK Atama Sistemi) ile telefon-
la aranarak görevlendirilmektedir. Görevlendirme sırasına ve listelere 
dışarıdan manuel olarak müdahale mümkün değildir. Nöbet günü ve za-
manı belirleme tamamen müdafilerin inisiyatifinde gerçekleşmektedir.   
“ Baromuzda CMK Uygulama Servisi ya da merkezi olduğu için, avukat talep 
eden yer (kolluk, savcılık, mahkeme vs.)kendilerine verilen şifrelerle OCAS sis-
temine girerek veya EKKM (Emniyet Komuta Kontrol Merkezi) ve Alay Harekat’ı 
(Jandarma talepleri için)  arayarak müdafi taleplerinde bulunmaktadırlar, do-
layısıyla sadece bu işi yapan kişilerle karşılaştığı için zorluk yaşamamaktadır. 

İzmir Barosu CMK görevlendirme listelerine kayıtlı 1701 meslektaşımıza 
31.08.2012 tarihinden aşağıdaki görevlendirme verilerinin alındığı 04.08.2014 
tarihine kadar toplam 105834 görevlendirme yapılmıştır. 

31.08.2012-04.08.2014 tarihleri arasında görevlendirme sayıları :

Soruşturma  :66338

Kovuşturma  :39496

31.08.2012-04.08.2014 tarihleri arasındaki kovuşturma görevlerinin mahkeme-
ler arasında dağılımı  :

Sulh Ceza Mahkemesi  :8572

Asliye Ceza Mahkemesi  :23352

Ağır Ceza Mahkemesi  :7572



398

Görevlendirmelerin aylara göre dağılımını gösteren tablo;

SO
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A

KO
VU
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A
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A
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EYLÜL 2012 2718 1687 308 1073 306
EKİM 2012 3170 1843 402 1126 315
KASIM 2012 3209 1971 413 1197 361
ARALIK 2012 2956 1872 380 1140 352
OCAK 2013 3157 1242 336 664 242
ŞUBAT 2013 2764 1952 449 1148 355
MART 2013 3177 1902 467 1068 367
NİSAN 2013 2986 1987 428 1182 377
MAYIS 2013 3674 2087 452 1206 429
HAZİRAN 2013 2452 2025 375 1251 399
TEMMUZ 2013 2615 1115 247 587 281
AĞUSTOS 2013 2521 178 19 83 76
EYLÜL 2013 2909 1746 337 1065 344
EKİM 2013 2900 1598 349 946 303
KASIM 2013 3032 1921 398 1154 369
ARALIK 2013 3039 2010 464 1186 360
OCAK 2014 2869 1427 352 795 280
ŞUBAT 2014 2644 2010 524 1113 373
MART 2014 2791 2334 538 1318 478
NİSAN 2014 2852 2122 441 1299 382
MAYIS 2014 4084 2103 431 1288 384
HAZİRAN 2014 2801 2007 409 1228 370
TEMMUZ 2014 2560 1217 238 725 254
AĞUSTOS 2014 
(AYIN DÖRDÜNE 
KADAR)

234 14 2 12 ------

Kendi isteği ile görevini dilekçeyle askıya aldıran avukatın askı süresi 2 yılı geç-
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mişse, görevlendirme listesine tekrar girmek için bir saat süren sistem tanıtımı-
na katılmak zorundadır.

Görevlendirme listesinde yer alan avukatlardan,6 ay içerisinde herhangi bir so-
ruşturma görevi almamış olanlar listeden çıkarılma talebinde bulunmuş sayılır. 
Bu durumda olan müdafilerin listeye yeniden dahil edilmeleri için başvuruda 
bulunmaları yeterlidir. Başvuruda bulunan müdafi, başvuru tarihindeki ortala-
ma puandan listeye dahil edilir.

Müdafiler tarafından görev günlerinde sistem tarafından arandıklarında hat 
kesilmesi, servis sağlanamaması, meşgul olunması gibi nedenlerle kendilerine 
ulaşılamaması halinde sitem tarafından otomatik olarak verilen ret puanları 
yürütme kurulunun önerisi ve yönetim kurulunun bu yöndeki kararı ile talep 
aranmaksızın silinmiş ve böylece müdafilerin haksız biçimde ret puanı almala-
rın önüne geçilmiştir.

Ayrıca aynı ve ertesi günlü kovuşturma görevleri için aranan avukatların bu 
görevleri ret etmesi halinde sistem tarafından verilen ret puanları yürütme ku-
rulunun önerisi ve yönetim kurulunun bu yöndeki kararı ile yazılı talep halinde 
silinmektedir.

Aliağa, Bayındır, Bergama, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, 
Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla ilçe-
lerinde, avukat talepleri o ilçeye ait görevlendirme listelerinden karşılanır

Görevlendirme listeleri oluşturulurken büro adresleri baz alınır. 

CMK görevlendirme listesinde yer alan 1701 avukatın 1350’ si İzmir merkezde, 
351 avukat ise İzmir’in ilçelerinde görev yapmaktadır.

İlçelerde görev yapan müdafilerin ilçelere göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

ÇEŞME :13 BERGAMA :33

URLA :20 ÖDEMİŞ :65

KEMALPAŞA :21 ALİAĞA :45

KİRAZ :5 TİRE :23

KINIK :3 SEFERİHİSAR :7

MENEMEN :35 SELÇUK :11

DİKİLİ :10 TORBALI :32

FOÇA :4 KARABURUN :3

BAYINDIR :9 MENDERES :12  
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ATANAN AVUKAT HANGİ İŞLEMLERİ YAPMAKTADIR?

Kolluk aşamasında, ilgili birimde yaşı küçük yakalanana, YAKALAMA, GÖZAL-
TINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ gereğince ifade aldırmamakta, sa-
dece kimlik tespiti yaptırmaktadır. Yaşı büyük yakalananlara da yasal haklarını 
hatırlatmakta, susma hakkını kullanmak istiyorsa kişiye yardımcı olmaktadır. 
Ayrıca yakalananla baş başa görüşürken hem olay hakkındaki bilgileri almakta, 
sorular sormakta, yakalananın zor görüp görmediğini öğrenmekte, yakalanana 
gereken tüm hukuki yardımları yapmaktadır. Kollukta zor gören kişi için kimlik 
tespiti/ ifade zaptına şerh düşmekte, sonra savcılıkta bu konuda beyanda bu-
lunmakta, ayrıca kişiye adli yardım gereğince bir avukat atanmasını sağlamak 
için servise bilgi vermektedir. Zira bu durumda yakalanan mağdur olmaktadır. 

Kolluk aşamasından sonra savcılığa sevk edilen yakalanana bu aşamada da 
yardımcı olmaktadır. Savcılık ifadesine katılan avukat, ifadesi sırasında yakala-
nana hukuki yardımda bulunmakta, yakalanan kollukta işkence görmüşse, ifade 
zaptına bu durumu yazdırmakta ya da şerh düşmektedir. Bu aşamada, yakala-
nanın varsa olayla ilgili delillerinin toplanmasını savcılıktan talep etmektedir. 

Yakalanan sulh ceza hakimine sevk edildiyse bu aşamada da yakalananın ya-
nında olmaktadır. Yine sorgu ifadesine katılmakta, varsa işkence ile ilgili beyan-
da bulunmakta, varsa toplanmasını istediği delilleri yine bu aşamada da bildir-
mekte ve diğer tüm hukuki yardımları yapmaktadır. Yakalanan tutuklandıysa 
tutuklamaya derhal itiraz etmektedir. Tüm bunların yanında elbette yakalanana 
yardımcı olmakta, delilleri karartmamak, olayı saptırmamak şartıyla gerekli hu-
kuki yardımda bulunmaktadır. Yakalanana olaya aykırı ifade verdirmek ya da 
yakalananı bu yönde yönlendirmek, açıkça görevi kötüye kullanmaktır.

Bunun dışında yakalanan ifade verirken kesinlikle ifadesine karışmamalı, yaka-
lanan yerine sorulara cevap vermemeli, sadece suçu ikrara yönelik ya da olayı 
saptıran sorulara müdahale etmelidir. Dava aşamasına (bazı barolarda hazırlık 
aşamasına katılan avukat mahkeme aşamasını da takip etmekte, bazılarında ise 
ayrı bir avukat atanmaktadır. Bu konuda seçim baroların kararına bırakılmıştır) 
sanığa gerekli tüm hukuki yardımları yapmakta, itiraz, delilleri toplama gibi 
hukuki işlemleri tamamlamaktadır. Dava sonuçlandığında kararı temyiz etmek-
tedir. 

Atanan avukatın görevi, sanık kendisine vekaletli bir avukat atayıncaya kadar 
devam etmektedir. Bu yasal zorunluluk gereğince, avukat davayı karar kesin-
leşinceye kadar takip etmek zorundadır. Avukatlık Kanununda yazılı sebepler 
dışında davadan çekilmek ve/veya işi reddetmek hakkı bulunmamaktadır. 
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EĞİTİM ÇALIŞMALARI

47.DÖNEM :23-24-25 Kasım 2012 tarihlerinde yapılmış 61 kişi katılmış

48.DÖNEM :01-02-03 Şubat 2013 tarihlerinde yapılmış 47 kişi katılmış

49.DÖNEM :29-30-31 Mart 2013 tarihlerinde yapılmış 57 kişi katılmış

50.DÖNEM :19-20-21 Temmuz 2013tarihlerinde yapılmış 63 kişi katılmış

51.DÖNEM :04-05-06 Ekim 2013tarihlerinde yapılmış 59 kişi katılmış

52.DÖNEM :06-07-08 Aralık 2013 tarihlerinde yapılmış  69 kişi katılmış

53.DÖNEM :21-22-23 Şubat 2014 tarihlerinde yapılmış 66 kişi katılmış

54.DÖNEM :02-03-04 Mayıs 2014 tarihlerinde yapılmış 38 kişi katılmış

55.DÖNEM :18-19-20 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılmış 54 kişi katılmış

56.DÖNEM :25-26-27 Eylül 2014 tarihlerinde yapılmış 62 kişi katılmış

Eylül 2012 tarihinden Ağustos 2014 tarihine kadar toplam 576 meslektaşımız 
CMK eğitim çalışmalarına katılmıştır. CMK Eğitim Çalışmaları; YAKALAMA VE 
GÖZALTI, GÖRÜŞME TEKNİKLERİ, TUTUKLAMA, HUKUKA AYKIRI DELİLLER 
SORUNU, CEZA YARGILAMASINDA DELİLLER, KOVUŞTURMA EVRESİ, PRA-
TİK ÇALIŞMA, DOĞRUDAN SORU, SİSTEM TANITIMI sunumlarını içermekte-
dir.

Eğitim çalışmaları konusu yönerge çalışmasında değerlendirilmiş ve eğitim 
katılım koşulları, eğitim dönemleri, diğer barolardan nakil hali, istifa ve askı-
ya aldırma halleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.Eğitim çalışmalarının eğitim 
için 40 başvuru yapılması halinde ya da en geç 2 ayda bir yapılması yönerge-
de düzenlenmiş ve böylece görevlendirme listelerine katılım için uzun süreler 
beklenmesi engellenmiştir. Eğitim çalışmalarına katılan ve sisteme yeni dahil 
olan avukatlar eğitim aldıkları tarihteki ortalama puan ile sisteme dahil olmak-
tadırlar.

CMK YÜRÜTME KURULU

CMK Yürütme kurulu ilgili yönetim kurulu üyesi Av.Özkan YÜCEL ile yürütme 
kurulu üyeleri; Av.Deniz YAĞMUR, Av.Türkan KARAKOÇ, Av.İlker SAVRAN, Av.
Yakup GÜL,Av.Ozan BALIM, Av.Erdal YAĞÇEKEN, Av.Erdal ERSÜS, Av.Esma BA-
YIR, Av.Cevher DAĞDEVİREN, Av.Mahmut SEÇGİN yürütme kurulu üyesi olarak 
toplantılara katılmıştır.
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ÜCRETLENDİRME

CMK kapsamında müdafi/vekil olarak görevlendirilen meslektaşlarımızın ücret 
talepleri ve ödeme işlemleri CMK servisinden 4633115 nolu telefondan alınan 
randevu ile yapılmıştır. CMK ücretlendirme biriminde 31.08.2012-04.08.2014 
tarihleri arasında rapor vermek için başvuran avukat sayısı 5815 olup 49161 
adet görev raporu incelenmiş ve ödeme işlemleri yapılarak ilgili savcılıklara 
gönderilmiştir.

İlçelerde görev yapan meslektaşlarımızın görev raporlarının bulundukları ilçe-
de incelenmesi işlemine ve raporun teslimi anında makbuz kesilmemesi uygu-
lamasına devam edilmektedir.



AVUKAT HAKLARI MERKEZİ
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Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Ümit GÖRGÜLÜ

Av. Özkan YÜCEL

Merkez Müdürü

Av. Hümeyra ERTOSUN PALDUMLAR

Merkez Tanıtımı

İzmir Barosu Avukat Hakları Merkezi 365 gün 24 saat Türkiye’nin neresinde 
olursa olsun mesleğimize ve meslektaşlarımıza yapılan bir saldırıda derhal 
meslektaşımızın yanında yer almakta ve hukuka aykırı durum ortadan kalkana 
kadar takip etmektedir.

Avukat Hakları Merkezi; “Hukukun üstünlüğünü ve savunma bağımsızlığını göz 
önünde tutarak, ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde avukat haklarının ta-
nınması, uygulanması, geliştirilmesi ve savunulması amacıyla mesleki, akade-
mik ve uygulamaya yönelik araştırmalar ve çalışmalar yapmak ve Baro Yönetim 
Kurulu’na bu yönde yardımcı olmak” amacıyla kurulmuştur.

Bu amaç kapsamında Merkez;

• Avukatlık Hukuku’nda yapılması gereken değişiklikler ile meslek içi sorunların 
tespiti ve çözüm yolları,

• Meslek içi eğitim çalışmaları,

• Avukatlara yönelik saldırıların takibine yönelik çalışma yapmaktadır.

Avukat Hakları Merkezi, çalışmalarını İzmir Adliyesi B Blok 431 numaralı birim-
de yürütmektedir.

Avukat Hakları Merkezi Komisyon Çalışmalarına Katılan Meslektaşlarımız

Av. Erdem Akçay

Av. Esma Bayır

Av. Orhan Çetinbilek

Av. Ozan Süngü

Av. Mahmut Dikmen

Av. Hakan Dimdik

Av. Hasan Ontaş
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Av. Hümeyra Ertosun Paldumlar

Av. Bilal Koralay 

Av. Can Eken

Av. Mehmet Şener Özterzi

Av. Ozan Süngü

Av. Özkan Yücel 

Av. Reyhan Özkilerci

Av. Serap Oğuz

Av. Serhat Deniz

Av. Sevda Damla Ürgen

Av. Sinan Balcılar

Av. Yüksel Kavak

Sekreterya; Av. Hümeyra Ertosun Paldumlar (İzmir Barosu Avukat Hakları 
Merkezi Müdürü)

İzmir Barosu Avukat Hakları Merkezi bünyesinde; avukatların nerede ve  ne 
zaman olursa olsun, mesleki standartlar çerçevesinde görev yaptığı sırada, 
avukat kimliği nedeni ile uğradığı her türlü baskı, saldırı, engelleme, taciz veya 
haksız bir müdahale vb. halinde avukata fiili ve hukuki destek sağlamak ama-
cıyla, “Avukat Dayanışma Grubu” oluşturulmuştur.

Dayanışma Grubunun görev alanları;

1. Kolluk

2. Kamu ve Özel Kurumlar

3. Adliye

4. Avukatın aranması

Bu alanlarda gönüllü olarak görev almak isteyen meslektaşlarımız Avukat Hak-
ları Merkezi’ne, görev almak istedikleri alanları da bildirerek isimlerini yazdır-
maktadır.

Merkezimize başvurarak, gönüllü olarak görev almak istedikleri bölge ve birimi 
de bildirerek isimlerini yazdıran meslektaşlarımız;

Bayraklı Bölgesi;
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Av. Aycan Eren Durukan  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Aynur Kavas   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum) 

Av. Aysu Yazıcıoğlu  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Ayşen Soydan Kaya  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Canan Arıcı   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Canberk Hıdıroğlu  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Cem Hacıeminoğlu  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Duygu Arslan  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Ersin Sel   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Funda Karaltı  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Gamze Gül Çamur  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Gül Bahar Narbay  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Gülseren Sönmez  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

 Av. Hacı Hakan Ağcakanat (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Hakan Dimdik  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Hasan Kıran   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Hasan Özcan  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Hatice Mavili  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. İkbal Damcıdağ  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Mehmet Güner  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Mehmet Harun Elçi  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Mehmet Seçilmiş  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Mehmet Şahin  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Mustafa Tekin  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Naciye Gönül  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Nafize Topaz   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Nesimi Özyürek  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Ogün Kayacan  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)
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Av. Orhan Önal   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Ozan Balım   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Özgür Metin   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Özlem Balım   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Özlem Çağlayansudur (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Sefer Keskin   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Selda Giray   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Selim Balku   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Serap Oğuz   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Serdar Eşer   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Şule Pınar Narin  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Volkan Sert   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Zeynep Taş Erdal  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Berna Menteş  (Kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Andaç Şükrü Zaloğlu  (Adliye)

Av. Bilal Koralay   (Adliye)

Av. Dinçer Dikmen  (Adliye)

Av. Esen Erkaya   (Adliye)

Av. Hafize Çobanoğlu  (Adliye)

Av. Hatice Betül Harmanşah (Adliye) 

Av. İlker Varlı   (Adliye)

Av. Kübra Kayacan  (Adliye)

Av. Mahmut Dikmen  (Adliye)

Av. Mehmet Harun Elçi  (Adliye)

Av. Mehmet Şener Özterzi (Adliye)

Av. Nesimi Özyürek  (Adliye)

Av. Özgür Güreşçi  (Adliye)

Av. Reyhan Özkilerci  (Adliye)
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Av. Serpil Uğurlu Özcan  (Adliye)

Av. Seda Banu Akyüz  (Adliye)

Av. Sibel Şahin   (Adliye)

Av. Şebnem Çapın Hamamcı (Adliye)

Av. Şener Şen   (Adliye)

Av. Şule Hızal   (Adliye)

Av. Tahsin Bozkır Uz  (Adliye)

 Av. Taner Küçük   (Adliye)

Av. Turan Aras   (Adliye)

Av. Yusuf Durak   (Adliye)

Av. Bahattin Özdemir  (Kolluk)

Karşıyaka Bölgesi;

Av. Ata Sabri Atılgan  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Aynur Kavas   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Ayşen Soydan Kaya  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Ersin Sel   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Gamze Gül Çamur  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Hacı Hakan Ağcakanat (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Hasan Kıran   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Mustafa Tekin  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Naciye Gönül  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Nafize Topaz   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Sibel Önder   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Taylant Çelik   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Erkan Evren   (Adliye)

Av. Esen Erkaya   (Adliye)

Av. Hatice Betül Harmanşah (Adliye)

Av. Kamuran Duman  (Adliye)
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Av. Kübra Kayacan  (Adliye)

Av. Taner Küçük   (Adliye)

Av. Zöhre Dalkıran  (Adliye)

Av. Bahattin Özdemir  (Kolluk)

Konak Bölgesi;

Av. Andaç Şükrü Zaloğlu  (Kolluk, kamu/ özel kurum)

Av. Aynur Kavas   (Kolluk, kamu/ özel kurum)

Av. Aysu Yazıcıoğlu  (Kolluk, kamu/ özel kurum)

Av. Berna Menteş  (Kolluk, kamu/ özel kurum)

Av. Birsen Karakaş  (Kolluk, kamu/ özel kurum)

Av. Ersin Sel   (Kolluk, kamu/ özel kurum)

Av. Gamze Gül Çamur  (Kolluk, kamu/ özel kurum)

Av. Gül Bahar Narbay  (Kolluk, kamu/ özel kurum)

Av. Gülseren Sönmez  (Kolluk, kamu/ özel kurum)

Av. Hacı Hakan Ağcakanat (Kolluk, kamu/ özel kurum)

Stj. Av. Hakan Dimdik  (Kolluk, kamu/ özel kurum)

Av. Hasan Kıran   (Kolluk, kamu/ özel kurum)

Av. Ozan Balım   (Kolluk, kamu/ özel kurum)

Av. Özlem Balım   (Kolluk, kamu/ özel kurum)

Av. Özgür Metin   (Kolluk, kamu/ özel kurum)

Av. Mehmet Harun Elçi  (Kolluk, kamu/ özel kurum)

Av. Mustafa Tekin  (Kolluk, kamu/ özel kurum)

Av. Nalan Erkem   (Kolluk, kamu/ özel kurum)

Av. Nesimi Özyürek  (Kolluk, kamu/ özel kurum)

Av. Sefer Keskin   (Kolluk, kamu/ özel kurum)

Av. Bahattin Özdemir  (Kolluk)

Av. Mehmet Gültekin  (Özel/ kamu kurum)

Avukat büro/ev araması;
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Av. Ata Sabri Atılgan  Av. Ahmet Haşim Öztürk

Av. Andaç Şükrü Zaloğlu  Av. Aynur Kavas

Av. Aysu Yazıcıoğlu  Av. Aysun Koç

Av. Ayşe Kuru Üstün  Av. Ayşegül Altınbaş

Av. Ayşen Soydan Kaya  Av. Barış Çilingir

Av. Betül Duran   Av. Bilal Koralay

Av. Bircan Mersinli  Av. Cem Altıparmak

Av. Devrim Cengiz Aygün Av. Dinçer Dikmen

Av. Eda Bekar   Av. Emre Durukan

Av. Ercan Demir   Av. Erkan Evren

Av. Esen Erkaya   Av. Eylem Yıldız

Av. Hafize Çobanoğlu  Av. Halil Çağlar Akbulut

Av. Hümeyra Ertosun Paldumlar Av. İbrahim Ulaş Polat

Av. Kamuran Duman  Av. Mahmut Dikmen

Av. Mehmet Harun Elçi  Av. Murat Dinçer

Av. Nalan Erkem   Av. Nergiz Tuba Ataş

Av. Nesimi Özyürek  Av. Özgür Güreşçi

Av. Özgür Metin   Av. Özlem Çağlayansudur

Av. Seda Banu Akyüz  Av. Serkan Cengiz

Av. Sinan Sürücü  Av. Şenol Karaaslan

Av. Taner Küçük   Av. Türkan Aslan

Av. Utku Kılınç   Av. Vahit Şimşek

Av. Yakup Gül   Av. Zeki İşlekel

Av. Zeynel Kaya   Av. Zeynep Sedef Özdoğan

Av. Zuhal Ergün

Aliağa İlçesi;

Av. Çağlar Bildirici   (İlçe Temsilcisi)

Av. Ercan Canımoğlu   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)
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Av. İrfan Medet Akpınar   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Mahmut Seçgin   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Rabia Tural    (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Sedef Akçalı    (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Yaşar Kılıç    (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Bayındır İlçesi;

Av. Sevilay Kantarcıoğlu   (İlçe Temsilcisi)

Bergama İlçesi;

Av. Mehmet Nuri Toker   (İlçe Temsilcisi)

Av. Fuat Ateşoğlu   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Hüseyin Coşkun   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. İbrahim Toktamış   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Nuri Gündüz (Dikili)   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Subutay Ünver   (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Ümit Duran    (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Yüksel Peker    (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Beydağ İlçesi;

Av. Hilal Girgin    (İlçe Temsilcisi)

Çeşme İlçesi;

Av. Akgün Onur    (İlçe Temsilcisi)

Dikili İlçesi;

Av. Süleyman Özcan   (İlçe Temsilcisi)

Av. Nuri Gündüz    (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Foça İlçesi;

Av. Aycan Güler    (İlçe Temsilcisi)

Karaburun İlçesi;

Av. Aslı Kılıç    (İlçe Temsilcisi)

Karşıyaka İlçesi;
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Av. Yeşim Özkök    (İlçe Temsilcisi)

Kemalpaşa İlçesi;

Av. Cüneyt Gören   (İlçe Temsilcisi)

Kınık İlçesi;

Av. Orhan Taparlı   (İlçe Temsilcisi)

Av. Mesut Başol    (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Av. Yüksel Peker (Bergama)  (Adliye, kolluk, özel/ kamu kurum)

Kiraz İlçesi;

Av.Sezai Kepçen    (İlçe Temsilcisi)

Menderes İlçesi;

Av. Nail Tursun    (İlçe Temsilcisi)

Menemen İlçesi;

Av. Saim Akkurt    (İlçe Temsilcisi)

Ödemiş İlçesi;

Av. Erdem Boyacı   (İlçe Temsilcisi)

Seferihisar İlçesi;

Av. Kadir Özbek    (İlçe Temsilcisi)

Selçuk İlçesi;

Av. Cemal Çelikel   (İlçe Temsilcisi)

Tire İlçesi;

Av. Sami Görüşük   (İlçe Temsilcisi)

Av. Gürol Soyuer    (Adliye)

Av. Mehmet Başar   (Adliye)

Av. Selma Uyan    (Adliye)

Av. Süleyman Budanur   (Adliye)

Av. Belgin Toran    (Kolluk)

Av. Fatoş Banu Yıldırır Şen  (Kolluk)

Av. Seda Kalbak    (Kolluk)
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Av. Ferruh İdil    (Özel/ kamu kurum)

Av. İbrahim Bitek   (Özel/ kamu kurum)

Av. Selahattin Bayındır   (Özel/ kamu kurum)

Av. Serdar Tetik    (Özel/ kamu kurum)

Av.Birol Çiftçi    (Avukat büro/ev araması)

Av. Gökhan Hızlı    (Avukat büro/ev araması)

Av. Saduman Soruç   (Avukat büro/ev araması)

Torbalı İlçesi;

Av. Ahmet Doğan Turan   (İlçe Temsilcisi)

Urla İlçesi;

Av. Mustafa Öndes   (İlçe Temsilcisi)

Av. Uğur Kalelioğlu   (Avukat büro/ev araması)

Merkezimize yazılı olarak yapılan tüm başvurular İzmir Barosu Avukat Hakları 
Merkezi Komisyonu toplantılarında tartışılmakta, çözüm önerileri İzmir Barosu 
Yönetim Kurulu’na iletilmekte ve yönetim kurulu kararı doğrultusunda işlem 
yapılmaktadır.

Merkezimize gelen acil yardım taleplerinde; avukat dayanışma grubuna üye 
meslektaşlarımız, derhal olay yerine gitmekte ve İzmir Barosu Başkanlığı adına 
gerekli girişimlerde bulunarak durumu tutanak altına almaktadırlar.

Meslektaşlarımızın talebi üzerine, duruşmalara Avukat Hakları Merkezi’nce 
gözlemci avukatlar gönderilmiş, gözlemci avukatlar duruşma sırasında gördü-
ğü hukuka aykırılıkları ispat açısından bir tutanak haline getirmişlerdir.

Avukatın görevinden dolayı veya görevi dolayısıyla, maruz kaldığı hak ihlal-
lerinde, merkezimiz mağdur avukatın yanında yer alarak, gerekli ve yapılması 
gereken bütün hukuksal yardımların yapılmasını sağlamaya çalışır.

Açılan davalara müşteki meslektaşlarımız yanında İzmir Barosu Başkanlığı 
olarak katılma talebinde bulunulmuş ve davalar takip edilmiştir. Sanık olarak 
yargılanan meslektaşlarımızın talepleri değerlendirilmiş ve gerek İzmir Barosu 
Yönetim Kurulu Üyeleri gerekse gönüllü meslektaşlarımız tarafından davalar 
takip edilmiştir. 

Merkezimize bizzat veya telefonla başvuran meslektaşlarımıza sorunların çö-
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zümüne yardımcı olacak bilgiler ve yapılması gerekenler hakkında yardımcı 
olunmakta, bilgi ve yönlendirilerek bilgiye ulaşmaları sağlanmaktadır.

15.10.2012 tarihinden bu yana merkezimize yapılan başvurular ve başvuru so-
nuçları hakkında, aşağıdaki rapor düzenlenmiştir. Merkezimize telefonla gelen, 
genellikle avukatlık kanunu, meslek kuralları ve vekalet ücret sözleşmeleri ile 
ilgili bilgi taleplerine ilişkin anlık başvurular faaliyet raporumuzda yer alma-
maktadır.
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İzmir 8. Asliye Ticaret 
Mahkemesi’nde takip ettikleri 
davanın 20.05.2013 tarihli 
duruşması için “Hakimin Hukuki 
Sorumluluğu” konusundaki 
beyan ve taleplerde 
bulunacaklarından, gözlemci 
avukat görevlendirilmesi talebi 
ile başvuruda bulunulmuştur.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Ümit Görgülü ve 
merkez müdürü Av. Hümeyra 
Ertosun Paldumlar duruşmaya 
gözlemci olarak katılmışlardır.
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Gezi parkı olayları sonrası 
yaşanan eylemlerde yer alan 
bir kısım yurttaşın müdafiliğini 
yaptığını, Karşıyaka 1. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde “başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
mağdur sıfatı ile yer aldığı” 
ceza davası açıldığını, baro 
başkanlığı’nın insan hakları 
ihlallerine ilişkin olarak davalara 
müdahil olmasını veya gözlemci 
olarak katılması talebi ile 
başvuruda bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 30.07.2014 
tarih ve 41/9 sayısı ile 
“Davada gözlemci olarak 
bulunulmasına”karar verilmiştir. 
Karar gereğince duruşmalara 
gözlemci olarak katılmaları için 
Av. Halil Dönmez ve Av. Deniz 
Gürbüz görevlendirilmiştir.
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Müvekkillerinin gözaltına 
alınmaları sırasında müvekkilleri 
ile görüşmesinin engellenip 
darp edilmesine ve bu 
konuda baronun da şikayeti 
olduğu halde hakkında, 
“görevli memurun görevini 
engellemek” suçundan dava 
açılmış olduğu ve İzmir 4. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde 4.7.2014 
tarihinde yapılacak olan 
duruşmaya gözlemci avukat 
görevlendirilmesi talebi ile 
başvuruda bulunmuştur. 

Avukat Hakları Merkezinden 
Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Ümit Görgülü ve 
Merkez Müdürü Av. Hümeyra 
Ertosun Paldumlar duruşmaya 
gözlemci olarak katılmışlardır.
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Av. İ.D.’ın sanık müdafii olarak 
takip ettiği dosyada müşteki 
olan avukatın müvekkiline 
yönelik tutum ve davranışları 
nedeni ile 10.04.2014 
tarihli duruşmada gerginlik 
yaşandığını, mahkeme 
hakiminin duruma müdahale 
etmeyerek, kendilerini savcılığa 
yönlendirdiğini, 12.06.2014 
tarihli duruşmada tanıkların 
dinleneceğini, daha kötü 
olayların yaşanabileceği 
ve tutanak tutulması 
gerekebileceği gerekçesi ile 
gözlemci avukat talebinde 
bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu 
10.06.2014 tarihli toplantısında; 
“Her iki tarafın da avukat 
olması sebebi ile gözlemci 
avukat görevlendirilemeyeceği, 
ancak Avukatlık Kanunu 95/5 
madde gereğince arabuluculuk 
talebi halinde Yönetim 
Kurulu’nca bu yönde işlem 
yapılabileceğinin, Av. İkbal 
Damcıdağ’a bildirilmesine “dair 
16/12 sayılı kararı tesis etmiş 
olup, meslektaşımıza bilgi 
verilmiştir.
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İzmir 12. Asliye Ticaret 
Mahkemesi’nde görülen 
davasının sebepsiz yere 
öğleden sonraya ertelendiği, 
hakim tarafından sözlü 
olarak davayı reddedeceğinin 
tarafına söylendiği, hakimin 
reddi talebinde bulunacağı 
duruşmada gözlemci avukat 
görevlendirilmesi talebi ile 
merkezimize başvuruda 
bulunmuştur.

İzmir barosu Avukat Hakları 
Merkezi’nden Sorumlu Yönetim 
kurulu Üyesi Av. Ümit Görgülü 
ile görüşülmüş, duruşmada 
gözlemci olarak bulunmak 
üzere Avukat Dayanışma 
Grubu gönüllü üyesi 
meslektaşlarımızdan Av. Hatice 
Betül Harmanşah ve Av. İrem 
Karagül görevlendirilmiştir.
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i İzmir 22. İcra Müdürlüğü 

dosyasının yerinde 
bulunmaması nedeni ile 
durumu tutanak altına almak 
istemiştir.

İlgili Yönetim Kurulu Üyesi Av. 
Ümit Görgülü ile telefonda 
görüşülmüş, konu hakkında 
bilgi verilmiş, meslektaşım ve 
yanında çalıştığı avukatı Av. 
Cengiz Aybar ile birlikte İzmir 
22. İcra Müdürlüğü’ne gidilerek 
tutanak tanzim edilmiştir.

S.
A.

 (A
nk

ar
a 

Ba
ro

su
)

Tu
ta

na
k 

Ta
nz

im
i

2010 yılından gelen ve 
iddianamesi dahi hazırlanmamış 
soruşturma dosyası hakkında 
bilgi almak üzere gittiği 
savcılıkta, bilgi alamadığı 
gibi, savcının talimatı üzerine, 
görüşme talebinin koruması 
tarafından reddedildiğini 
belirterek durumun tutanak 
altına alınmasını talep etmiştir.

İlgili Yönetim Kurulu Üyesi Av. 
Ümit Görgülü ile telefonda 
görüşülmüş, konu hakkında 
bilgi verilmiş, durum tespiti 
ve sonucunda tutanak tanzim 
etmek üzere ilgili savcılığa 
gidilmiş ve mevcut durum 
tespit edilerek tutanak tanzim 
edilmiştir.
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İzmir 4. İcra Müdürlüğü’nde 
bulunan icra dosyasındaki 
işlemlere ilişkin açacağı davada 
kullanmak üzere o gün itibarı 
ile dosyada bulunan evrakların 
listesini tutanak altına almak 
istediğini bildirmiş, avukat 
görevlendirilmesini talep 
etmiştir. 

İzmir Barosu Avukat Hakları 
Merkezi’nden sorumlu yönetim 
kurulu üyesi Av. Ümit Görgülü 
ile görüşülmüş, konu hakkında 
bilgi verilmiş, tutanak tutmak 
üzere İzmir 4. İcra Dairesine 
gidilerek, tutanak tanzim 
edilmiştir.

İ. 
M

. A
.

Tu
ta

na
k 

Ta
nz

im
i

Av. İ. M. A. trafikte yaşadığı olay 
nedeni ile durumun tutanak 
altına alınmasını talep etmiştir.

İzmir Barosu Avukat Hakları 
Merkezi’nden Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. 
Ümit Görgülü ile görüşülmüş 
ve meslektaşımıza destek 
olmak ve birlikte tutanak 
tanzim etmek üzere Avukat 
Dayanışma Grubu gönüllü 
üyelerinden Av. Burcu Ece 
Güler görevlendirilmiştir. 
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İzmir 11. Sulh Hukuk 
Mahkemesi’nde bulunan 
dosyanın UYAP’ta taranmamış 
olması nedeni ile dosyaya giren 
evrakların sırası ile tespiti ve 
araya başka evrak girmesinin 
önlenmesi açısından tutanak 
tutulması talebi ile merkezimize 
telefonla başvurmuştur.  

İzmir Barosu Avukat Hakları 
Merkezi’nden Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. 
Ümit Görgülü ile görüşülmüş, 
tutanak tutmak üzere Av. 
Hümeyra Ertosun Paldumlar ve 
Avukat Dayanışma Grubu Üyesi 
Av. Özlem Çağlayansudur ile 
birlikte İzmir 11. Sulh Hukuk 
Mahkemesi kalemine gidilmiş 
ve dosya incelenerek tutanak 
tanzim edilmiştir.
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21.12.2013 tarihinde, Bozyaka 
Ahlak Büro Amirliği’nce 
gözaltına alınan müvekkilinin 
yakınlarının haber vermesi 
üzerine görüşmek istemiş, 
ancak CMK’dan avukat istediği 
kendisi ile görüşmek istemediği 
gerekçesi ile görüştürülmemiş, 
konu hakkında tutanak 
tutulmasını talep etmiştir.

Talep üzerine Avukat Hakları 
Merkezi’nden Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyeleri’nden Av. Özkan 
Yücel’le görüşülmüş, Avukat 
Dayanışma Grubu’ndan Av. 
Özlem Çağlayansudur ve Av. 
Hatice Mavili konu hakkında 
bilgi almak ve tutanak tutmak 
üzere görevlendirilmiştir.
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İzmir Adliyesi Girişinde bulunan 
fotokopi biriminde boşanma 
dava dilekçesi doldurulduğuna 
dair baromuza gelen bilgi 
üzerine, Baro Yönetim 
Kurulu’nca durumun tespiti 
istenmiştir.

Avukat Hakları Merkezi’nden 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Av. Ümit Görgülü ve merkez 
müdürü Av. Hümeyra Ertosun 
Paldumlar durumu yerinde 
tespit etmek üzere boşanma 
dilekçesi düzenlendiği iddia 
edilen birime gitmişler, 
başvuruya ilişkin herhangi bir 
emare tespit edilmemiş, birlikte 
tutanak tanzim etmişlerdir.
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İzmir 1. İcra Müdürlüğü’nde 
takip açmak üzere işlem 
yaptığı sırada, dosya içinde 
bulunan senedin kayıp olması 
nedeni ile yapılacak aramaya 
katılmamız ve konu hakkında 
tutanak tanzim edilmesi talebi 
ile merkezimize başvuruda 
bulunmuştur.

İzmir Barosu Avukat Hakları 
Merkezi’nden Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ümit 
Görgülü’ye konu hakkında bilgi 
verilmiş, konu hakkında bilgi 
almak ve gerektiği durumda 
tutanak tutmak üzere İzmir 1. 
İcra Müdürlüğü’ne gidilmiş, 
tutanak tanzim edilmiştir.
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İzmir 3. Asliye Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmasının 
orada olmasına rağmen ara 
verildikten sonra, kendisine 
belirtilen saatten önce ve 
yokluğunda alınması üzerine 
konu hakkında tutanak tanzim 
edilmesi talebi ile merkezimize 
başvuruda bulunmuştur. 

Konu hakkında İzmir Barosu 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. 
Ümit Görgülü ile görüşülmüş, 
meslektaşımızın bulunduğu 
İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi 
duruşma salonu önüne 
gidilmiş, konu hakkında 
meslektaşımız, hakim ve 
mübaşirle görüşülmüş, 
meslektaşımızla birlikte 
tutanak tanzim edilmiştir.
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CMK birimince şüpheli müdafii 
olarak görevlendirildiği İzmir 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nda, 
şüpheli avukat istemediğini 
beyan etmiş, Av. D. D. durumun 
tespiti için tutanak tutulmasını 
talep etmiştir. 

İzmir Barosu Avukat Hakları 
Merkezi’nden Sorumlu 
Yönetim kurulu Üyesi Av. Ümit 
Görgülü ile görüşülmüş, konu 
hakkında tutanak tutmak üzere 
Hazırlık Savcılığına gidilerek 
tutanak tanzim edilmiştir.
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İzmir 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde saat 09.30’da 
yapılacak olan duruşmasına, 
ilk duruşma olması ve 
neredeyse bir saat geçtiği 
halde duruşmanın başlamaması 
nedeni ile tutanak tanzim 
adilmesini talep etmiş, tutanak 
uyarınca mahkeme hakiminin 
HSYK’ya şikayet edilmesi talebi 
ile başvuruda bulunmuştur. 

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 17.06.2014 tarihli 
toplantısında; “ Başvuru 
konusu olay nedeni ile 
öncelikle kendisinin HSYK’ya 
başvuruda bulunması 
gerektiğinin, başvurusunu 
baroya iletmesi  halinde 
baronun müdahil olacağının 
bildirilmesine” dair 17/17 sayılı 
karar tesis etmiş olup, karar 
meslektaşımıza iletilmiştir.



422

S.
O

.

Av
uk

at
lık

 K
an

un
u’

na
 M

uh
al

ef
et

Seferihisar Adliyesi karşısında 
arzuhalcilik yaptığını bildirdiği 
şahıs hakkında yasal yollara 
başvurulması talebi ile 
başvuruda bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 06.11.2012 
tarihli Yönetim Kurulu 
toplantısında;”Seferihisar 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
şikayette bulunulmasına” dair 
verilen karar sonucu şahıs 
hakkında suç duyurusunda 
bulunulmuştur.
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Müşteki vekili olduğu dosyada 
sanık hakkında verilen 
hapis cezasına ilişkin infazın 
gerçekleşip gerçekleşmediğine 
ilişkin İnfaz bürosuna yaptığı 
yazılı talep reddedilmiştir. 
Gereğinin yapılması talebi ile 
başvuruda bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 06.11.2012 tarihli 
Yönetim Kurulu toplantısında; 
“Av. Serkan Cengiz’in 
rapor düzenlemek üzere 
görevlendirilmesine” karar 
verilmiştir.
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öğrenmek üzere gittiği 
muhtarlıkta,  kendisine 
bilgi verilmemiş, İçişleri 
Bakanlığı’ndan, avukatlarda 
dahil kişi bilgisi verilmemesi 
yönünde talimat verildiği 
yönünde bilgilendirmede 
bulunulduğu Avukat Hakları 
Merkezimize iletilmiştir.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 11.12.2012 tarihli 
Yönetim Kurulu toplantısında; 
“bilgi alındığına” dair 7/18 
sayılı karar tesis edilmiştir.
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Seferihisar ilçesinde baroya 
kayıtlı avukat olmadığı halde 
kendisini avukat olarak 
tanıtan şahıs hakkında yapılan 
şikayet üzerine dava açılmış, 
mahkemece verilen karar eksik 
inceleme olduğu gerekçesi ile 
bozulmuştur. 

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 12.03.2013 
tarihli Yönetim Kurulu 
toplantısında; “Seferihisar 
Sulh Ceza Mahkemesi’nin ilgili 
dosyası için görevlendirme 
yapılmasına” dair 20/13 sayılı 
karar tesis edilmiş olup; Av. 
Arzu Mercan baro adına 
duruşmaları takip etmesi için 
görevlendirilmiştir.
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Objektif Hukuk Danışmanlık 
Ofisi’nin  Avukatlık Kanunu 
md.35 ve 63’e aykırı hareket 
ettikleri tespit edilmiş, 
haklarında suç duyurusunda 
bulunulması talebi ile İzmir 
Barosu Yönetim Kurulu’na 
iletilmiştir.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu 13.05.2014 tarihinde 
“Objektif Hukuk Danışmanlık 
Ofisi hakkında ivedilikle suç 
duyurusunda bulunulmasına” 
dair 12/6 sayılı karar tesis etmiş 
olup karar gereğince İzmir 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
2014/55171 soruşturma 
numarası ile suç duyurusunda 
bulunulmuştur.
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Vatan Hukuk Bürosu’nun  
Avukatlık Kanunu md.35 ve 
63’e aykırı hareket ettikleri 
tespit edilmiş, haklarında suç 
duyurusunda bulunulması 
talebi ile İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’na iletilmiştir.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 13.05.2014 tarih ve 
12/6 sayılı kararı uyarınca TBB 
Reklam Yönetmeliğine aykırılık 
nedeni ile; yazı işleri birimince; 
büro çalışanı avukatlara uyarı 
yazısı gönderilmiştir.
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Avukatlık Kanunu’nun “Yalnız 
Avukatların Yapabileceği İşler” 
başlıklı 35. Madde ve “Avukatlık 
Yetkilerinin Başkaları Tarafından 
Kullanılmaması” başlıklı 63. 
Madde gereği; İzmir Adliyesi 
civarında, Avukatlık Kanunu’na 
aykırı olarak Arzuhalcilik 
yapan şahıslar hakkında suç 
duyurusunda bulunulması, 
Konak Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü’ne yazı yazılması 
önerisi ile İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’na başvurulmuştur.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 06.05.2014 tarih 
ve 11/28 sayılı kararı uyarınca 
“Avukatlık Kanunu’na aykırılık 
nedeni ile İzmir Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na 2014/48879 
soruşturma numarası ile suç 
duyurusunda bulunulmuş. 
Masa ve Sandalyelerinin 
toplatılması hususunda Konak 
Zabıta Müdürlüğü’ne yazı 
gönderilmiştir.
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Alpara Avukatlık Firması 
tarafından yapılan reklamlar için 
gerekenin yapılması talebi ile 
başvuruda bulunmuştur. 

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu 27.05.2014 tarihli 
toplantısında;”Türk Telekom 
A.Ş.’ne yazı yazılarak şirkete ait 
telefonun kimin adına kayıtlı 
olduğunun sorulmasına, Av. Kn. 
63,35,48. maddesi gereğince 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç 
duyurusunda bulunulmasına” 
dair 14/7 sayılı kararı tesis 
etmiş, karar gereğince Türk 
Telekom A.Ş.’ne yazı yazılarak 
gönderilmiştir.
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Tüketici Mahkemeleri tevzi 
kuyruğunda beklediği sırada bir 
meslektaşımıza ait kartvizitin, 
bir memur tarafından gelen 
vatandaşa verildiğini görmüş 
ve baroya konuyu ileterek 
gereğinin yapılmasını talep 
etmiştir.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu; Adli Yargı İlk Derece 
Mahkemesi Adalet Komisyonu 
Başkanlığı’na  konu hakkında 
yazı yazılmasına karar vermiş 
olup, karar gereği yerine 
getirilmiştir.
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Tüketici Hakem Heyetlerince 
verilen kararlarda, TBB Asgari 
Ücret Tarifesinde olmasına 
rağmen, vekalet ücretine 
hükmedilmemesi nedeni ile 
İzmir Barosu Başkanlığı’nca 
sorunun giderilmesi talebi 
ile merkezimize başvuruda 
bulunmuştur.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Tüketicinin Korunması ve 
Piyasa Gözetimi Genel 
Müdürlüğü’nün Tüketici 
Hakem Heyetleri’ne gönderdiği 
genelge nitelikli yazıya 
istinaden, vekalet ücretine 
hükmedilmediği, konu 
hakkında Türkiye Barolar Birliği 
tarafından açılmış olan bir dava 
bulunduğu bilgisi verilmiştir.
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Akbank Manavkuyu Şubesi’nde 
avukatlık kimliği ile işlem 
yapamaması nedeni ile uğradığı 
zarar için açtığı davaya baronun 
müdahil olması talebi ile 
başvuruda bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 06.11.2012 tarihli 
Yönetim Kurulu toplantısında; 
“Müdahil olunmasına” dair 
verilen karar sonucu, Av. 
Orhan Çetinbilek İzmir Barosu 
Başkanlığı adına müdahale 
talebinde bulunmuş, talebimiz 
reddedilmiştir.
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Vekil olarak takip ettiği 
dosyaya ilişkin yatan parayı 
mahkemeden aldığı müzekkere 
ile çekmek üzere gittiği Türkiye 
Vakıflar Bankası T.A.Ş. Urla 
Şubesi’nde avukatlık kimliği 
kabul edilmeyerek ödeme 
yapılmadığı gibi hakaretlere 
maruz kalmış ve merkezimizi 
arayarak destek talep etmiştir.

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Av. Ümit Görgülü ile yapılan 
görüşme sonrası Urla İlçesi 
Baro Temsilcisi Av. Mustafa 
Öndes aranarak konu hakkında 
bilgi verilmiş, meslektaşımıza 
destek olması istenmiş, 
meslektaşımızla birlikte 
tutanak tutularak, savcılığa suç 
duyurusunda bulunulmuştur.
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mahkemesi mübaşiri tarafından 
sözlü/fiili saldırıya maruz 
kalmış olup şikayeti sonucu 
Açılan davaya İzmir barosu 
Başkanlığı’nın müdahil 
olması talebi ile başvuruda 
bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 06.11.2012 tarihli 
Yönetim Kurulu toplantısında; 
“Müdahil olunmasına, 
gereği için Yönetim kurulu 
Üyesi Av. Ümit Görgülü’nün 
görevlendirilmesine” karar 
verilmiştir. Müdahale talebimiz 
kabul edilmiştir.
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Meslektaşımız yürüttüğü 
boşanma davasında tanık 
sıfatı bulunan şahıs tarafından 
müvekkilinin bürosunda sözlü/
fiili saldırıya maruz kalmış, çıkan 
tartışma sonucu şahıs hakkında 
şikayetçi olmuştur. İz İzmir 
19. Asliye Ceza Mahkemesi 
2013/357 E. sayılı dosya ile 
dava açılmıştır. Davada müşteki/
sanık sıfatı ile yer almakta olup, 
barodan kendisine savunman 
atanması talebi ile başvuruda 
bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu, 21.05.2013 tarihli  
toplantısında; “Avukat 
Hakları Merkezi Dayanışma 
Grubu’ndan bir avukatın 
Av. Cengiz Aybar yanında 
davaya hukuki destek 
vermesi konusunda 
görevlendirilmesine” dair 
kararı tesis etmiş olup, karar 
gereğince Av. Serap Oğuz 
görevlendirilmiştir.
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Mahkemesi’nin arama kararı 
uyarınca gittikleri iş yerinde iş 
yeri sahibinin sözlü saldırılarına 
maruz kalmıştır. Merkezimizi 
arayarak şahıslar hakkında 
şikayetçi olacağını belirtmiş ve 
destek istemiştir. 

İzmir Barosu Avukat Hakları 
Merkezi’nden sorumlu Yönetim 
Kurulu üyelerinden Av. Ümit 
Görgülü ile görüşülmüş 
ve Avukat Dayanışma 
Grubundan Av. İkbal Damcıdağ 
meslektaşımıza destek 
vermek üzere Karşıyaka 
Polis Merkezi’ne gitmiştir. 
Meslektaşımızın ifadesinde 
hazır bulunmuştur.
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Alacaklı Vekili olarak İzmir 11. 
İcra Müdürlüğü ile gittiği ihtiyati 
haciz işlemi sırasında borçlunun 
sözlü saldırısına maruz kalmış, 
merkezimize bilgi vererek 
destek talebinde bulunmuştur.

İzmir Barosu Avukat Hakları 
Merkezi’nden Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ümit 
Görgülü’ye konu hakkında 
bilgi verilmiş, meslektaşımıza 
destek olmak ve ifadesinde 
hazır bulunmak için Avukat 
Dayanışma Grubu Üyesi 
gönüllü meslektaşımız Av. 
Mehmet Güntekin gitmiştir. 
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Borçlu şirket çalışanı tarafından 
bürosunda sözlü saldırıya maruz 
kalmış, şahıs hakkında şikayetçi 
olmuş ve gereğinin yapılması 
talebi ile merkezimize yazılı 
başvuruda bulunmuştur.

Soruşturma aşaması takip 
edilmekte olup dava 
açıldıktan sonra İzmir Barosu 
Başkanlığı’nın müdahil 
sıfatı ile duruşmalara katılıp 
katılmayacağı hususunun 
değerlendirilmesi için başvuru 
Yönetim Kurulu’na iletilecektir.
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Çağdaş Hukukçular Derneği 
üyesi avukatların Manisa’nın 
Soma ilçesinde, yasaya aykırı 
olarak kötü muamele ve işkence 
ile gözaltına alınmışlardır.

İzmir Barosu Başkanlığı 
tarafından meslektaşlarımıza 
destek vermek ve konu 
hakkında gerekli girişimlerde 
bulunmak üzere bir kısım 
meslektaşımız Soma 
İlçesi’ne gitmişlerdir. Baroya 
ulaşan rapor ve belgeler 
doğrultusunda İzmir Barosu 
Başkanlığı olarak da sorumlular 
hakkında suç duyurusunda 
bulunulmuştur.
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Müvekkili adına hakkında 
şikayetçi olacağı şahsın sözlü 
saldırısına maruz kalmış olup, 
gereğinin yapılması talebi 
ile merkezimize başvuruda 
bulunmuştur.

İzmir Barosu Başkanlığı 
15.07.2014 tarihli toplantısında; 
“İzmir Barosu olarak suç 
duyurusunda bulunulmasına” 
dair kararı tesis etmiş olup, 
karar gereği savcılığa şikayet 
dilekçesi gönderilmiştir.
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CMK müdafii olarak 
görevlendirildiği Bergama 
Sorgu Hakimliği’ne saat 
15.00’da gitmiş olmasına ve 
nöbetçi hakimin de aranmasına 
rağmen saat 17.30’da halen 
ifadede bulunmaması nedeni 
ile şüpheli ile tuttuğu tutanakla 
birlikte gereğinin yapılmasını 
talep etmiştir.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 04.12.2012 tarihli 
Yönetim Kurulu toplantısında; 
“Adli Yargı Komisyon 
Başkanlığı ile duruşma 
saatlerine uyulmaması, 
uzun süreli bekletme ve 
avukatın mesleğini icrada 
yargı organları nezdinde 
yaşadığı sorunlar konusunda 
yapılan görüşmelerin halen 
devam ettiğinin ilgilisine 
bildirilmesine” dair 6/21 sayılı 
karar tesis edilmiş olup, karar 
gereğince konu hakkında 
Bergama Adli Yargı İlk Derece 
Mahkemesi Adalet Komisyonu 
Başkanlığı’na 950/4 sayılı yazı 
gönderilmiş, meslektaşımıza 
bilgi verilmiştir.
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İzmir 7. Asliye Ticaret 
Mahkemesi’nin hakimi ile 
yaşadığı sorunu bildirmiş, 
Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu’na başvurulmasını talep 
etmiştir.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 25.12.2012 tarihli 
Yönetim Kurulu toplantısında; 
“HSYK şikayetinin 
hazırlanmasına, gereği 
yapılmak üzere Avukat Hakları 
Merkezi’ne gönderilmesine” 
dair 9/14 sayılı karar tesis 
edilmiştir. Şikayet dilekçesi 
hazırlanarak HSYK’ya 
gönderilmiştir.
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İzmir 13. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde daha öncesinde 
incelemek istediği ancak 
hakimin olmaması nedeni 
ile inceleyemediği dosyanın 
duruşmasına girmeden önce 
duruşma salonunda bulunan 
dosyayı incelemek için duruşma 
salonuna girdiğinde mahkeme 
hakiminin “duruşma salonu 
kapısında yazan kurallar nedeni 
ile” gizlilik kararı olmadığı 
halde, duruşma devam 
ederken salona girmesi nedeni 
ile meslektaşımızı dışarıya 
çıkarmak istemesi nedeni 
ile yaşanan tartışma sonucu 
meslektaşımız merkezimize 
gelerek başvuruda bulunmuş, 
yapılacak duruşmasına birlikte 
gidilerek durumun tespit 
edilmesini talep etmiştir.  

İzmir Barosu Avukat Hakları 
Merkezinden Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Özkan Yücel’e 
konu hakkında bilgi verilmiş 
ve Avukat Dayanışma Grubu 
üyelerinden Av. Serap Oğuz ile 
birlikte İzmir 13. Asliye Ceza 
Mahkemesi’ne gidilmiş ve 
tutanak tanzim edilmiştir. Av. 
Levent Kaplan’ın başvurusu 
üzerine; İzmir Barosu 
Yönetim Kurulu “Başvuru 
dilekçesi esas alınarak ve 
Baro Başkanlığı tarafından 
yapılmış tüm şikayet dilekçeleri 
eklenerek HSYK’ya şikayet 
yazısının hazırlanmasına” dair 
11.12.2012 tarih ve 7/18 sayılı 
karar tesis edilmiş olup, karar 
gereğince HSYK’ya şikayet 
dilekçesi gönderilmiştir.
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Av. O. S. 16.05.2013 tarihinde gözaltına alınan 
üniversite öğrencilerinin yakınlarının başvurusu 
üzerine, saat 21.00 sıralarında Yeşilyurt Devlet 
Hastanesi Acil Servisine gittiğini, bir kısmı önceden 
müvekkili olan öğrencilerle görüşmek istediğini 
ancak görüştürülmeyerek mesleğini icra etmesinin 
engellendiğini, nihayet polis kamerası eşliğinde 
müvekkilleri ile görüşebildiğini, bu arada polisin 
gözaltına alınanların yakınlarına saldırdığını ve 
akabinde kendisinin de darp edildiğini, Sonrasında, 
müvekkillerinden birinin ifadesinde hazır bulunmak 
ve şikayetçi olmak üzere Basın Sitesi Polis Karakolu’na 
gittiğini, kendilerinden darp, avukatlık görevini 
yaptırmama ve görevi kötüye kullanma suçlarından 
şikayetçi olduğunu bildirdiğini, kendisinin hemen, 
yaklaşık saat 01.30’da Yeşilyurt Hastanesine rapor için 
sevk edildiğini, döndüğünde CMK’da yer almayan, 
müşteki sıfatını içermeyen el yazısı ile hazırlanmış 
bir tutanağı imzalatmak istediklerini, imzalamak 
istememesi üzerine, kendisine “suç şüphesi 
altında olduğu ve ifadesinin alınması gerektiğinin” 
söylendiğini, şikayeti adliyeye yapacağını belirterek 
karakoldan ayrılmak istediğini belirtmesine rağmen 
kimliğinin geri verilmeyerek, savcı ile görüşmelerini 
beklemesinin söylendiğini, bunun üzerine İzmir 
Barosu’nu aradığını, Av. Özkan Yücel’in karakolu 
aradığını, ancak amirin savcı ile görüştüğü gerekçesi 
ile kendisi ile görüşmediğini, bu sırada saatin yaklaşık 
03.00 olduğunu, bu nedenle B.A.’un ifadesinde de 
bulunamadığı gibi şikayetini de tespit ettiremediğini 
ve fiili olarak gözaltında tutulduğunu belirtmiştir.
Baronun konu hakkında şikayetçi olmasını ve 
şikayetlerini takip etmesini 17.05.2013 tarihli dilekçe 
ile yazılı olarak talep etmiştir

İzmir Barosu 
Yönetim 
Kurulu’nun 
28.05.2013 tarihli 
toplantısında “Suç 
duyurusunda 
bulunulmasına, 
şahsi şikayete 
tabi suçlarda 
bulunması nedeni 
ile aynı zamanda 
şahsi şikayette 
bulunulması 
gerektiğinin 
dilekçe sahibine 
bildirilmesine, 
bu şikayet 
nedeni ile dava 
açılması halinde 
katılma talebinde 
bulunulmasına” 
dair 31/13 sayılı 
kararı uyarınca, 
sorumlular 
hakkında İzmir 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na 
suç duyurusunda 
bulunulmuştur.
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Av. Y. Ö.; Karşıyaka 3. Sulh 
Hukuk Mahkemesi Hakimi 
hakkında, 2008 yılından bu yana 
davayı gereksiz uzattığından 
ve bu konudaki serzenişine 
rağmen hakimin “yapacak 
bir şey olmadığı şikayet 
edebileceği” yönündeki beyanı 
ve mahkeme katibinin, duruşma 
sonrası zabıt beklerken 
“avukat bey siz 1. Sulh Hukuk 
Mahkemesine gidin de 25 yıldır 
bitirilemeyen davalara bakın” 
şeklindeki söylemine mahkeme 
hakiminin sessiz kalması 
nedenleri ile şikayetçi olmuş, 
baro tarafından da takibinin 
yapılmasını talep etmiştir.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu 
26.12.2013 tarihli toplantısında; 
“Başvuru dilekçesi de eklenerek 
HSYK’dan dilekçe akıbeti 
konusunda bilgi istenmesine” 
dair 62/10 sayılı kararı tesis 
etmiş olup, karar gereği yerine 
getirilmiştir.
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26.02.2014 tarihinde İzmir 12. 
Sulh Ceza Mahkemes,i’nde 
sanık vekili olarak girdiği 
duruşmada, sanığın hazır 
olmamasından dolayı Mahkeme 
Hakimi’nin kendisine sanığı 
sorduğunu, “aradığını ancak 
ulaşamadığını” belirtmesi 
üzerine hakimin “o zaman sen 
niye geldin” demesi nedeni 
ile hakimle tartışma yaşamış 
ve  bu şartlarda duruşmaya 
katılamayacağını belirterek 
duruşma salonundan ayrılmıştır. 
Meslektaşımız yaşanan olay 
nedeni ile mahkeme hakimi 
Vahit Yeşil’in HSYK’ya şikayet 
edilmesi talebi ile merkezimize 
başvuruda bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu 
04.03.2014 tarihli toplantısında; 
“Dilekçe ve tutanak suretleri 
eklenmek sureti ile HSYK’ya 
şikayette bulunulmasına, 
gereği için AHM’ye tevdiine” 
dair 2/15 sayılı kararı tesis 
etmiş olup, karar gereği yerine 
getirilmiştir.
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03.04.2014 tarihinde İzmir 
9. İTM’nin 2014/72 E. sayılı 
dosyasındaki duruşmasına 
girmek üzere gittiğinde 
dosyanın 31.03.2014 tarihinde 
dosya üzerinden karara 
çıktığını öğrenmiş, sebebini 
sorduğunda, tamamen 
gözden kaçtığı söylenmiştir. 
Talebi üzerine ekte sunulu 
tutanak tanzim edilmiştir. 
Meslektaşımız gözden kaçtığı 
gerekçesi ile, savunma hakkının 
engellenmesi, yokluğunda 
dosyanın ele alınarak karara 
çıkarılması nedeni ile mahkeme 
hakimi Zeynep Topaloğlu’nun 
HSYK’ya şikayet edilmesi talebi 
ile merkezimize başvuruda 
bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu 
08.04.2014 tarihli toplantısında; 
“Tutanak suretleri eklenmek ve 
ilgi tutulmak sureti ile HSYK’ya 
şikayet edilmesine” dair 7/13 
sayılı kararı tesis etmiş olup, 
karar gereği yerine getirilmiştir
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Hakiminin duruşma sırasında 
kendisine karşı olumsuz 
davranışlar sergilediği, 
mahkeme hakimi hakkında 
gerekli işlemin yapılması talebi 
ile başvuruda bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 03.06.2014 tarihli 
toplantısında; “ Başvuru 
konusu olay nedeni ile 
öncelikle kendisinin HSYK’ya 
başvuruda bulunması 
gerektiğinin, başvurusunu 
baroya iletmesi  sonucu, 
baronun müdahil olacağının 
bildirilmesine” dair 15/18 sayılı 
karar tesis etmiş olup, karar 
meslektaşımıza iletilmiştir.
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İzmir 14. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde 09.05.2014 
tarihinde yapılan duruşmada 
gerek müvekkilini gerekse 
kendisini azarlaması, yine aynı 
hakimin 15.05.2014 günü 
yapılan duruşmada Stj.Av. 
Ozan Karakaya’yı da susturup 
terslemesi ve sonrasında 
“hadi zapta geçeyim stajyer 
beceremedi demesinler” 
şeklindeki avukat ve stajyeri 
çok garip hal ve durumlara 
sokar tavrı nedeni ile mahkeme 
hakimi Feride Bozkurt’un 
HSYK’ya şikayet edilmesi talebi 
ile başvuruda bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 17.06.2014 tarihli 
toplantısında; “ Başvuru 
konusu olay nedeni ile 
öncelikle kendisinin HSYK’ya 
başvuruda bulunması 
gerektiğinin, başvurusunu 
baroya iletmesi  halinde 
baronun müdahil olacağının 
bildirilmesine” dair 17/17 sayılı 
karar tesis etmiş olup, karar 
meslektaşımıza iletilmiştir.
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İzmir 10. Sulh Ceza Mahkemesi 
Hakimi’nin duruşma sırasında 
avukatlara yönelik olumsuz tavrı 
nedeni ile mahkeme hakiminin 
HSYK’ya şikayet edilmesi talebi 
ile başvuruda bulunmuştur. 

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 10.06.2014 tarihli 
toplantısında; “ Başvuru 
konusu olay nedeni ile 
öncelikle kendisinin HSYK’ya 
başvuruda bulunması 
gerektiğinin, başvurusunu 
baroya iletmesi  halinde 
baronun müdahil olacağının 
bildirilmesine” dair 16/12 sayılı 
karar tesis etmiş olup, karar 
meslektaşımıza iletilmiştir.
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İzmir 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde saat 09.30’da 
yapılacak olan duruşmasına, 
ilk duruşma olması ve 
neredeyse bir saat geçtiği 
halde duruşmanın başlamaması 
nedeni ile tutanak tanzim 
adilmesini talep etmiş, tutanak 
uyarınca mahkeme hakiminin 
HSYK’ya şikayet edilmesi talebi 
ile başvuruda bulunmuştur. 

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 17.06.2014 tarihli 
toplantısında; “ Başvuru 
konusu olay nedeni ile 
öncelikle kendisinin HSYK’ya 
başvuruda bulunması 
gerektiğinin, başvurusunu 
baroya iletmesi halinde 
baronun müdahil olacağının 
bildirilmesine” dair 17/17 sayılı 
karar tesis etmiş olup, karar 
meslektaşımıza iletilmiştir.
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Meslektaşımız, Konya 1. 
İcra Müdürlüğü memuru ile 
çıktığı haciz sırasında maruz 
kaldığı sözlü/fiili saldırı nedeni 
ile şikayetçi olmuş, şahıslar 
hakkında Konya 5. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde dava 
açılmıştır. Meslektaşımız, 
mahkemece baromuzun 
müdahale talebinin kabul 
edilmemesi nedeni ile kendisini 
savunmak üzere Konya Barosu 
ile irtibata geçilerek bir avukatın 
görevlendirilmesini talep 
etmiştir.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 05.03.2013 
tarihli Yönetim Kurulu 
toplantısında;”Konya Barosu 
Avukat Hakları Merkezi’nden 
meslektaşımızın davasını 
takip etmek üzere bir 
avukatın görevlendirilmesinin 
istenmesine” dair19/104 sayılı 
karar tesis edilmiş olup, Konya 
Barosu ile gerekli yazışmalar 
yapılarak, bir avukatın 
görevlendirilmesi sağlanmıştır.
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Müvekili hakkında şikayette 
bulunacağını, hukuki destek 
verilmesini talep etmiştir.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 05.03.2013 tarihli 
Yönetim Kurulu toplantısında; 
“Av. Ali Rıza Karabuğa’nın 
suç duyurusunda bulunması 
ve dava açılması halinde 
müdahil olunması hususunun 
değerlendirilmesine” dair 
karar tesis edilmiş olup, 
meslektaşımıza bilgi verilmiştir.
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ile takip ettiği davada sanık 
tarafından hakarete maruz 
kalmış, yapacağı şikayette 
hukuki destek verilmesini talep 
etmiştir.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 12.03.2013 
tarihli Yönetim Kurulu 
toplantısında;”Dava açılması 
halinde Avukat Hakları Merkezi 
tarafından görevlendirme 
yapılmasına” dair 20/13 
sayılı karar tesis edilmiş olup, 
meslektaşımıza bilgi verilmiştir.
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Soma 1. Asliye hukuk 
Mahkemesi’nde  hakkında 
davalı sıfatı ile açılan davada, 
Manisa Barosu ile irtibata 
geçilerek, bir meslektaş 
yardımından faydalanmasının 
sağlanması talebinde 
bulunmuştur. 

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 02.04.2013 tarihli 
Yönetim Kurulu toplantısında; 
Avukat olması veya avukatlık 
mesleğini icrası nedeni ile 
açılmış bir dava olmaması 
nedeni ile “reddine” dair 23/15 
sayılı karar tesis edilmiştir. 
Meslektaşımıza bilgi verilmiştir.

M
. S

. İ
. 

(A
N

KA
RA

 B
AR

O
SU

)

H
uk

uk
i Y

ar
dı

m
 Ta

le
bi

İzmir’in Çeşme İlçes’nde 
yaşadığı tartışma sonrası 
baromuzdan yardım talebinde 
bulunmuştur.

İzmir Barosu Avukat Hakları 
Merkezi’nden Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. 
Özkan Yücel’e konu hakkında 
bilgi verilmiş, Çeşme İlçesi 
Avukatlarından Av. Tuluğ Onur, 
meslektaşımızın ifadesinde 
hazır bulunmak üzere Çeşme 
Cumhuriyet Savcılığı’na 
gitmiştir.
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Yazılı başvuruda bulunarak, 
İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi 
kalemi müdüresi ile yaşadıkları 
olay nedeni ile hakkında 
“görevli memura hakaret” 
suçundan dava açılmış olup 
İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi 
2013/372 E. sayılı dosyada 
yargılandığını, kendisini 
savunmak üzere bir vekil tayin 
edilmesini talep etmektedir.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu 
11.02.2014 tarihli toplantısında; 
“Av. Doğu Buzludağ’ın sanık 
Av.N.A.’a müdafii olarak 
duruşmaya katılmasına, Av. 
Ümit Görgülü’nün duruşmaya 
gözlemci olarak katılmasına” 
dair 6/64 sayılı kararı tesis 
etmiş olup, karar gereği yerine 
getirilmiştir.
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ve müştekisi olduğu bir 
soruşturma dosyasında 
kendisine hukuki destek vermek 
üzere; baro tarafından bir 
savunman atanması talebi ile 
başvuruda bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 10.06.2014 tarihli 
toplantısında; “ Baronun 
avukat görevlendirmesini 
gerektiri yönde yeterli bilgi 
olmaması sebebi ile avukat 
görevlendirilmesi talebinin 
bu aşamada reddine” dair 
16/12 sayılı karar tesis etmiş 
olup, karar meslektaşımıza 
iletilmiştir.
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Yazılı başvuruda bulunarak, 
İzmir 4. İcra Müdürlüğü’nün 
şikayetçi olması üzerine 
hakkında “Hakaret, basit tehdit” 
suçlarından dava açılmış olup 
İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi 
2014/75 E. sayılı dosyada 
yargılandığını, kendisini 
savunmak üzere bir vekil tayin 
edilmesini talep etmektedir.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu, 
08.07.2014 tarihli toplantısında; 
“Görevini icra ederken yaşadığı 
olay nedeni ile Av. Gülsüm 
Dürükoğlu’nu savunmak 
üzere Avukat Dayanışma 
Grubu’ndan Av. Taner Küçük’ün 
görevlendirilmesine”  dair 20/9 
sayılı karar tesis etmiş olup, 
karar gereği yerine getirilmiştir.
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Müvekkili adına takip ettiği 
ceza davasının duruşması 
çıkışında ve sonrasındaki bir 
tarihte İzmir Adliyesi baro 
biriminde, sanığa hakaret 
ettiği iddiası ile İzmir 20.Sulh 
Ceza Mahkemesi 2014/353 E. 
numarası ile hakkında açılan 
davayı bildirerek gereğinin 
yapılması talebi ile başvuruda 
bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu 
01.07.2014 tarihli toplantısında; 
“ Avukat hakları Merkezi’nden 
Sorumlu Yönetim kurulu Üyesi 
Av. Ümit Görgülü ve Avukat 
Dayanışma Grubundan Av. 
Orhan Önal’ın savunman 
olarak görevlendirilmesine” 
dair 19/16 sayılı kararı tesis 
etmiş olup, karar gereği yerine 
getirilmiştir.
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Av. A.Y. 22.01.2013 tarihinde 
merkezimizi telefonla arayarak 
İzmir 11. İş Mahkemesi’nde 25. 
Sırada ve saat 10.45’te olan 
duruşmasına, saatin 11.12 
olması ve henüz 9. Sırada yer 
alan saat 09.30 dosyasının 
alındığını belirtmiş ve durumun 
tutanak altına alınarak gereğinin 
yapılmasını talep etmiştir.

İzmir Barosu Avukat Hakları 
Merkezi’nden Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. 
Ümit Görgülü ile görüşülmüş, 
tutanak tutmak üzere Av. 
Hümeyra Ertosun Paldumlar 
ve Avukat Dayanışma 
Grubu Üyesi Av. Özlem 
Çağlayansudur ile birlikte İzmir 
11. İş Mahkemesi duruşma 
salonunun önüne gidilmiş, 
durum tespit edilerek tutanak 
tanzim edilmiştir. İzmir Barosu 
Yönetim Kurulu’nun 12.03.2013 
tarihli Yönetim Kurulu 
toplantısında;”Duruşmaların 
saatinde başlaması ve diğer 
hususların Adalet Komisyonu 
Başkanlığı’nca görüşülmesine” 
dair 20/13 sayılı karar tesis 
edilmiştir.
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Savcılık hazırlık dosyasını, İzmir 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın  
31.08.2012 tarihli görev bölümü 
yazısının69. Maddesi uyarınca, 
vekaletnamesi olmadığı için 
inceleyemediğine dair yazılı 
bildirimde bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 26.02.2013 tarihli 
Yönetim Kurulu toplantısında; 
“İzmir Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın 31.08.2012 
tarihli görev bölümü yazısının 
69. Maddesi de incelenerek, 
dosyaya vekalet sunulmadığı 
sürece soruşturma dosyasını 
inceleme talebinin reddine 
ilişkin olarak rapor hazırlamak 
üzere Avukat Hakları 
Merkezi’ne gönderilmesine” 
dair 18/14 sayılı karar tesis 
edilmiş olup, karar uyarınca 
hazırlanan rapor, İzmir 
Barosu Yönetim Kurulu’na 
sunulmuştur. 
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Savcılık dosyasında 
vekaletnamesi olduğu halde 
dilekçe de vererek fotokopi 
aldığını, ancak sonradan gelen 
evrakların suretini almak 
istediğinde, savcının talimatı ile 
kendisinden yeniden dilekçe 
istendiğini beyan ederek konu 
hakkında gereğinin yapılması 
talebinde bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu 
01.07.2014 tarihli toplantısında 
“İzmir Barosu Avukat Hakları 
Merkezi’nden Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. 
Ümit Görgülü’nün sözkonusu 
uygulamadan dönülmesi 
yönünde ilgili savcı  ile 
görüşmesinin, görüşmenin 
sonucuna göre HSYK ve 
Başsavcılık nezdinde girişimde 
bulunulup bulunulmayacağının 
değerlendirilmesine” dair 
19/16 sayılı kararı tesis etmiştir.
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Kendisinin taraf olarak yer 
aldığı savcılık evraklarından 
suret verilmediğini beyan 
ederek merkezimizden yardım 
talebinde bulunmuştur.

Meslektaşımızdan öncelikle 
yazılı başvuruda bulunması 
istenmiş, ilgili kanuni 
düzenlemelerin yer aldığı 
dilekçe hazırlanarak başvuruda 
bulunması sağlanmıştır. 
Yazılı başvuru sonrası dosya 
suretini temin etmiş, sorun 
çözülmüştür.
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İzmir 15. Aile Mahkemesi’nde 
görülen davasının karara 
çıkması ve kararın kesinleşmesi 
üzerine kullanılmayan gider 
avansının iadesinde müvekkil 
adına yazıldığını ve veznede 
vekaletname ibrazı halinde 
ödemenin yapılacağının 
söylendiğini, ancak veznede 
vekaletname harçlandırıldıktan 
sonra ödeme yapıldığını 
belirterek sorunun giderilmesi 
için ilgililerle görüşülmesi talebi 
ile başvuruda bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu 
05.03.2013 tarihli toplantısında; 
“Av. Ümit Görgülü tarafından 
Adalet Komisyonu Başkanlığı 
ile görüşme yapılmış olup, 
konu hakkında çalışma 
yapılacağı bilgisi verildiğinden, 
bu aşamada yapılacak bir işlem 
olmadığına” dair 19/104 sayılı 
kararı tesis etmiştir.
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İzmir 1. Fikri ve Sınai Ceza 
Mahkemesi’nde sanık vekili 
olduğu dosyadan duruşma 
zaptı örneği istemiş, ancak 
hakimin talimatı gereği yazılı 
dilekçe vermesi gerektiği 
belirtilmiştir. Yasağa aykırı 
uygulamanın kaldırılması 
için gerekli görüşmelerin 
yapılması talebi ile merkezimize 
başvuruda bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 02.04.2013 
tarihli Yönetim Kurulu 
toplantısında; “Dilekçede 
belirtilen sorunla ilgili olarak 
değerlendirme yapmak amacı 
ile Avukat Hakları Merkezi’ne 
gönderilmesine” dair 23/4 
sayılı karar tesis edilmiş olup, 
İzmir Barosu Avukat Hakları 
Merkezi’nden Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ümit 
Görgülü uygulama hakkında 
mahkeme hakimi ile görüşmüş, 
sorun çözülmüştür.
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İzmir 15. Aile Mahkemesi’nce 
vekaletnamesinde ahz-u kabz 
yetkisi olmasına rağmen gider 
avansı iadesinin müvekkil 
adına yapıldığını konu 
hakkında Adalet Bakanlığı 
müfettişleri dahil olmak üzere 
gerekli birimlere başvuruda 
bulunulmasını talep etmiştir.

Av. Ümit Görgülü tarafından 
Adalet Komisyonu 
Başkanlığı ile görüşme 
yapılmış, görüşmede “konu 
hakkında çalışma yapılacağı” 
bildirilmiştir.
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İzmir 2. İş Mahkemesi 2013/542 
E. sayılı dosyasının 13.02.2014 
tarihli duruşmasına girmeden, 
UYAP’ta göremediği için, 
davacı tanıklarına davetiye 
gidip gitmediği kontrol 
etmek istemiş, ancak mübaşir 
hakimin duruşma günü dosyayı 
inceletmediğini söyleyerek, 
dosyayı inceletmemiştir. Av. 
İkbal Damcıdağ, gereğinin 
yapılması talebi ile merkezimize 
başvuruda bulunmuştur.

Avukat Hakları Merkezi 
Komisyon toplantısında 
görüşülmüş, öncelikle Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. 
Ümit Görgülü’nün konu 
hakkında mahkeme hakimi ile 
görüşmesine karar verilmiştir.
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İzmir 15. Sulh Ceza Mahkemesi 
Hakiminin yuzun süredir 
raporlu olması ve rapor 
süresinin uzaması ve kararların 
yazılmasının gecikmesi 
nedeni ile yerine başka 
bir hakimin geçici olarak 
atanması hususunda gereğinin 
yapılması talebi ile başvuruda 
bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu, konu hakkında 
gerekli görüşmeleri yapmak 
üzere İzmir Barosu Genel 
Sekreter’i Av. Dilek Demir 
görevlendirilmiştir.
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İzmir 22. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nce karşı yan 
vekalet ücretine hükmedilirken 
750.- TL yerine 720.- TL. 
vekalet ücretine hükmedildiği, 
konu hakkında kalemle 
görüştüğünde, mahkeme 
hakiminin bu şekilde 
hükmettiğinin söylendiğini 
belirterek, konu hakkında 
gerekli girişimlerde 
bulunulmasını talep etmiştir.

Konu hakkında mahkeme 
hakimi ile görüşmek üzere 
gidilmiş,  belirtilen miktara 
sehven hükmedildiği, hatanın 
düzeltildiği bilgisi verilmiştir.
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Av. F.Ç. CMK ödemeleri 
sırasında ilgili vergi dairesi 
tarafından borç sorgulaması 
yapıldığı, şayet görünen borç 
varsa (mahsupların zamanında 
yapılmadığı, herhangi 
bir takip olmadığı halde) 
alacaktan mahsup edildiği, bu 
konuda ilgili kurumla gerekli 
görüşmelerin yapılmasını talep 
etmiştir.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 09.04.2013 tarihli 
toplantısında;”Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na yazı yazılarak 
CMK ödemeleri ve diğer 
vekalet ücretlerinin ödenmesi 
aşamasında borcu yoktur yazısı 
talep edilmesinin hangi yasal 
gerekçeye dayandırıldığına 
ilişkin bilgi sorulmasına” dair 
24/10 sayılı karar tesis edilmiş 
olup, ödemelerin savcılık 
değil defterdarlık tarafından 
yapıldığı bilgisi verilmesi 
üzerine İzmir Defterdarlık 
Başkanlığı ile konu hakkında 
yazışma yapılmıştır.
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Alacaklı Vekili olarak takip ettiği 
icra dosyasında borçlunun 
tehdit ve hakaretlerine 
maruz kalmış olup şikayeti 
sonucu İzmir 14. Sulh 
Ceza Mahkemesi’nde dava 
açılmıştır. Davaya İzmir 
Barosu Başkanlığı’nın müdahil 
olması talebi ile başvuruda 
bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 26.02.2013 tarihli 
Yönetim Kurulu toplantısında; 
“Müdahil olunmasına” dair 
18/4 sayılı karar tesis edilmiştir. 
İzmir Barosu Başkanlığı 
adına Av. Hümeyra Ertosun 
Paldumlar müdahale talebinde 
bulunmuş, müdahilliğimiz 
kabul edilmiş ve dava karara 
çıkmıştır.
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tarafından hakarete maruz 
kalması nedeni ile şikayetçi 
olduğunu ve şahıs hakkında 
“Kamu görevlisine telefonla 
hakaret” suçundan açılan 
davaya İzmir barosu 
Başkanlığı’nın müdahil olarak 
katılmasını talep etmiştir.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 12.03.2013 tarihli 
Yönetim Kurulu toplantısında; 
“ Müdahil olunmasına, AHM 
tarafından görevlendirme 
yapılmasına” dair 20/13 sayılı 
karar tesis edilmiş olup, Avukat 
Dayanışma Grubu’ndan Av. 
Selim Balku görevlendirilmiştir. 
İzmir Barosu Başkanlığı’nın 
müdahillik talebi reddedilmiştir.
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Görevini icra ederken karşı 
yanın iftira ve hakaretlerine 
maruz kalması üzerine şahıs 
hakkında şikayetçi olmuş 
ve İzmir 6. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nin 2013/6764 E. 
sayılı dosyası ile dava açılmış 
olup, baronun müdahil olarak 
duruşmalara katılması talebi ile 
başvuruda bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu 20.06.2013 tarihli 
toplantısında; “Müdahil 
olunmasına, Avukat Dayanışma 
Grubundan Av. Erdem Akçay’ın 
görevlendirilmesine” dair 
34/124 sayılı kararı tesis 
etmiştir.
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İzmir 16. Asliye Ceza 
Mahkemes’nde müşteki vekili 
olarak görev yaptığı sırada, 
duruşma çıkışı karşı tarafın 
sözlü saldırısına maruz kalmış, 
şüpheli hakkındaki şikayeti 
üzerine İzmir 6. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davada, 
İzmir Barosu Başkanlığı’nın 
müdahil olarak duruşmalara 
katılması talebi ile başvuruda 
bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun kararı ile Av. 
Hümeyra Ertosun Paldumlar 
müdahil olarak duruşmalara 
katılma talebinde bulunulmuş, 
talebimiz kabul edilmiş, 
yapılan yargılama sonucu 
sanık hakkında HAGB’na 
hükmedilmiştir.
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Müvekkilinin alacağı için 
uzlaşmak üzere gittiği borçluya 
ait adreste fiili saldırıya maruz 
kalmış, Avukat Dayanışma 
Grubu’ndan Av. Bilal Koralay 
karakol ifadesinde hazır 
bulunmuştur. Şüpheliler 
hakkında İzmir 17. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nin 2013/ 742 
E. sayılı dosyası ile “Basit 
Yaralama” suçundan dava 
açılmış olup, meslektaşımız 
müdahil olunması talebi ile 
başvuruda bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu 
12.11.2013 tarihli toplantısında; 
“Görevi nedeni ile yaşanan bir 
olay olmadığından müdahil 
olunması talebinin reddine, 
talebi halinde kendisine 
savunman atanabileceğinin 
bildirilmesine” dair 62/10 sayılı 
kararı tesis etmiş olup, karar 
gereği yerine getirilmiştir.
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Karşıyaka 2. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nin arama kararı 
uyarınca gittikleri iş yerinde iş 
yeri sahibinin sözlü saldırılarına 
maruz kalmış, şikayeti 
üzerine Karşıyaka 4. Sulh 
Ceza Mahkemesi 2013/458 E. 
sayılı dosya ile dava açılmıştır. 
Meslektaşımız baronun 
duruşmalara müdahil olarak 
katılması talebi ile başvuruda 
bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu 01.10.2013 tarihli 
toplantısında; “Müdahil 
olunmasına, İzmir Barosu 
Başkanlığı adına müdahale 
talebinde bulunmak üzere 
Avukat Dayanışma Grubu 
Üyelerinden Av. Berna Özgül 
Hazar’ın görevlendirilmesine” 
dair 50/94 sayılı kararı tesis 
etmiş olup, karar gereği yerine 
getirilmiştir. İzmir Barosu 
Başkanlığı’nın müdahillik talebi 
reddedilmiştir.
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Av. F. E. müvekkili tarafından 
bürosunda sözlü saldırıya maruz 
kalmış, şahıs hakkında şikayetçi 
olmuş ve Menderes Sulh Ceza 
Mahkemesi 2013/300 E. sayısı 
ile dava açılmıştır. Duruşması 
27.11.2013 saat 11.30’da 
yapılacaktır. Meslektaşımız 
müdahil olunması talebi ile 
başvuruda bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu 
19.11.2013 tarihli toplantısında; 
“Müdahil olunmasına, İzmir 
Barosu Başkanlığı adına 
müdahale talebinde bulunmak 
üzere Avukat Dayanışma 
Grubu Üyelerinden Av. Özlem 
Balım’ın görevlendirilmesine” 
dair 57/22 sayılı kararı tesis 
etmiş olup, karar gereği 
yerine getirilmiştir. Dosya 
karara çıkmış, sanık hakkında 
HAGB’na hükmedilmiştir.
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Müvekkilinin telefonda 
hakaretine maruz kalan 
meslektaşımızın şikayeti 
üzerine İzmir 10. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde “hakaret” 
suçundan dava açılmış olup, 
meslektaşımız İzmir Barosu 
Başkanlığı’nın duruşmalara 
müdahil olarak katılması talebi 
ile başvuruda bulunmuştur.

İzmir Barosu Divan Kurulu;” 
Av.Kanunu 95 md.gereğince 
müdahil olunmasına,AHM’ce 
hazırlık yapılmasına ve 
baroyu temsilen Av.Hümeyra 
ERTOSUN PALDUMLAR’ın 
görevlendirilmesine” dair 
karar tesis etmiş olup, karar 
gereğince, İzmir 10. Sulh 
Ceza Mahkemesi’nden 
duruşmalara müdahil olarak 
katılmamıza karar vermesi 
yönünde talepte bulunulmuş, 
talebimiz “baronun doğrudan 
zarar görmediği” gerekçesi ile 
reddedilmiştir.
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Müvekkili ve yakınlarının 
bürosuna gelerek kendisine 
sözlü ve fiili saldırıda 
bulunmaları sonucu şikayetçi 
olmuş, şikayeti üzerine İzmir 14. 
Sulh ceza mahkemesi 2014/193 
E. sayılı dosya ile dava açılmıştır. 
Mesleğini icra ederken yaşadığı 
olay nedeni ile, İzmir Barosu 
Başkanlığı’nın duruşmalara 
müdahil olarak katılması talebi 
ile merkezimize başvuruda 
bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu başvuru 
uyarınca;“Meslektaşımızın 
görevini icra ederken 
uğradığı saldırı sebebi ile 
açılan davaya müdahil 
olunması, meslektaşımızı 
savunmak üzere ayrıca avukat 
görevlendirilmesi, mümkünse 
her iki görevlendirmenin aynı 
avukata yapılması, gereğinin 
AHM’ce yerine getirilmesi” 
ne dair kararı tesis etmiş 
olup, davaya İzmir Barosu 
Başkanlığı adına Av. Hümeyra 
Ertosun Paldumlar katılmakta 
olup, davaya müdahil sıfatı 
ile katılma talebimiz kabul 
edilmiştir. Dava devam 
etmektedir.
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Müşteki vekili olarak takip ettiği 
dosyanın duruşmasında, kararın 
yazılması için ara verildiğinde 
sanığın sözlü saldırısına maruz 
kalmış, şahıs hakkındaki şikayeti 
üzerine Karşıyaka 1. Sulh Ceza 
Mahkemesi 2014/62 E. sayılı 
dosya ile dava açılmış, İzmir 
Barosu Başkanlığı’nın davaya 
müdahil olarak katılması 
talebi ile yazılı başvuruda 
bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu 
04.02.2014 tarihli toplantısında; 
“Müdahil olunmasına, Avukat 
Hakları Merkezi tarafından 
takip edilerek Karşıyaka 1. 
Sulh Ceza Mahkemesi 2014/62 
E. sayılı dosyasında avukat 
görevlendirilmesine” dair 5/37 
sayılı kararı tesis etmiş olup, 
karar gereğince Av. Deniz 
Yağmur görevlendirilmiştir. 
Dava devam etmektedir.
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Seferihisar Adliyesi’nde aleyhine 
dava açtığı, önceden de 
aralarında husumet bulunan, 
aynı zamanda  sanığın 
saldırısına maruz kalmış ve 
şahıs hakkında şikayetçi olmuş, 
şikayeti üzerine Seferihisar 
Asliye Ceza Mahkemesi 
2012/273 E. sayılı dosya ile dava 
açılmıştır. Av. Altan Bozdemir 
İzmir Barosu Başkanlığı’nın 
davaya müdahil olarak 
katılması talebi ile başvuruda 
bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu 11.02.2014 tarihli 
toplantısında; “Av. A.B. Yanında 
müdahil olunmasına, Avukat 
Hakları Merkezi’nce bir avukat 
görevlendirilmesine” dair 
6/64 sayılı kararı tesis etmiş, 
karar gereğince Seferihisar 
Adli Müzaharet Şefi Av. Kadir 
Özbek görevlendirilmiştir.
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Eski müvekkili tarafından tehdit 
edilmesi nedeni ile şikayetçi 
olmuş, şikayeti üzerine İzmir 21. 
Sulh Ceza Mahkemesi 2014/295 
E. sayılı dosya ile dava açılmıştır. 
Mesleğini icra ederken yaşadığı 
olay nedeni ile, İzmir Barosu 
Başkanlığı’nın duruşmalara 
müdahil olarak katılması talebi 
ile merkezimize başvuruda 
bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun kararı üzerine 
“davaya müdahil olunmasına, 
Av. Ümit Görgülü’nün 
müdahale talebinde 
bulunmasına “dair karar tesis 
edilmiştir. Meslektaşımızın 
yanında müdahil olarak 
duruşmalara katılma talebimiz, 
reddedilmiştir.
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Meslektaşımız merkezimize 
yazılı başvuruda bulunarak, 
her mahkeme kalemine ya 
da her mahkeme kaleminin 
bulunduğu kata tarama 
merkezi kurulmasının 
sağlanması yönünde girişimde 
bulunulmasını talep etmiştir.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 12.03.2013 tarihli 
Yönetim Kurulu toplantısında; 
“Adalet Komisyonu 
Başkanlığı’nca görüşülmesine” 
dair 20/13 sayılı karar tesis 
edilmiştir.
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Mahkeme dosyalarına sunulan 
evrakların ve eklerinin eksik 
taranması konusunda gereğinin 
yapılması talebi.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 09.04.2013 tarihli 
toplantısında;” Mahkeme 
kalemlerince UYAP’a yapılan 
evrak yüklemelerinde taraflarca 
sunulan eklerin avukat 
portalında erişime sunulması, 
dilekçe eklerinin de taranması 
konusunda yazı yazılmasına” 
dair 24/10 sayılı karar tesis 
edilmiştir. Aynı konuda 
yapılan birden fazla başvuruya 
istinaden HSYK, Adalet 
Bakanlığı ve İzmir Adalet 
Komisyonu Başkanlığı’na konu 
iletilmiştir.
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Dosyalara sunulan evrakların 
taranması ile ilgili yaşanan 
sorunu iletmiş ve gereğinin 
yapılmasını talep etmiştir.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 28.05.2013 tarihli 
toplantısında; “HSYK, Adalet 
Bakanlığı ve Adalet Komisyonu 
Başkanlığı’na konunun 
çözümünün sağlanması 
konusunda yazı yazılmasına” 
dair 31/13 sayılı kararı tesis 
etmiş olup;  HSYK, Adalet 
Bakanlığı ve İzmir Adalet 
Komisyonu Başkanlığı’na konu 
iletilmiştir.
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mübaşiri ile yaşadığı olay 
nedeni ile disiplin anlamında 
gereğinin yapılması talebi 
ile merkezimize başvuruda 
bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 02.04.2013 
tarihli Yönetim Kurulu 
toplantısında;”Dilekçesi 
eklenmek suretiyle İzmir 
Adli Yargı İlk Derece 
Mahkemesi Adalet Komisyonu 
Başkanlığı’na yazı yazılmasına” 
dair 23/15 sayılı karar tesis 
edilmiş olup, şikayet dilekçesi 
Komisyon Başkanlığı’na 
gönderilmiştir.
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CMK müdafii olarak 
görevlendirildiği Ege Ordu 
Komutanlığı Askeri Mahkeme’de 
yaşadığı olay nedeni ile 
düzenlediği tutanak ve şikayet 
dilekçesini de ekleyerek Askeri 
Savcılık nezdinde olayın örtbas 
edilmemesi amacıyla gerekli 
girişimlerde bulunulmasını talep 
etmiştir.

Konu hakkında Askeri 
Savcılık Nezdinde girişimde 
bulunulmuştur. Şikayet 
hakkında “takipsizlik” kararı 
verilmiş olup, meslektaşımız 
tarafından itiraz edilmiştir.
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İzmir Adliyesi Vakıfbank 
Şubesi’nde personel ve vezne 
eksikliği nedeni ile işlemlerin 
yetişmediği ve personel ve 
vezne sayısının artırılması 
yönünde gerekli girişimlerde 
bulunulmasını talep etmiştir.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 02.04.2013 
tarihli Yönetim Kurulu 
toplantısında;”Önerinin 
kabulüne, ilgi yazının 
AHM’den sorumlu Av. 
Hümeyra Ertosun Paldumlar 
tarafından hazırlanmasına” 
dair 23/15 sayılı karar tesis 
edilmiştir. Karar gereğince 
Türkiye Vakıflar Bankası Genel 
Müdürlüğü’ne konu hakkındaki 
yazı gönderilmiştir.
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Avukatlar adına çıkarılan 
vekaletnamelerin UYAP 
tarafından avukatların kayıtlı 
cep telefonlarına sms mesajı ile 
bildirilmesi konusunda gerekli 
girişimlerde bulunulması talebi 
ile başvuruda bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 02.04.2013 tarihli 
Yönetim Kurulu toplantısında; 
“Talebin reddine” dair 23/15 
sayılı karar tesis edilmiştir. 
Meslektaşımıza bilgi verilmiştir.
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Avukatlar adına çıkarılan 
vekaletnameler hakkında 
bilgimiz olması amacı ile  
vekaletname suretlerinin posta 
ile adına çıkarılan avukata 
gönderilmesi konusunda gerekli 
çalışmanın yapılması talebi ile 
başvuruda bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 16.04.2013 tarihli 
Yönetim Kurulu toplantısında; 
“Önceki Yönetim kurulu 
toplantısında talep ile ilgili 
olarak karar verildiğinden 
yeniden karar verilmesine 
yer olmadığına” dair 25/13 
sayılı karar tesis edilmiştir. 
Meslektaşımıza bilgi verilmiştir.
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Avukatlara vekaletname 
çıkarılarak, adına vekaletname 
çıkarılan avukatın bilgisi ve ilgisi 
olmaksızın işlem yapıldığını, 
birkaç avukata çıkarılan 
vekaletnameler ile yapılan 
işlemlerde, vekaletten habersiz 
olan avukat da “sorumlu” 
duruma düşebildiğini, baro 
olarak, barolar birliği kararı 
ile, noterlerin, vekaletname 
verilen avukata SMS ile bilgi 
vermelerinin sağlanması talebi 
ile başvuruda bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu 
11.02.2014 tarihli toplantısında; 
“Başvuru yazısının da eklenerek 
TBB’ne durumu bildiren yazı 
yazılmasına ve başvurucuya da 
cevap verilmesine” dair 6/64 
sayılı kararı tesis etmiş olup, 
karar gereği yerine getirilmiştir.
TBB Türkiye Noterler Birliği 
nezdinde çalışmalarına 
başlamıştır.
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Davacı asil sıfatı buluna davada, 
davayı takip eden avukatın, 
Av. Cengiz Aybar’ın yanında  
sigortalı olarak çalışan  avukata 
yetki belgesi vererek davayı 
takip ettirip ettiremeyeceğine 
ilişkin bilgi talebi.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 09.04.2013 tarihli 
toplantısında;”Avukatlık 
Kanunu ve vergi mevzuatı 
açısından uygun olmadığı 
hususunun bildirilmesine” dair 
24/10 sayılı karar tesis edilmiş 
olup meslektaşımıza karar 
hakkında bilgi verilmiştir.
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Avukatlık Ücreti hakkında bilgi 
talebi.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 28.05.2013 tarihli 
toplantısında “müvekkili 
ile avukatlık ücretine ilişkin 
yaşadığı sorunun bildirimine 
ilişkin yazısının, bilgi 
alındığına” dair 31/13 sayılı 
karar tesis edilmiştir.
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hükmedilen avukatlık 
ücretinden iş sahibinin 
vazgeçme yetkisi konusunda 
bilgi talebinde bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu, 
28.05.2013 tarihli toplantısında; 
“Rapor hazırlamak üzere 
Av. Meriç Kaptan’ın 
görevlendirilmesine, rapor 
doğrultusunda 04.06.2013 
tarihli Yönetim kurulu 
toplantısında ele alınmasına” 
dair 31/13 sayılı kararı tesis 
etmiştir. 
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İzmir 6. Asliye Ceza Mahkemesi 
2013/465 E. sayılı dosyasında 
katılan-sanık sıfatı bulunduğunu 
belirterek, tarafına isnat edilen 
memura mukavemet ve hakaret 
eylemleri bakımından delil ve 
kanaat oluşturması için; Avukat 
Hakları Merkezi’ne, bugüne 
kadar, avukatlık görevinin 
yapılması sırasında, avukatlara 
yönelik, kolluk birimlerinin 
kötü muamele, darp, hakaret  
iddiaları ile avukatlara yönelik 
kolluğa mukavemet, hakaret 
vb. suç isnatları ile yapılan 
soruşturmalar bakımından 
yapılan başvuruların konu ve 
sonuç içerikli olarak tarafına 
bilgi ve belge verilmesi talebi ile 
başvuruda bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu 
17.12.2013 tarihli toplantısında; 
“AHM’ce bugüne kadar, 
avukatlık görevinin yapılması 
sırasında, kolluk birimlerinin, 
avukatlara yönelik kötü 
muamele, darp, hakaret veya 
benzeri suç isnatları içeren 
soruşturmalar bakımından 
yapılan başvuruların istatistik 
bilgi ve raporun26.12.2013 
tarihli Yönetim Kurulu 
toplantısına kadar 
hazırlanmasına ve 26.12.2013 
tarihli YK toplantısında tekrar 
ele alınmasına” dair 61/74 
sayılı kararı tesis etmiş olup, 
karar gereği yerine getirilmiştir.
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İzmir Barosu Başkanlığı’na 
yaptığı yazılı başvuru ile 1136 
sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. 
maddesi “Yalnız Avukatların 
Yapabileceği İşler”, uygulaması 
hakkında bilgi isteminde 
bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 02.01.2014 tarih 
ve 63/4 sayısı ile “Av. Ümit 
Görgülü raportör olarak 
görevlendirilmesine” karar 
verilmiştir.
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ücret alacağısorunu nedeni 
ile barodan mütalaa talebinde 
bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu 
25.02.2014 tarihli toplantısında; 
“Avukatlık Kanunu gereğince 
“bir hukuki uyuşmazlıkta 
mütalaa vermenin Yönetim 
Kurulu’na yüklenen görevler 
arasında bulunmaması, aynı 
zamanda hukuka uygun 
olmaması karşısında talebin 
reddine” dair 1/75 sayılı 
kararı tesis etmiş olup, karar 
gereğince meslektaşımıza bilgi 
verilmiştir.
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Merkezimizi telefonla arayarak 
müvekkili ile yaptığı anlaşma 
gereği maaşı yanında alacağı 
karşı yan vekalet ücreti ve 
primin muhasebeleştirilmesinin 
nasıl olacağı konusunda bilgi 
istemiştir.

Konu hakkında kendisine bilgi 
verilmiştir.
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İzmir 6. İcra Müdürü ve çalışan 
memurlar hakkında, “işlerin 
yapılmaması, dosyaların sürekli 
kaybolması,vb.” nedenlerle 
gereğinin yapılması talebi ile 
başvuruda bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 09.04.2013 
tarihli toplantısında;” İcra 
Dairelerinde yaşanan sorunlara 
ilişkin olarak meslektaşlardan 
bugüne kadar gelen tüm 
dilekçelerin toplanarak Adli 
Yargı Komisyonu’na yazı 
yazılmasına dilekçelerin yazı 
ekine eklenmesine” dair 
24/10 sayılı karar tesis edilmiş 
olup, yapılan başvurular 
merkezimizde biriktirilmektedir, 
başvurular ve çözüm 
önerileri, rapor olarak İzmir 
Barosu Yönetim Kurulu’na 
sunulmuştur.
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İzmir Barosu Başkanlığı 
tarafından verilen Ticaret Sicil 
sorgulama evraklarının İzmir 
21. İcra Müdürlüğü tarafından 
kabul edilmediğini, ilgili yerlere 
müracaat edilerek neticeden 
tarafına bilgi verilmesi talebi ile 
başvuruda bulunmuştur.

İzmir 21. İcra Müdür Yardımcısı 
ile konu hakkında görüşülmüş 
ve sorun çözülmüştür.
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un İcra Müdürlüklerine yazılı 
olarak götürülen taleplerin 
icra memurlarınca UYAP 
üzerinden gönderilmediği 
gerekçesi ile reddedildiği, 
bu konuda komisyon ile 
görüşülerek, gerekli çalışmanın 
yapılması talebi ile başvuruda 
bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu 22.01.2013 tarihli 
toplantısında; “Bu konuda 
komisyon ile görüşülerek 
gerekli çalışmanın yapılması 
ve talep yazısının hazırlanmak 
üzere Avukat Hakları 
Merkezi’ne gönderilmesine” 
dair 13/19 sayılı kararı tesis 
etmiş olup konu hakkında 
Adalet Komisyonu Başkanı ile 
görüşülmüştür.
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İcra Müdürlüklerinde yaşadığı 
sorunlara ilişkin dilekçe vermiş 
gerekli başvuruların yapılmasını 
talep etmiştir.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu 
05.03.2013 tarihli toplantısında; 
“Av. Ümit Görgülü tarafından 
Adalet Komisyonu Başkanlığı 
ile görüşme yapmış olup, konu 
hakkında çalışma yapılacağı 
bilgisi verildiğinden bu 
aşamada yapılacak bir işlem 
olmadığına” dair 19/104 sayılı 
kararı tesis etmiştir.
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İzmir 14. İcra Müdürlüğü’nde 
yaşadığı sorun nedeni ile 
savcılığa suç duyurusunda 
bulunmuş, açılacak davalarda 
İzmir Baro Başkanlığı’nın da 
müdahil olarak katılması talebi 
ile başvuruda bulunmuştur.

Henüz dava açılmamıştır.
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İzmir 6. İcra Müdürlüğü 
ile yaşadığı soruna ilişkin 
düzenlenen tutanak ve dilekçe 
vererek gerekli başvuruların 
yapılmasını talep etmiştir.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu 
12.02.2013 tarihli toplantısında; 
“İlkin Seçil Özateş 
tarafından verilen dilekçe ve 
tutanakların incelenerek İzmir 
Adliyesi Adli yargı Adalet 
Komisyonu Başkanlığı’na yazı 
hazırlanmasına” dair 16/11 
sayılı kararı tesis etmiştir.
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İzmir 8. İcra Müdürlüğü ile 
yaşadığı sorunlara ilişkin 
dilekçe vermiş gerekli uyarıların 
yapılmasını talep etmiştir.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu 
16.07.2013 tarihli toplantısında; 
“Dilekçenin bir üst yazı ile 
Adli Yargı Adalet Komisyonu 
Başkanlığı’na gönderilmesine” 
dair 39/11 sayılı kararı tesis 
etmiştir.
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İcra Müdürlüklerinde yaşadığı 
sorunlara ilişkin dilekçe vermiş 
gerekli uyarıların yapılmasını 
talep etmiştir.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu 
16.07.2013 tarihli toplantısında; 
“Dilekçenin bir üst yazı ile 
Adli Yargı Adalet Komisyonu 
Başkanlığı’na gönderilmesine” 
dair 39/11 sayılı kararı tesis 
etmiştir.
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Müvekkili adına takibe 
koyduğu “Nafaka Alacağı” 
için cüz’i bir vekalet ücretine 
hükmedilmiş olması nedeni 
ile icra müdürlüğü ile yaptığı 
görüşmede, avukatlık asgari 
ücret tarifesinin değiştiği, artık 
hesaplamanın farklı yapıldığı 
bilgisi kendisine verilmiştir. 
Bunun üzerine gerekli adımların 
atılması talebi ile başvuruda 
bulunmuştur.

Avukatlık Asgari Ücret 
Tarifesi’nin ilgili maddesinde 
değişiklik olmadığı, icra 
dairesince hata yapıldığı bilgisi 
kendisine verilmiştir.
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İzmir 15. İcra Müdürlüğü’nde 
araç haczi ve yakalama 
kararı da bulunan dosyanın 
takipsizlikle düşmüş olmasına  
rağmen, meslektaşımızın borçlu 
müvekkiline ait araç yakalanmış,  
yakalama işleminin kaldırılması 
için arşivde bulunan dosyanın 
getirtilmesinde problem 
yaşayan meslektaşımız sözlü 
olarak merkezimize başvurarak 
konu hakkında gerekli 
başvuruların yapılmasını talep 
etmiştir.

Avukat Hakları Merkezi’nden 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Ümit Görgülü ile görüşülmüş, 
konu hakkında meslektaşımızla 
birlikte talepte bulunmak 
üzere ilgili icra dairesine 
gidilmiş, ilgili icra müdürü ile 
yapılan görüşme sonrası sorun 
çözülmüştür.
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Av. S. Ç. A., Vekili olduğu Halk 
Sigorta A.Ş. adına yapacağı 
icra takibi için; Bornova 
Belediyesi İmar Müdürlüğü ve 
Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 
başvurarak Avukatlık Kanunu 
md. 2 uyarınca gayrımenkulün 
adres bilgisini vererek, tapuya 
yazılacak bilgi talebi için, Malik 
ve tapu bilgilerini” talep etmiş, 
Halk Sigorta A.Ş. tarafından 
verilen vekaletname ile 
ekteki belgeleri ibraz etmiştir. 
Meslektaşımızın başvurusu “213 
sayılı VUK’nun 5. Maddesinin 
vergi mahremiyeti yasasına 
istinaden, bilgi istenen şahısların 
vekili olmadığı” gerekçesi ,ile 
reddedilmiştir.  Meslektaşımız, 
sorumlular hakkında icra takibi 
başlatılması konusunda, bu 
bilgiye ihtiyacı bulunduğundan, 
alacağını almasında gecikmeye 
sebebiyet veren Bornova 
belediye İmar İşleri Müdürlüğü 
ile Mali Hizmetler Müdürlüğü 
hakkında yapılacak işlemler 
konusunda Başkanlığımızdan 
yardım talep etmiştir.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu; 
“Öncelikle kendisinin konu 
hakkında dava açmasına, 
baroya bilgi vermesi 
durumunda müdahil 
olunacağının bildirilmesine” 
dair karar tesis etmiş, karar 
hakkında meslektaşımıza bilgi 
verilmiştir.
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Müvekkili adına açacağı 
İzale-i Şuyuu davasınde 
kullanmak üzere gayrımenkulün 
bulunduğu Bayraklı Tapu Sicil 
Müdürlüğü’nden fotokopi 
istemiş, vekaletnamesi olduğu 
halde özel yetki içeren bir 
vekaletname sunması gerektiği 
belirtilerek fotokopi verilmemiş, 
gereğinin yapılması talebi 
ile merkezimize başvuruda 
bulunmuştur.

Meslektaşımıza konu 
hakkındaki yasal 
düzenlemelere ilişkin bilgi 
verilmiş, başvurusunu 
yazılı yapması istenmiştir. 
Meslektaşımızın yasal 
düzenlemeleri de içeren yazılı 
başvurusu sonrası sorun 
çözülmüştür.
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Haciz sırasında, görevli olarak 
çağırılan polis memuru ile 
yaşadığı olay nedeni ile 
şikayetçi olmak üzere gittiği  
Gaziemir Karakolu’nda 
görevli polis memurlarının 
müşteki sıfatı ile ifadesini 
almadıkları gibi kendilerinin 
de meslektaşımızdan 
şikayetçi olduklarını belirterek 
meslektaşımızı karakolda 
bekletmeleri üzerine 
merkezimize başvuruda 
bulunmuştur.

Avukat Hakları Merkezi’nden 
Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Özkan Yücel’e 
konu hakkında bilgi verilmiş, 
nöbetçi savcı ile görüşülmesi 
talimatı üzerine, nöbetçi 
savcı ile görüşülerek sorun 
çözülmüştür.
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un Müvekkili ile gittiği “Çocuk 
İzlem Merkezi”nde görevli 
Aynur Emre’nin kendisine 
yönelik kaba ve hakaretvari 
söylemleri nedeni ile orada 
bulunan, müvekkili ve 
müvekkilinin babası ile tutanak 
tanzim ederek, gereğinin 
yapılması  talebi ile merkezimize 
başvuruda bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu 
“Çocuk izlem merkezlerine 
görev yapmak üzere giden 
avukatların uzun süre 
bekletilmemesi ve bu tür 
sorunların yaşanmaması 
için İzmir Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na yazı 
yazılmasına” dair karar vermiş 
olup, karar gereği yerine 
getirilmiştir. 
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Meslektaşlarımızdan; damga 
vergisine tabi sözleşmelerin 
(örneğin; kira alacağına ilişkin 
13 örnek takipler gibi) takip 
dayanağı olarak kullanılması 
halinde, İcra Dairelerince 
Damga Vergisi’nin tahsil 
edilmediği gerekçe gösterilerek, 
damga vergisinin yatırılmasının 
takip açma şartı olarak 
değerlendirildiği ve takip 
taleplerinin kabul edilmeyerek, 
öncelikle ilgili vergi dairesine 
damga vergisinin yatırılmasının 
istendiği yönünde, sözlü 
şikayetler geldiği, bu konuda 
daha öncesinde verilmiş olan 
Yargıtay 12. HD. kararının tüm 
icra müdürlüklerine iletilmesi 
için İzmir Adliyesi Adalet 
Komisyonu’na yazı yazılması 
önerisi ile İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’na iletilmiştir.

Daha önce İzmir Barosu 
web sayfasında yer alan 
duyuru ve eklerinin yeniden 
ana sayfada yayınlanması, 
tutanağın İzmir Adliyesi 
içinde yer alan “Belkahve 
Vergi Dairesi Adliye birimine” 
hitaben yazılması durumunda 
işlemin Adliye içinde de 
gerçekleştirilebileceğinin 
duyuruya eklenmesi ve 
söz konusu duyuruya tüm 
meslektaşlarımız tarafından 
ulaşılabilmesinin sağlanması 
amacı ile cep telefonlarına 
gidecek kısa bir mesajla 
meslektaşlarımızın web 
sayfasına yönlendirilmesi, öneri 
hakkında İzmir Adliyesi Adalet 
Komisyonu’na yazı yazılmasına 
karar verilmiş, Karar gereği 
yerine getirilmiştir.
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TBB 2014 yılı için hazırlanacak 
“Avukatlık Asgari Ücret 
Tarifesi” hakkında baromuzun 
görüşlerinin bildirilmesini 
istemiştir.

TBB Asgari Ücret Tarifesi 
hakkındaki görüşlerimiz yazılı 
olarak TBB’ne iletilmiştir.
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İzmir 10. Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nde davacı vekili 
olarak yetki belgesi ile takip 
ettiği duruşma sırasında 
ara karar okunurken ayağa 
kalkmaması nedeni ile mübaşir 
tarafından uyarıldığını, uyarının 
mübaşir tarafından değil 
hakim tarafından yapılması 
gerektiğini, mevzuatta ayağa 
kalkılacak hallerin sayıldığını 
belirterek ayağa kalkmaması 
nedeni ile durumun duruşma 
zaptına geçirilerek, ara kararın 
3. Maddesinde “davacı vekilinin 
duruşmadaki davranışı ile 
ilgili olarak İzmir Barosu’na 
yazılacak yazı ekinde tutanağın 
bir örneğinin gönderilmesine” 
karar verildiğini, mahkemeye 
cevap verilecek ise, konu 
hakkındaki beyanlarına 
da başvurulması talebi ile 
merkezimize başvuruda 
bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu 
04.03.2014 tarihli toplantısında; 
“Adalet Komisyonu 
Başkanlığı’na yazı yazılmasına 
yazının bir örneğinin Av. S.İ’ye 
de iletilmesine “ dair 2/15 sayılı 
kararı tesis etmiş olup, karar 
gereği yerine getirilmiştir
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Şakran Cezaevi girişinde 
çantasını aratmasına rağmen, 
X-Ray cihazından geçerken 
çantasında cep telefonu şarj 
aleti görünmesi sonucu yaşadığı 
sorunu iletmiş, konu hakkında 
cezaevi yönetimi ve savcılıkla 
görüşülmesini talep etmiştir.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu 
tarafından, “başvuru hakkında 
“Şakran Cezaevi’ne ve C. 
Başsavcılığı’na cezaevi girişinde 
yaşanan sorunlara ilişkin yazı 
yazılmasına” dair kararı tesis 
etmiştir.Karar gereği yerine 
getirilmiştir.
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Meslektaşımızın cep telefonuna 
gelen mesajlarla tacizde 
bulunulması nedeni ile kendisi 
suç duyurusunda bulunmuş, 
bayan meslektaşlarımıza yönelik 
artan bu tür taciz olayları 
nedeni ile baronun da suç 
duyurusunda bulunması talebi 
ile başvuruda bulunmuştur.

İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 03.06.2014 tarihli 
toplantısında; “İlgi ifade 
tutanağında yer alan telefon 
numaraları ile dilekçede 
belirtilen telefon numaraları 
da belirlenerek C.savcılığına 
şikayette bulunulmasına “ 
dair 15/5 sayılı karar tesis 
edilmiş olup, savcılığa suç 
duyurusunda bulunulmuştur.
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Avukatların adres ve telefon 
bilgilerinin bulunduğu 
internet siteleri hakkında suç 
duyurusunda bulunulması 
önerisi.

Avukatlık Kanunu ve 
Reklam Yasağı Yönetmeliği 
doğrultusunda; konu hakkında 
hazırlanan rapor İzmir Barosu 
Yönetim Kurulu’na iletilmiştir.

Meslektaşlarımızın kalifiye eleman ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile İzmir Ba-
rosu Başkanlığı olarak, UMEM Beceri’10 Kursları çerçevesinde, EBSO, İŞKUR 
ve İzmir Ticaret Meslek Lisesi işbirliği ile 2013 yılı içerisinde “Sertifikalı Avukat 
Sekreterliği Kursu” düzenlenmiştir. Teori ve uygulama içerikli  kurs, 6 ay bo-
yunca devam etmiş ve kursu başarı ile bitiren kursiyerler sertifikalarını alarak 
avukatlık bürolarında çalışmaya başlamışlardır.
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İzmir Adliyesi civarında Arzuhalcilik yapan şahıslar hakkında İzmir Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş, tezgahlarının toplatılması için 
Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne yazı yazılmıştır.
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İNSAN HAKLARI HUKUKU
VE HUKUK ARAŞTIRMALARI 

MERKEZİ
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İZMİR BAROSU İNSAN HAKLARI HUKUKU VE HUKUK ARAŞTIRMALARI 
MERKEZİ
İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, 1994 yı-
lında Uluslararası İlişkiler ve Ulusal Üstü Hukuk Komisyonu olarak çalışmaları-
na başlamıştır. Gönüllü hukukçulardan oluşan Merkez 1995 yılı Kasım ayında 
İzmir Barosu Yönetim Kurulu kararı ile Merkez yapılanmasına kavuşmuştur. 
İnsan hakları hukuku ve insan hakları eğitimi alanlarında faaliyette bulunan 
İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, 2010 yılı Baro Genel 
Kurulu seçimlerinin ardından komisyon üyelerinin katkı ve yardımları ile gerek 
iç hukuk normları ve usulünce onaylanarak yürürlüğe girmiş uluslararası söz-
leşmeler ve gerekse henüz bu aşamaya gelmemiş, kamuoyunun gündeminde 
yer alan hukuk kurallarını değerlendirmeye alarak çalışmalarını bu çerçevede 
yürütmüştür.

Çalışmalarına ayrı bir komisyon olarak devam eden İzmir Barosu Cezaevi ve 
Gözaltı Birimlerini İzleme Komisyonu ise 22.02.2011 tarihli toplantısında faa-
liyetlerini “çalışma alanlarının paralelliği” nedeniyle İnsan Hakları Hukuku ve 
Hukuk Araştırmaları Merkezi bünyesinde bir alt çalışma grubu olarak devam 
ettirme kararı almıştır.  

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri:  Av.Ercan Demir, Av.Anıl Güler

Merkez Müdürü:  Av.Devrim Cengiz Aygün

I. İŞKENCE VE KÖTÜMUAMELE BAŞVURULARI

Ülke çapında gerçekleşen “Gezi Parkı protestolarına” polisin hukuka aykırı bir 
biçimde şiddetle bastırmaya çalışması sonucu İzmir’de de çok sayıda yurttaş 
gözaltına alınmış,şiddet görmüş ve yaralanmıştır.Yaralanmalar, protesto göste-
rilerine yönelik polisin biber gazı, basınçlı su ve plastik mermi ile müdahalesi, 
yakalama ve gözaltı işlemleri sırasında yapılan linç düzeyinde kaba dayak vb. 
işkence uygulamaları ve eli sopalı sivil kişilerin göstericilere saldırıları sonucun-
da oluşmuştur. 

Polis şiddeti sadece göstericiler ile sınırlı kalmamış, kamu hizmeti yapan avu-
katlara, meslek etiği ilkeleri doğrultusunda sağlık hizmeti veren hekimlere ve 
diğer sağlık uygulayıcılarına, ve halkın haber alma hakkı adına alanlarda görev 
yapan gazetecilere de yöneltilmiştir.

İzmir Barosu Başkanlığı 02.06.2013 tarihinde Web sitesi aracılığı ile; “31.05.2013 
tarihinden bu yana İzmir’de  süren olaylarda, kolluk güçleri ve onlarla  birlikte 
ellerinde sopa ve demir çubuklar  olan sivillerin  göstericilere saldırması sonu-
cu mağdur olan meslektaşlarımız ve  yurttaşlarımıza  hukuki yardım verilmesi 
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amacı ile İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi’nde özel birim oluşturulduğu ,hu-
kuksal yardım talebinde bulunmak isteyen meslektaş ve yurttaşların  ellerinde 
bulunan bilgi, belge ve görsel kayıtlarla birlikte İzmir Barosu İnsan Hakları Mer-
kezi ‘ne  başvurabileceği,” çağrısını yapmıştır. 

31 Mayıs 2013 tarihinden itibaren gelişen bu süreçte, İzmir’de Gezi Parkı pro-
testolarında gerek gözaltılar sırasında gerekse alanlarda kolluk güçleri tarafın-
dan işkence ve kötü muameleye maruz kalan 45 kişi, İzmir Barosu İnsan Hakları 
Merkezi’ne başvurmuştur.

Her bir başvurucu ile  yapılan görüşmelerde olay öyküsü detaylı bir şekilde alın-
mış ayrıca, fotoğraflama yöntemi de kullanılarak fiziksel ve psikolojik bulgular 
kayıt altına alınmıştır.Ardından başvurucular 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Adli Tıp Anabilim Dalına yönlendirilerek,İstanbul Protokolü kapsamında fizik-
sel ve psikolojik bulguların tespiti ve adli tıp raporlarının tanzimi sağlanmıştır. 

Bu başvuruculara İzmir Barosu Yönetim Kurulu kararı ile Adli Yardım Servisin-
den avukat tayin edilerek ,işkence ve kötümuamaleden dolayı şikayet başvuru-
larının hazırlanması amacı ile hukuksal destek sağlanmıştır.

Ayrıca İzmir Barosu Başkanlığı gezi eylemleri nedeni ile kolluğun orantısız güç 
kullanarak barışçıl gösteri ve eylemleri sonlandırmaya yönelik müdahalesi so-
nucu meydana gelen hak ihlalleri nedeni ile sorumlular hakkında ceza davası 
açılması amacı ile İzmir Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştur; 
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İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’ NA

SUÇ İHBARINDA BULUNAN  :İzmir Barosu Başkanlığı adına 

Baro Başkanı Av. Sema PEKDAŞ

1456 Sk. No: 14 Alsancak / İZMİR

ŞÜPHELİLER    : 

1.	 Mustafa TOPRAK ( İzmir Valisi )

 İzmir Valiliği Konak / İZMİR

2.	 Ali BİLKAY ( İzmir İl Emniyet Müdürü )

 İzmir İl Emniyet Müdürlüğü

3.	 İzmir İl Emniyet Çevik Kuvvet Şube Müdürü, Güvenlik şube Müdürü, 
KOM şube müdürü, TEM şube müdürü, Asayiş Şube Müdürü ve görevli 
olan diğer Şube Müdürleri 

 İzmir İl Emniyet Müdürlüğü

4.	 Şikayete konu olaylar sırasında olay yerinde bulunan kimlikleri 
Cumhuriyet Başsavcılığınızca tespit edilecek resmi ve/veya sivil polis 
memurları

5.	 Şikayete konu olaylar sırasında olay yerinde bulunan yurttaşlara karşı 
suç işleyen kimlikleri Cumhuriyet Başsavcılığınızca tespit edilecek kişiler

SUÇ TARİHİ : 31.05.2013 gecesi ve takip eden günler

SUÇLAR : TCK’nın 77, 86, 87, 94, 95, 96, 98, 106, 109, 115, 120, 122, 123, 125,  
257, 265, 266, 277, 279, 281, 283 maddelerinin ihlali.  

AÇIKLAMALAR :
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B. GENEL DEĞERLENDİRME :

I. OLAYLAR

1. Sayın Başsavcılığınızca da bilindiği üzere İstanbul Taksim Meydanı’nda 
bulunan Gezi Parkı’nda yapılması planlanan proje yurttaşlarca bir süredir 
protesto edilmektedir. Söz konusu protestolar kapsamında 31.05.2013 tarihinde 
yurttaşlar Gezi Parkı’nda toplanmış iken kolluk kuvvetleri tarafından müdahale 
edilmiştir. Söz konusu müdahalenin gerekliliği, müdahalenin şekli, sürekliliği, 
kapsamı, ölçüsü halk tarafından kabul edilemez bulunarak ülke çapında bu 
müdahalenin kendisi de protesto edilmeye başlanmıştır.  

2. Gezi Parkı’ nda meydana gelen ve demokratik haklarını kullanan yurttaşlara 
karşı gerçekleştirilen söz konusu kolluk müdahalesi tüm ülke çapında protesto 
edilmeye başlanmıştır. Bu protestolar da Gezi Parkı’nda yurttaşların yaşadığı 
akıbetle karşılaşmıştır. Bu kapsamda aşağıda daha detaylı değerlendirileceği 
üzere İzmir’de de kolluk kuvvetleri tarafından yurttaşlara şiddet uygulanmış, 
Anayasa’nın 34. Maddesi ile koruma altına alınan “önceden izin almadan, 
silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı” ihlal 
edilmiştir. 

3. Nitekim ilimiz sınırları içerisinde de tamamen barışçıl ve kimseye zarar 
vermeyen bir şekilde başlayan gösteriler de kolluk tarafından tümüyle hukuka 
aykırı bir biçimde şiddet uygulanmak suretiyle bastırılmaya çalışılmıştır. Takip 
eden süreçte emniyet güçlerinin yanında ve onlarla birlikte hareket eder şekilde 
üniformasız şahıslar tarafından da sivil halka şiddet uygulanmıştır. 

II. SÖZ KONUSU MÜDAHALELER AİHS 10 VE 11. MADDELERİNİN 
İHLALİDİR. 

1. Anayasa’nın 90. Maddesi ile bir iç hukuk normu haline gelen Avrupa İnsan 

2. Hakları Sözleşmesi ve anılan Sözleşme kapsamında kurulan Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatları barışçıl gösterilerin hiçbir şekilde 
engellenemeyeceğini belirtmektedir.1

3. Anayasa, AİHS’in açık hükümleri ve AİHM içtihatları bulunmasına karşın, 
protesto ve gösteri amacı ile toplanan kalabalık üzerine hiçbir uyarı olmaksızın 
müdahale edilmiş ve çok yoğun ve süreklilik arz eder şekilde kimyasal madde 
(Biber Gazı) sıkılmış, kalabalığın üzerine gaz bombaları atılmıştır.

4. AİHM içtihatlarına göre, toplanma özgürlüğü demokratik toplumda 

1 Steel ve diğerleri & Birleşik Krallık, Başvuru No:24838/94, para:64-65 , 
23.09.1998 tarihli karar.
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korunan temel haklardan bir tanesidir ve 10. madde ile korunan ifade 
özgürlüğüyle birlikte demokratik toplumun temellerini oluşturur. Dolayısıyla 
toplanma özgürlüğüne yapılan müdahalelerin çok sıkı bir denetimden geçmesi 
gerekmektedir.2 

5. AİHM’e göre, toplanma özgürlüğüne ve göstericilerin ifade özgürlüklerine 
müdahale edilmesi demokrasiyi anlamsız kılmakta, hatta tehlikeye sokmaktadır. 
Toplanma özgürlüğü hakkı kullanılırken kullanılan ifadeler ne kadar rahatsız 
ve şok edici olursa olsun, devlet makamlarının bu özgürlüklere müdahaleden 
kaçınmaları gerekmektedir3.

6. Ayrıca, ulusal mevzuata ve AİHM içtihatlarına göre, barışçıl bir gösteri 
yapmak için önceden izin almak gerekmemektedir. Bu yönüyle polisin barışçıl 
bir gösteri grubuna müdahale etmemesi gerekmektedir. İlke olarak, devletin 
iki yükümlülüğü söz konusudur. Birincisi barışçıl bir gösteriye müdahale 
etmeme (negatif) ve ikincisi ise bir toplantı ve gösteri yürüyüşünün sağlıklı bir 
şekilde yapılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak konusunda (pozitif) 
yükümlülüktür. Başka bir deyişle, izinsiz de olsa barışçıl bir şekilde düzenlenen 
bir toplantı veya gösterinin olaysız meydana gelmesi için gerekli tedbirleri 
almak konusunda devletin pozitif yükümlülüğü vardır. Bu bağlamda devlet 
yetkililerinin, toplanma özgürlüğünü korumak için gerekli tedbirleri almaları 
gerekmektedir4.

7.  Tekrar üzerinde durmakta fayda vardır: barışçıl gösteriye katılmak için izin 
almak gerekmemektedir. AHİM önünde, polisin şahısların gösteri yürüyüşüne 
katılımlarının engellemesi ve onların şiddet kullanarak dağıtılması sorun 
çıkarmaktadır. İçtihatlara göre, ancak ve ancak zorunlu durumlarda barışçıl 
bir gösteriye polisin müdahalesi kabul edilebilir. Böyle bir zorunluluk olması 
halindeyse müdahalede güç kullanımının da orantılı olması gerekmektedir. 
AİHM yakın tarihli bir kararında, yargı organlarının barışçıl bir gösteriye 
müdahalenin gerekliliğini ve güç kullanımının orantılı olmasını inceleme 
yükümlülükleri olduğunu belirtmiştir5.

8.  Yukarıda belirtilen AİHM içtihatları ışığında, İstanbul Gezi Parkı’nda 

2 Djavit An & Türkiye, Başvuru No: 20652/92, para. 56, 20.02.2003 tarihli karar.
3 Alekseyev & Rusya, Başvuru No:4916/07, 25924/08 ve 14599/09, para. 80, 
21.10.2010 tarihli karar ve Serguei Kouznetsov & Rusya, Başvuru No: 10877/04, para. 
45, 23.10.2008 tarihli karar.
4 Plattform « Arzte Für das Leben » & Avusturya, Başvuru No:10126/82, 
21.06.1988 tarihli karar ve Ollinger & Avusturya, Başvuru No:76900/01, 29.06.2006 
tarihli karar.
5 Aşıcı & Türkiye, Başvuru No: 26656/04, 31 Ocak 2012 tarihli karar.
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yapılan protestoların hukuka aykırı biçimde ve şiddetle bastırılmaya 
çalışılmasının İzmir’de yurttaşlarca protesto edilmesi sırasında polisin yine 
yoğun şiddet kullanmak suretiyle müdahalesi, AİHS’in 11. maddesinin ihlal 
edilmesine neden olmuştur. Devlet yetkilileri burada sadece, gösteri ve 
yürüyüşe müdahale etmeme (negatif) yükümlülüğünü ihlal etmekle kalmamış, 
bu gösteri ve yürüyüşün sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için de gerekli 
tedbirleri almayarak da suç işlemiştir. 

III. MÜDAHALE YÖNTEMİ VE UYGULANAN ŞİDDET “İŞKENCE” 
SUÇUNU OLUŞTURUR.

9. TCK nun işkence suçunu düzenleyen 94. maddesinin 1-4-5. fıkraları; 

“(1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yön-
den acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılan-
masına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıl-
dan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi ceza-
landırılır.

(5) Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi hâlinde, verilecek cezada bu nedenle 
indirim yapılmaz.” hükmünü içermektedir. 

10. Keza bu suçun ağırlaşmış hallerini düzenleyen 95. maddesinin 1-c-d ve 
2-a-b ve 3 ve 4. fıkrası hükümlerine göre ise; 

“(1) İşkence fiilleri, mağdurun;

c) Yüzünde sabit ize,

d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, 

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, yarı oranında artı-
rılır.

(2) İşkence fiilleri, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.(3) 
İşkence fiillerinin vücutta kemik kırılmasına neden olması hâlinde, kırığın hayat 
fonksiyonlarındaki etkisine göre sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur.

(4) İşkence sonucunda ölüm meydana gelmişse, ağırlaştırılmış müebbet hapis 
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cezasına hükmolunur.”

11. Görüleceği üzere söz konusu eylemler, anılan kanun maddeleri 
çerçevesinde “işkence” suçunun tanımı içerisinde yer almaktadır. Söz konusu 
eylemler;

• insan onuruna aykırı, 

• kişilerin ruhsal ve bedenen acı çekmesine yol açan, 

• ve kamu görevlileri veya onların rıza ve muvafakatı ile sivil şahıslarca 
gerçekleştirilen eylemlerdir. 

• ve bu eylemlerin sonucunda; 

• ağır biçimde yaralananlar, kolu kırılanlar, ölüm tehlikesi geçirenler ve 
yaşamını kaybedenler olduğu da açıktır. 

12. Suç oluşturan bu eylemlerin sorumluları aşağıda ayrıntısı ile açıklanacağı 
üzere en alttan başlamak üzere bizzat eylemi gerçekleştirenler, emri verenler, 
göz yumanlar, kontrol etme görevi varken bu sorumluluğu yerine getirmeyenler 
ve suça iştirak eden sivil vatandaşlardır. 

13.  Bu kapsamda, olaylara karışan kolluk görevlilerinin eylemleri de TCK’nın 
94. Maddesi çerçevesinde değerlendirilmelidir. Zira kolluk görevlilerinin 
yurttaşları yaralama kastıyla hareket etmesi kanunen kabul edilebilir olmadığı 
gibi, yurttaşa karşı keyfi ve aşırı miktarda kimyasal gaz kullanılması, insanlık 
onuruna aykırı olduğu gibi doğaldır ki yurttaşların fiziki ve ruhsal acı çekmesine 
neden olmuştur. Burada ayrıca belirtmek isteriz ki; sayın Başsavcılığınızca da 
bildiği üzere tüm Türkiye’de kimyasal gaz kullanımı oldukça yaygındır. Bu durum 
kimi valilerce zor kullanma yetkisinin en hafif şekli olarak açıklanmaktaysa 
da, yukarıda açıklandığı üzere kimyasal gaz kullanımı zor kullanmanın en 
ağır halidir. Zira hiçbir uyarı olmaksızın bir sonraki aşama olan maddi kuvvet 
kullanılması aşamasına geçilemez. Kimyasal gazlar maddi kuvvet aşamasında 
dahi kullanılamazlar zira anılan gazlar hekimlerce ölümcül bir silah olarak kabul 
edilmektedir. Bu nedenle yurttaşların üzerine silahla ateş açılması ile kimyasal 
gaz sıkılması arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Kaldı ki ortaya çıkan 
yaralanmalar göstermektedir ki kolluk görevlilerince hedef alınarak yurttaşların 
yaralanmasına neden olunduğu da anlaşılmaktadır. Sonuçta ilk uygulanan zor 
kullanma şeklinin kimyasal gazlar olması bu eylemin TCK’nın 94. Maddesi 
kapsamında düzenlenen işkence suçunu oluşturduğu bir gerçektir.  Ayrıca 
kimyasal gaz kullanılan yerlerin civarında bulunan ve olaylarla ilgisi olmayan 
hatta ev ve iş yerlerinde bulunan kişileri bile etkileyeceği ve bunlar açısından 
da suç oluşacağı maddi bir gerçektir. Sayın Başsavcılıkça da çok iyi bilindiği 
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üzere işkence takibi şikayete bağlı bir suç da değildir. 

14. AİHS’in 10. ve 11. maddelerini ihlal eden yukarıdaki eylemler bir bütün 
halinde aynı zamanda AİHS’ in işkenceyi yasaklayan 3. maddesini de ihlal 
etmektedir. Nitekim, AİHM Türkiye’yi ilgilendiren birçok davada, bir toplantı 
ve gösteri yürüyüşü sırasında, polisin göstericileri dağıtmak için orantısız bir 
şekilde güç kullanması ve gaz sıkması nedeniyle Sözleşme’nin 3. maddesine 
aykırılıklar tespit etmiştir6.   

15. Sözleşme’nin 3. maddesi devletlere, bu maddeye aykırı fiiller olması 
durumunda etkin soruşturma yapma yükümlülüğü yüklemektedir. Bu usuli 
yükümlülüğün yerine getirilmemesi AİHS’ in 3. maddesinin güvencelerinin 
yerine getirilmemiş olması anlamına gelmektedir ve bu maddenin ihlal 
edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle, orantısız güç kullanan polisler 
ve bunun emrini veren yetkililer hakkında etkin bir soruşturma yürütülmesi 
gerekmektedir. 

16. Yukarıdaki açıklamalara uygun olarak ilimizde de yurttaşlar üzerine 
kimyasal gazlar sıkılmış, kimyasal gazlardan etkilenerek kaçmaya çalışan 
kalabalığa polis görevlilerince ve onlarla birlikte hareket eden sivil kişilerce 
fiziki güç uygulanmış (Polis tarafından cop ile vurma ve tazyikli su sıkılması, 
sivil kişilerce sopa, taş ve benzeri cisimlerle vurulması) ve birçok kişinin 
yaralanmasına neden olunmuştur. Kolluk kuvvetlerinin eylemleri bununla da 
sınırlı kalmamış ve kimi yurttaşlar üzerine plastik mermilerle ateş edilmiş, kimi 
yurttaşlar doğrudan hedef alınmak suretiyle gaz fişekleri ile yaralanmıştır.

IV. MÜDAHALE ZOR KULLANMA YETKİSİ KAPSAMINDA 
DEĞERLENDİRİLEMEZ

17. Anılan eylemler kimi görevlilerce zor kullanma yetkisi kapsamında 
açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak zor kullanmanın kanuni şartları PVSK’nın 
16. Maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Buna göre; bir kamu görevlisinin zor 
kullanabilmesi için zor kullanmanın polisin görev alanı ile ilgili olması gerekir. 
İkinci olarak polisin görevini yaparken bir direniş ile karşılaşması gerekir. Son 

6  Birçok karar içinden; Arpat & Türkiye, Başvuru No:26730/05, 15.06.2010 tar-
ihli karar, Karatepe ve diğerleri & Türkiye, Başvuru No:33112/04, 36110/04, 40190/04, 
41469/04 ve 41471/04 ve 74/2009 tarihli karar, Çelik &Türkiye, Başvuru No:36487/07, 
15.11.2012 tarihli karar, Gülizar Tuncer & Türkiye, Başvuru No: 12903/02, 08.02.2011 
tarihli karar, Umar Karatepe & Türkiye, Başvuru No:20502/05, 12.10.2010 tarihli karar, 
Ekşi ve Ocak & Türkiye, Başvuru No:44920/04, 23.02.2010 tarihli karar, Aytaş ve diğer-
leri & Türkiye, Başvuru No: 6758/05, 08.12.2009, Kop & Türkiye, Başvuru No:12728/05, 
20.10.2009 tarihli karar, Serkan Yılmaz ve diğerleri & Türkiye, Başvuru No:25499/04, 
13.10.2009 tarihli karar ve Cemalettin Canlı & Türkiye, Başvuru No:26235/04, 
09.02.2010 tarihli karar.
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olarak da polisin görevi kapsamına giren eylemi yaptırmamak için direnen 
kişilere karşı direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanabileceği açık 
bir kanun hükmüdür.

18. Suç duyurusuna konu olayda, polisin barışçıl bir amaçla toplanmış olan 
kalabalığı dağıtmak gibi bir görevinden bahsedilemez. Polisin böyle bir 
gösterideki tek amacı göstericilerin zarar görmemesini sağlamak olabilir. Bu 
nedenle şüphelilerin eylemleri en başından zor kullanma yetkisi kapsamında 
değerlendirilemez. Söz konusu protestoların barışçıl bir yapıya sahip 
olduğu, demokratik bir hakkın hukuka uygun ve meşru yollarla kullanıldığı, 
polis müdahalesinin olmadığı zamanlarda herhangi bir şiddet eyleminin 
yaşanmaması ve eylemlerin bir karnaval havasında gerçekleşmesinden de 
anlaşılmaktadır. Nitekim İzmir’de de kolluğun yoğun müdahalelerinden sonra 
alanlardan çekilmesi, göstericilere müdahale etmemesi durumunda herhangi 
bir adli vaka söz konusu olmamıştır. Deyim yerindeyse “Polis yoksa sorun yok.” 
Bu bile söz konusu gösterilerin barışçıl içeriğinin ve çıkan olayların kolluk 
kuvvetlerinin müdahalesinden kaynaklandığının bir başka kanıtıdır.  

19. Kanunun aradığı ikinci kıstas ise zor kullanılabilmesi için bir direnişle 
karşılaşılmasını gerekli kılar. Yurttaşların belirli bir yerde toplanması kolluğun 
görevini yapmasını engeller bir durum değil, anayasal bir hakkın kullanımıdır. 
Yurttaşların bu eylemi, kolluğun görevini yapmasını engellemeye yönelik bir 
direniş olarak kabul edilemez, çünkü kolluğun görevleri arasında barışçıl bir 
toplantı ve gösteri yürüyüşünü dağıtmak yoktur. Bu nedenle PVSK’nın aradığı 
görevin yapılmasına karşı aktif direniş koşulu mevcut değildir, çünkü kolluğun 
gerçekleştirdiği eylem görev sınırları içerisinde yer almaz. Gerçekleştirilen 
eylemler kolluğun zor kullanma yetkisi ile açıklanamaz. Suç olan Anayasal bir 
hakkın kullanılmasının engellenmesidir. 

PVSK uyarınca zor kullanma için aranılan son unsur zor kullanmanın direnişi 
kırma amacıyla ve kıracak ölçüde kullanılmasına ilişkindir. Toplanan yurttaşların 
üzerine hiçbir uyarı yapılmaksızın ve doğrudan hedef gözeterek kimyasal gaz 
sıkılması, gaz bombası atılması, plastik mermi kullanılması, tazyikli su sıkılma-
sı ve fiziksel güç kullanılması direnişi kırma amacını değil, işkenceye yönelen 
kastı ortaya koymaktadır. Yine kimyasal gazdan etkilenerek kaçışan yurttaşlara 
tazyikli su sıkılması, cop ve sopalarla müdahale edilmesi, fiziki kuvvet uygu-
lanması direnişi kırma amacı ve ölçüsü ile bağdaşmamaktadır. Kaçmak, hiçbir 
şekilde direnmek olarak algılanamaz. Bu nedenle de zor kullanma yetkisinden 
söz edilemez. 

20. Sonuç olarak kolluğun PVSK kapsamında zor kullandığı iddiası hukuka 
ve maddi gerçeklere uygun değildir. Kolluğa zor kullanma yetkisi verilmesinin 
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amacı, suç şüphesi ile yakalanmak istendiği esnada direnen kişileri yetkili 
merciler önüne çıkarmak için etkisiz hale getirmekten ibarettir. Yaşanan 
olaylarda ise kolluğun bu amacın dışında saiklerle hareket ettiği anlaşılmaktadır. 
Kaçtığı esnada dövülerek olduğu yerde bırakılan kişilere karşı herhangi bir 
adli işlem yapılma amacı dışında sırf cezalandırma ya da intikam alma amacı 
taşıyan eylemler gerçekleştirilmiş olduğu için amaca yönelmeyen eylemler 
zor kullanma yetkisi ile açıklanamaz. Bu fiiller zor kullanma yetkisinin arkasına 
saklanamaz. 

21.  Aşağıda İzmir sınırları içerisinde kolluk tarafından gerçekleştirilen ve 
niteliği itibarıyla suç teşkil eden eylemler ile diğer yetkili ve sorumluların suç 
teşkil eden eylemleri ayrı ayrı açıklanacaktır.

22.  Ancak öncelikle belirtmek isteriz ki; Türk Ceza Kanunu’ nun 1. Maddesi 
kanunun 

amacının ne olduğunu açıklamaktadır. Buna göre TCK’nın amacı “ kişi hak ve 
özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve 
çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir.” 

23. Yine aynı şekilde Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 1. maddesi ise “(1) Bu 
Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu 
sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler. “ diyerek Ceza 
Muhakemesinde yer alacak kişilerin sınırlarını belirlemiş durumdadır. Bu amaca 
uygun davranmakla yükümlü olan kolluk görevlilerinin bu amacı sağlamaya 
yönelik eylemlerde (örneğin çevreyi korumak) bulunan yurttaşlara karşı şiddet 
uygulaması ve bu amaca ulaşmalarını engellemeye çalışması öncelikle TCK’nın 
ve CMK’nın ruhuna ve kanun koyucunun iradesine açıkça aykırıdır. 

24. TCK’ nın 3/2. maddesi ise ceza kanunun uygulanmasında kişiler arasında 
hiçbir yönden ayrım yapılamayacağı ve hiç kimseye ayrıcalık tanınamayacağını 
düzenlemektedir. 

25. Dikkat edilecek olursa Cumhuriyet Savcılarınca bugüne değin yurttaşlar 
dışında hak ihlalinde bulunan ve işkence suçu işleyen kolluk kuvvetlerine 
karşı soruşturma başlatılmış değildir. Her gün gazeteler, televizyonlar, sosyal 
medya işkence kapsamında değerlendirilmesi gereken ve kolluk kuvvetleri ile 
onların yanında yer alan sivil polis/şahıslarca gerçekleştirilen eylemlere ilişkin 
onlarca görüntü yayınlanmasına rağmen C. Savcıları tarafından bu kişilere 
karşı herhangi bir soruşturma işlemi yapılmamıştır. Oysa cumhuriyet savcıları 
yalnızca suç işlediği ileri sürülen yurttaşları değil aynı zamanda ve hatta 
daha titiz biçimde suça karıştığı iddia edilen resmi görevlileri de soruşturmak 
zorundadırlar.  Bu nedenle; Sayın Başsavcılığınızdan beklentimiz en azından bu 
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aşamadan sonra kanunun 2. ve 3. Maddelerinin kağıt üzerinde bırakılmaması, 
hukuk devletinin gereğinin yerine getirilmesidir. 

B. ŞÜPHELİLERE ATILI SUÇLAMALAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

Şikayete Konu Olaylar Sırasında Olay Yerinde Bulunan Yurttaşlara Karşı Suç 
İşleyen Kimlikleri Cumhuriyet Başsavcılığınızca Tespit Edilecek Kişiler

26. Olaylara karışan ve atılı eylemleri gerçekleştirenlerin bir kısmının sivil 
kıyafetli kişiler olduğu görüntülerden açıkça anlaşılmaktadır. İzmir İl Emniyet 
Müdürü olan şüpheli Ali BİLKAY tarafından söz konusu şüphelilerin sivil polis 
olduğu yönünde açıklamada bulunulmuş olması karşısında -başkanlığımızca 
söz konusu bu kişilerin sivil polis olmadığı düşünülmekte ise de- ikili bir 
ayrımla değerlendirme yapılacaktır. Buna göre söz konusu şahısların sivil 
şahıslar olduğu kabul edildiğinde bu kişilerin sadece siyasi saiklerle toplumun 
bir kesimine bir plan doğrultusunda sistemli olarak (suça konu eylemlerin 
en başından itibaren hemen hemen her gece işlenmesi göz önüne alınarak) 
kasten yaralama, TCK 94/4. Yollamasıyla işkence ve eziyet suçlarını işledikleri 
göz önüne alındığında TCK’nın 77. Maddesinde düzenlenen İNSANLIĞA KARŞI 
SUÇLAR maddesinde yer alan tüm unsurların gerçekleştiği görülecektir.

27.  İzmir İl Emniyet Müdürü olan şüpheli Ali BİLKAY’ ın söz konusu 
şüphelilerin sivil polis olduğu yönündeki açıklamalarının doğru olduğu kabul 
veya tespit edilirse yukarıdaki açıklamalar bakımından değişecek tek şey TCK 
94/4 yollaması yerine doğrudan TCK 94. maddesinin uygulama alanı bulacak 
olmasıdır. Dolayısıyla bu kişilerin sivil polis olup olmaması bu suç yönünden 
önem taşımamaktadır.

28.  Yukarıda belirtildiği üzere TCK 94/4 yollaması nedeniyle bu kişiler ister 
sivil polis olsun ister olmasın eylemleri işkence suçunu oluşturmaktadır. Zira 
bu kişilerin yurttaşları sopalarla dövme, tehdit ve hakaret etme, yerlerde 
sürüme eylemlerinin insan onuruyla bağdaşmadığı, yurttaşların bedensel ve/
veya ruhsal yönden acı çekmesine, aşağılanmasına yol açtığı bir gerçektir. Bu 
nedenle TCK 94. Maddesinde düzenlenen işkence suçuna ilişkin maddi ve 
manevi tüm unsurların gerçekleşmiş olduğu tartışmasızdır. 

29.  Yukarıda belirtildiği üzere Başkanlığımızca bu eylemlerin işkence suçunu 
oluşturduğu konusunda herhangi bir tereddüt yoktur. Ancak Sayın Başsavcılıkça 
bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sivil kişiler olduğu kabul olunsa ve TCK 
94/4 yollamasının uygulanmaması gerektiği sonucuna ulaşılsa dahi bu durum 
da TCK’nın 96. Maddesinde düzenlenen eziyet suçunun oluşacağı bir gerçektir. 

30.  Şüphelilerin sivil kişiler olduğunun tespit edilmesi halinde anılan kişilerin 
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yurttaşlara yönelik fiziki saldırı eylemlerinin TCK’nın 86/3-e bendi uyarınca 
nitelikli yaralama suçunu oluşturacağı, eğer anılan kişilerin sivil polis olduğu 
kabul edilir ise aynı eylemin TCK’nın 86/3-d,e bentleri uyarınca nitelikli yaralama 
suçunu oluşturacağı tartışmasızdır. 

31.  Şüphelilerin bir diğer eylemi fiziki şiddet kullanarak yaraladıkları kişileri, 
olayların ortasında ve hiç bir tıbbi müdahale imkanı yaratmadan bırakmış 
olmalarıdır. Anılan eylem TCK’nın 98. Maddesinde düzenlenmiş bulunan 
yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme suçunu oluşturacaktır. 

32.  Dilekçe ekinde sunulan CD izlendiğinde görüleceği üzere kiminin elinde 
sopa kiminin elinde taş olan, kimi ise sözlü ve fiili destek veren şahıslar 
tarafından yurttaşlara hakaret ve tehdit içeren sözler sarf edildiği görülecektir. 
Bu nedenle söz konusu kişilerce TCK’ nın 106 ve 125. Maddelerinin de ihlal 
edildiği ortadadır. 

33.  Yine görüntüler izlendiğinde söz konusu bu kişiler tarafından adeta 
insan avına çıkılmış gibi bazı yurttaşların kovalandığı, yakalandığı, dövüldüğü 
ve sonra oldukları yerde bırakıldıkları görülmektedir. Bu itibarla yuttaşları 
“bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden” yoksun bırakan söz 
konusu kişilerin, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu da işledikleri 
anlaşılmaktadır. 

34. Bu kişilerin söylenildiği gibi sivil polis olmaları halinde de yurttaşlara 
yönelik bu eylemlerin suç oluşturduğu gerçeğini değiştirmeyecektir. Zira 
kolluğun hangi koşullarda yakalama yapabileceği yasada düzenlenmiştir. Bu 
anlamda incelendiğinde kolluğun yakalama yapabilmesinin temel amacı, suç 
şüphesi altındaki kişileri adli sisteme teslim etmektir. Aynı zamanda yakalama 
gerçekleştiği anda yakalanan kişilerin hukuki bir takım hakları bulunduğu da 
tartışmasızdır. Dolayısıyla suç şüphesi ile ve şiddet uygulayarak yakaladıkları 
varsayılan kişileri bir adli merci karşısına çıkarmaksızın bırakmış olmaları da 
söz konusu eylemlerde yurttaşlara zarar verme kastı ile hareket ettiklerinin 
tartışma götürmez bir göstergesidir.  Bu da bu kişilerin sivil polis olduğu 
kabul veya tespit edilirse yurttaşları suç şüphesi ile yakalama amacı ile hareket 
etmediklerini göstermektedir. Aşağıda ayrıntılı olarak bu ve benzeri eylemlerin 
işkence suçunu oluşturacağı açıklanacak olmakla birlikte aynı zamanda TCK 
109. maddesinde yer alan ve “bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek 
veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakma” olarak tanımlanan kişiyi 
hürriyetinden yoksun bırakma suçuna da temas ettiği görülmektedir.

35.  Bu kişilerin, cebir ve tehdit kullanılmak suretiyle yurttaşların siyasi, 
sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamalarını ve yaymalarını 
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engelledikleri, kanunun tabiri ile “men ettikleri” de kuşkusuzdur. Yukarıda da 
belirtildiği üzere yakalayıp, dövüp sonra da serbest bıraktıkları yurttaşlara 
gözdağı vermeyi ve cezalandırmayı amaçladıkları, insanların düşünce ve ifade 
özgürlüklerine açıkça saldırdıkları tartışmasızdır. Bu nedenle eylemler TCK’ 
nın 115. maddesinde düzenlenen “İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin 
Kullanılmasını Engelleme suçunu da oluşturmaktadır. 

36. Önemle vurgulamakta yarar var ki yurttaşların ifade özgürlüğüne yönelen 
bu saldırgan tavır aslında tüm topluma yönelmiş bir baskı aracıdır ve tavrın 
kendisi bizatihi toplumsal barışı da tehdit etmektedir. Dolayısıyla da tüm 
toplumun ifade özgürlüğüne yönelen bu saldırının cezasız bırakılması hukuk 
devletinin, demokratik toplumun ve toplumsal barışın yok sayılması anlamına 
gelecektir. Bu nedenle de Sayın Başsavcılığınızın yürüteceği soruşturma hukuk 
devleti ve demokrasinin varlığı ile yokluğu arasında ince bir çizgi üzerinde 
yürüyecektir. Bu suç bakımından şüphelilerin sivil polis olup olmaması da 
önem taşımamaktadır. Zira suçun faili yönünden bir ayrım söz konusu değildir.

37.  Yukarıda da belirtildiği üzere yurttaşlar bu kişilerin saldırısına uğramış, 
yaralanmış, bu müdahalelere maruz kalmayan yurttaşlar ise korkuya sevk 
edilmiştir. Şüpheliler aynı zamanda topluma saldıkları bu korku ile ve yukarıda 
özetlenen hukuka aykırı davranışları ile kişilerin huzur ve sükununu da 
bozmuştur. Bu itibarla TCK’nın 123. maddesi de ihlal edilmiştir.

Şikayete Konu Olaylar Sırasında Olay Yerinde Bulunan Kimlikleri Cumhuriyet 
Başsavcılığınızca Tespit Edilecek Resmi Ve/Veya Sivil Polis Memurları

38.  Yukarıda 21. numaralı paragrafta sivil kişiler tarafından gerçekleştirilen 
eylemler yönünden TCK’ nın 77. Maddesinin uygulama alanı olduğuna 
değinilmiş, sivil polis olsalar dahi suçun oluşması bakımından bir farklılığın 
söz konusu olmadığı da ayrıca açıklanmış idi. Bu itibarla olaylar sırasında 
olay yerinde bulunan diğer polis memurları için de aynı suçun işlendiği 
tartışmasızdır. Şüphelilerin eylemleri insanlığa karşı suçtur. Günlerce ve sürekli 
biçimde insanları darp eden, kimyasal silahların etkisi altında yaşamaya maruz 
bırakan, halka korku salan kolluğun davranışının bu anlamda değerlendirilmesi 
bir zorunluluktur.

39.  Üzerinde ısrarla durulması gereken konu ise şüphelilerin eylemlerinin 
İŞKENCE SUÇUNU OLUŞTURDUĞUDUR. TCK 94. MADDESİNE GÖRE “Bir 
kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı 
çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına 
yol açacak davranışları gerçekleştirmek” İŞKENCE SUÇUNU OLUŞTURUR. Ekte 
sunulan görüntüler ve günlerdir medyada yer alan görüntüler ayrıntılı olarak 
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incelendiğinde, 

• Sivil veya resmi kıyafetli kişiler tarafından dövülen yuttaşların olay yerinde 
bırakıldıkları, 

• Yakalanmış olan bir kısım kişilerin herhangi bir direniş veya karşı çıkışları 
olmamasına rağmen çok sayıda kişi tarafından ucu sivriltilmiş sopalar, coplar 
ve özel olarak hazırlanmış demir çubuklarla dövüldükleri,

• Yere düşen ve kendini savunamayacak durumda olan kişilerin tekmelerle, 
coplarla ve birden çok kişi tarafından dövüldükleri, 

• Yüzlerine yakın mesafeden biber gazları sıkıldığı, 

• Bazı görüntülerde kolluk kuvvetlerinin yurttaşların dövülmesine müdahale 
etmediği, dayak yemelerinden sonra yurttaşları alıp gittiği net olarak 
görülmektedir. Tüm bu durumlar yukarıda açıklanan TCK 94. Maddesinin tüm 
unsurlarıyla oluştuğunu göstermektedir. 

40. Zira eylemlerin kolluğun kuvvet kullanma yetkisi olarak açıklamaya 
çalışmak makul aklın inkarıdır. Şüphelilerin eylemleri dikkatle incelendiğinde; 
bir yetki kullanmaktan öte, o yetkinin arkasına saklanarak yurttaşlara işkence 
ettikleri görülecektir. Dilekçemizin genel değerlendirme bölümünde toplantı 
ve gösteri yürüyüşü hakkına yapılan müdahalelerin AİHS kapsamında hak ihlali 
olduğu ayrıntılı biçimde açıklanmıştır. Kolluğun hukuka uygun ve meşru bir 
toplantıyı dağıtmaya kalkması, üstelik bu dağıtma sırasında miktar ve ölçü 
gözetmeksizin biber gazı, gaz bombası kullanması, yakaladığı insanları dövüp 
yaralayıp kimini gözaltına alıp kimini bırakması, gözaltında da kötü muamele 
eylemlerinin devam ettirilmesi hukuk devleti açısından açıklanabilir değildir. 
Kolluğa yakalama yetkisi verilmesindeki amacın suç şüphesi altındakileri adli 
sisteme teslim etmek olduğu yukarıda belirtilmiş idi. Bu amaçla yapılan bir 
yakalamada yurttaşların dövülüp bırakılmasının amaçla bağdaşmadığı, bir 
diğer deyişle yakalamadaki amacın adalete hizmet etmek olmadığı açıktır. 
Kaldı ki bu amaçla dahi yapılan bir yakalamada yakalanan kişiye amaca uygun 
olmayan zor kullanılması da yasal ve hukuki değildir. Kolluğun eyleminin bir 
bütün halinde işkence suçunu oluşturduğu görülmelidir. 

41.  Olayların yaşandığı günlerden bugüne kadar kolluğun orantısız güç 
kullandığı kamuoyunda dile getirilmektedir. Kamuoyunun kullandığı orantısız 
güç kavramını hukukun nasıl tanımlayacağı önem taşımaktadır. Burada üzerinde 
önemle durulması gereken konu, zor kullanma yetkisinin aşılması ile işkence 
suçları arasındaki ince çizgidir. Görüntüler izlendiğinde görülecektir ki tek 
başına yakalanan kişileri dahi çok sayıda kolluk kuvvetinin araya alıp acımasızca 
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dövdüğü, tek başına duran insanların üzerine TOMA ile tazyikli su sıkıldığı, 
kullanılan gaz bombasının sayısının dahi bilinemediği bir ortamda kolluğun 
zor kullanma yetkisinde sınırı aştığından bahsetmek gülünç olmaktan öteye 
gidemeyecektir. Önemle belirtmek gerekir ki yukarıdaki örneklerde kolluğun 
zor kullanma yetkisinden dahi söz edilmesi mümkün gözükmemektedir. 
Böylesi bir durumda kolluğun zor kullanma yetkisinde sınırın aşılması zırhının 
arkasına saklamak İŞKENCE SUÇUNA ORTAK OLMAKTIR. 

42.  Basında yer aldığı, sosyal medyada sıklıkla tekrarlandığı ve Baromuza 
gelen başvurularda görüldüğü kadarıyla; polisin yukarıda sayılan eylemleri 
neticesinde birçok mağdurda kemik kırığı oluşacak şekilde yaralanmalar 
görülmüştür ve yine bazı kişilerin hayati tehlike geçirmesi söz konusu olmuştur. 
Bu durumda da TCK’nın 95. Maddesinde düzenlenen neticesi sebebiyle 
ağırlaşmış işkence suçunun ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.

43.  Yukarıda belirtildiği üzere kolluğun hangi şartlarda yakalama yapabileceği 
yasalar ile açıkça düzenlenmiştir. Bu nedenle kolluğun yasaya aykırı bir 
şekilde kişileri bir yere gitmek ya da anayasal hakkını kullanmakta olduğu 
yerlerden söküp almak, darp ettikten sonra bırakmak işkence suçunun yanı 
sıra kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu da oluşturacaktır. Bu nedenle 
söz konusu polislerin eylemlerinin TCK 109 kapsamında da değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 

44.  Yukarıda sivil şahıslar hakkındaki değerlendirmeler sırasında belirtildiği 
üzere şüphelilerin yaraladıkları kişileri olayların ortasında hiçbir sağlık yardımı 
olmayan bir şekilde bırakmış olmaları TCK’nın 98. maddesinde düzenlenmiş 
bulunan yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme suçunu 
oluşturacaktır. Bu bölümde hakkında şikayetçi olunan polis memurlarının ise 
kamu görevlisi olmaları nedeniyle hiçbir şekilde yaralanan kişilere karşı kayıtsız 
olmaları mümkün değildir. Zira polis memurları bırakınız kendi yaraladığı 
kişileri, yaralanmış gördüğü kişilerin sağlığını korumak için elinden geleni 
yapmalıdır. Polis memurlarının yaraladığı kişileri hiçbir yardımda bulunmaksızın, 
ağır ve tehlikeli ortamda bırakarak uzaklaşması aslında polisin işkence amacını 
ortaya koymakta ve TCK’nın 98. maddesinde düzenlenen yardım veya bildirim 
yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçunun işlendiğini gözler önüne 
sermektedir. Bu aşamada ayrıca belirtmek gerekir ki Yakalama, Gözaltına Alma 
ve İfade Alma Yönetmeliği’nin 9. Maddesi zor kullanılarak yakalama halinde 
hekim kontrolünden geçirmeyi zorunlu kılmaktadır. Anılan zorunluluğa karşın 
hekim kontrolünün sağlanmaması TCK’nın 94, 98 ve en kötü ihtimalle 257.
maddelerinin ihlal edildiğini ortaya koymaktadır. 

45.  TCK’nın 115. Maddesi cebir veya tehdit kullanarak bir kimsenin siyasi, 
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sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya ve değiştirmeye 
zorlanamayacağını ve bunları yaymaktan men edilemeyeceğini hüküm altına 
almaktadır. Yurttaşların eylemleri sırasında dış dünyaya yansıyanın onlara 
ait siyasi irade, sosyal ve felsefi düşünce ve kanaat olduğu inkar edilemez 
bir gerçektir. Bu durumda polis memurlarının yurttaşların anılan ve TCK 
tarafından engellenmesi suç sayılan bir özgürlüğünü hukuka aykırı bir şekilde 
engellemesi TCK’nın 115. Maddesinin ihlal edilmesi sonucunu doğuracaktır. 
AİHM’in birçok kararında belirtildiği üzere düşünceler kimi zaman toplumun 
çoğunluğunu rahatsız edici hatta tepki uyandırıcı olabilir. Ancak bunların ifade 
edilmesi engellenemez. Bununla birlikte yurttaşların eylemlerinin toplumun 
büyük kesimi tarafından rahatsız edici bulunmadığı hatta bir çok ve farklı siyasi 
görüşten insanı bir araya getirdiği, hatta uzlaşmaz spor kulüplerinin taraftarlarını 
dahi bir araya getirdiği bir gerçektir. Bu durumda yayılmak istenen düşünce 
ve siyasi görüşten sadece yürütme ve polis görevlilerinin rahatsız olduğu 
anlaşılmaktadır. Yine AİHM içtihatları uyarınca siyasetçilerin ifade özgürlüğü 
kapsamında sivil vatandaşlardan da daha ağır eleştirilere maruz kalabileceği 
içtihatlar içerisinde yer almaktadır. Sonuçta polisin emir almış olsa da olmasa 
da gerçekleştirmiş olduğu eylemler TCK’nın 115. Maddesinin ihlalidir.

46.  Polis memurları tarafından TCK’nın 122. Maddesi kapsamında yer alan 
ayrımcılık suçu da işlenmiştir. Zira polis memurları kendileri ile birlikte hareket 
eden ve hemen yanlarında yurttaşları darp eden eli sopalı kişilere karşı herhangi 
bir yakalama eylemi gerçekleştirmemişlerdir. Oysa TCK’nın 122. Maddesi kişiler 
arasında siyasi düşünce ve felsefi inanç gibi sebeplerle ayrım yapılamayacağını 
düzenlemektedir. Eğer ortada bir güvenlik hizmeti varsa bundan, bu hizmetten 
eli sopalı kişiler kadar yurttaşların da yararlanmaya hakkı bulunmaktadır. 
Kaldı ki anılan kişiler rahatça ve hiçbir polis barikatına takılmaksızın, dilekçe 
eki görüntüler izlendiğinde görüleceği üzere kimi zaman polis memurları 
ile yan yana olacak şekilde ilerleyebilmekte, buna karşın yurttaşların yolları 
kesilmekte, belirli yerlere girmekten men edilmektedir. Bu durumda olaylar 
sırasında görevlendirilen polis memurlarınca TCK’nın 122. Maddesinin ihlal 
edildiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

47.  TCK’nın 120. Maddesi hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünün ve 
eşyasının aranamayacağını düzenlemektedir. Oysa özellikle Twitter üzerinden 
yaptıkları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan şahısların ve Başkanlığımız 
üyelerince müdafilik görevini üstlenen meslektaşlarımızın belirtmiş olduğu 
üzere tüm gözaltına alınanların cep telefonları polis memurlarınca aramaya 
tabi tutulmuştur. Aslen bu konuda fazla açıklama yapmaya dahi gerek yoktur 
zira CMK’nın 134. Maddesi bilgisayar kütüklerinde hangi şartlarda arama 
yapılabileceğini detaylı bir şekilde düzenlemektedir. Akıllı telefon olarak 
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adlandırılan ve aynı zamanda bilgiyi kayıt altına almaya yarayan cep telefonlarına 
ilişkin aramanın ancak bu kapsamda yapılabileceği tartışmasız bir durumdur. 
CMK’nın 134. Maddesi başka surette delil elde etme imkanı bulunmaması 
halinde ancak yargıç kararı ile arama yapılabileceğini hüküm altına almaktadır. 
Hal böyleyken ve CMK uyarınca 134. Madde kapsamında gecikmesinde sakınca 
bulunan hal dahi yer almamışken, polis memurlarının hukuka aykırı olarak 
bilgisayar mahiyetindeki cep telefonlarında arama yapması hiçbir şekilde 
açıklanamayacağı gibi TCK’nın 120. Maddesi kapsamında düzenlenen haksız 
arama suçunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

48.  TCK’nın 170. Maddesi kapsamında kişilerin hayatı, sağlığı, veya malvarlığı 
bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ya da korku, panik yaratabilecek tarzda 
silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişinin cezalandırılacağını 
düzenlemektedir. TCK kapsamında anılan suçun failinin kolluk görevlileri 
olamayacağını belirten bir hüküm bulunmamaktadır. Bir silah olarak kabul 
edilen, en hafif değerlendirmeyle patlayıcı madde olarak kabul edilebilecek 
olan gaz bombalarının yurttaşlarda yarattığı kaygı ve paniği görmek için dilekçe 
eki olarak sunulan görüntülerin izlenmesi yeterli olacaktır. Belirtilen nedenlerle 
polis memurlarınca TCK’nın 170. Maddesinin de ihlal edildiği düşünülmektedir. 
Bu suç işlenirken kamu görevine ait araç ve gereçler de kullanılmış olduğundan 
görevi gereği elinde bulundurduğu araç ve gereçleri bir suçun işlenmesi 
sırasında kullanan kamu görevlisi şartı gerçekleştiğinden TCK’nın 266. maddesi 
de ihlal edilmiştir. 

49.  Twitter isimli sosyal medya üzerinden gerçekleştirdikleri paylaşımlar 
nedeniyle gözaltına alınan şahıslar hakkında tutulan tespit tutanağı 
incelendiğinde özellikle tutanağın ilk kısmında şahısların GBT sorgularına 
yer verildiği ve hatta bu kayıtlar arasında “intihara teşebbüs suçundan” 
kaydı bulunduğu şeklinde yazılar yazıldığı görülmektedir. Sayın Başsavcılık 
tarafından da bilindiği üzere böyle bir suç bulunmamaktadır. Böyle bir suç 
yaratmanın ve soruşturulan olayla hiç ilgisi bulunmayan ve savcılık tarafından 
dilendiğinde ulaşılabilecek olan kayıtların tutanak içerisine yerleştirilmesi 
TCK’nın 288. Maddesi kapsamında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs 
suçunu oluşturmaktadır. Zira kolluk tarafından şüpheliler hakkında olumsuz bir 
önyargı yaratma çabası içerisine girildiği görülmektedir. Başsavcılık tarafından 
farklı bir yoruma gidildiği takdirde bu durumda da TCK’nın 257. Maddesi ile 
düzenlenen görevi kötüye kullanma suçu ortaya çıkacaktır. 

50.  Soruşturmaların tüm evresinde gözaltına alınan kişiler ifade verme süreci 
öncesinde avukatları ile görüştürülmemişler, ancak ifade için getirildikleri 
güvenlik şube müdürlüğünde avukatları ile görüşebilmeleri mümkün olmuştur. 
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Hatta kimi zaman ifadelere katılmak için yola çıkan avukatların polislerce 
oluşturulan kontrol noktalarından geçişlerine izin verilmemiş, geciktirilmiş ve 
ancak Baro Yönetim Kurulumuz tarafından gerekli girişimlerde bulunulduktan 
sonra avukatların kontrol noktalarından geçişi mümkün olabilmiştir. Ancak, 
tüm bu süreçler ciddi zaman kayıpları ortaya çıkartmış ve tüm uyarılara 
karşın polisin tutumu uzun süre değiştirilememiştir. Müvekkili ile görüşmek 
bir avukatın en temel görevlerinden bir tanesidir. Bu görevin hukuka aykırı 
bir şekilde engellenmesi ise TCK’nın 265/2. Maddesi kapsamında düzenlenen 
yargı görevi yapan kişilere karşı görevi yaptırmamak için direnme suçunu 
oluşturmuştur. 

51. TCK’nın 279. Maddesi ile kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, 281. 
Maddesi ile suç delillerinin yok edilmesi, gizlenmesi, 283. Maddesi ile suçluyu 
kayırma eylemlerine ceza hükümleri getirilmiştir. Yukarıda bahsedildiği üzere 
elinde sopa bulunan sivil giyimli şahıslarca, görüntülerden de net bir şekilde 
anlaşılacağı üzere yurttaşlara karşı suç işlendiği sabit olduğundan olay yerinde 
bulunan resmi üniformalı polis memurlarınca yetkili makamlara bildirimde 
bulunulmaması ve/veya yakalama işlemi gerçekleştirilmemesi TCK’nın 279/2, 
281/2 ve 283/2. Maddelerini ihlal etmiştir. 

52. Elinde sopa bulunan sivil giyimli şahıslar iddia edildiği üzere sivil polis 
memuru olsalar dahi, bu durum yukarıda sayılan suçların oluşumuna ilişkin 
bir değişiklik yaratmayacaktır. Zira suç işleyen bir polis memuru olsa dahi 
bunu haber alan diğer bir polis memurunun bir suçüstü hali söz konusu 
olduğuna göre öncelikle CMK ve YGAİAY uyarınca yakalama işlemi yapması 
ve/veya TCK’nın 279. Maddesi gereğince uygun olarak bildirimde bulunması, 
suça ilişkin delilleri muhafaza altına alması gerekmektedir. Somut olaylar 
bakımından incelediğimizde ise söz konusu eli sopalı sivil giyimli kişiler kolluk 
kuvvetlerince ne yakalanmış, ne bu kişilerin işledikleri suçlar bakımından bir 
bildirimde bulunulmuş, ne de suç sırasında kullanılan deliller muhafaza altına 
alınmıştır. Dolayısıyla TCK 279/2, 281/2, 283/2. maddelerinin ihlal edildiği 
kuşkusuzdur.

53.  Hem bu bölümde hem de önceki bölümde hakkında ihbarda bulunulan 
şüphelilerin isnat edilen suçlamalar hakkında emirleri uyguladıkları yönünde 
bir savunma getirmeleri muhtemeldir. Ancak burada peşinen belirtmekte 
fayda vardır ki TCK’nın 23/4. Maddesi uyarınca konusu suç teşkil eden bir emir 
hiçbir suretle yerine getirilemez. Bu nedenle konusu suç oluşturan işkence ve 
yukarıda sayılan diğer eylemlerin faillerinin sorumluluğu devam etmektedir. 

Şikayete Konu Olaylar Sırasında Görev Yapan Şube Müdürleri ve İzmir İl Emni-
yet Müdürü Ali Bilkay 
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54. Kolluk görevlilerinin yukarıda sayılan eylemlerinin, amirleri olan Şube 
Müdürlerinin bilgisi ve emri çerçevesinde gerçekleştiği açıktır. Zira, kolluk 
görevlilerinin müdürlerinin emri olmadan yukarıda sayılan eylemleri 
gerçekleştirmesi mümkün değildir. Yine sayılan tüm eylemlerin anılan 
müdürlerin en üst dereceli amirleri olan İzmir İl Emniyet Müdürü tarafından 
bilinmemesi de mümkün değildir. 

55. Kaldı ki, şube müdürleri ile emniyet müdürünün yukarıda sayılan eylemleri 
engelleme görevi de bulunmaktadır. Zira olayların işkence suçunu oluşturur hale 
geldiği henüz olayların başladığı ilk saatler içerisinde tüm yurttaşlar tarafından 
tespit edilmiştir. Yine kimyasal gazların kullanılmasından önce, şube müdürleri 
ile il emniyet müdüründen izin alınması gerekmektedir. Eğer şube müdürleri 
ile il emniyet müdürü bu izni verdilerse, doğrudan sorumlu olacaklardır. Eğer 
bu yönde bir izin vermediler ise, bu durumda kimyasal gazların kullanılmasını 
öğrenmeleri ile müdahalede bulunmaları ve işkence suçunun ortaya çıkmasını 
engellemeleri gerekirdi. Sonuçta her ne yönde düşünülürse düşünülsün şube 
müdürleri ile il emniyet müdürünün atılı suçların işlenmesinde doğrudan 
sorumluluğu bulunmaktadır. 

56.  TCK’nın 77, 86, 87, 94, 95, 98, 106, 109, 115, 120, 122, 170, 257, 265 ve 266. 
Maddeleri açısından yukarıda belirtilen açıklamalar tekrara düşmemek açısından 
yinelenmeyecektir. Anılan eylemlerin tümü şube müdürleri ve İl Emniyet 
Müdürü Ali Bilkay’ın bilgisi ve onayı ve emri olmaksızın gerçekleştirilebilecek 
eylemler değildir. Nitekim, şube müdürleri ve/veya il emniyet müdürünce 
anılan eylemler engellenmek istenilseydi, bu suçların işlenemeyeceği hususu 
açıktır. Bu nedenle sayılan suçların bir bölümü açısından şube müdürleri ve il 
emniyet müdürü yönünden asli maddi fail, suçların bir bölümü açısından ise 
iştirak veya yardım etme hükümleri uyarınca sorumluluk söz konusu olacaktır. 
Ancak işkence suçlaması açısından TCK’nın 94/5. Fıkrası nedeniyle ihmali 
davranışla dahi işlenmesi halinde indirim yapılamayacağı madde hükmünün 
bir gereğidir. 

57. Şüphelilerden Ali Bilkay, olaylar sırasında yurttaşlara karşı şiddet uygulayan 
ve fotoğrafları basında yer alan kişilerin tamamının sivil polis olduğunu 
açıklamıştır. Anılan kişiler eğer yukarıda açıklandığı üzere sivil polis değil iseler 
yanıltıcı beyanları nedeniyle, şüpheli Ali Bilkay’ın eylemi TCK’nın 277. Maddesi 
kapsamında düzenlenen yargı görevi yapanı etkileme suçunu oluşturacaktır. 

58. Anılan kişiler İl Emniyet Müdürü Ali Bilkay’ın açıkladığı gibi sivil polis iseler, 
kim olduklarını bildiği bu kişiler hakkında işledikleri suçlar nedeniyle bildirimde 
bulunmamış olması karşısında TCK’nın 283. Maddesi ile hüküm altına alınmış 
olan suçluyu kayırma suçu ortaya çıkacaktır. 
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59. Tüm bunların yanı sıra şüpheli Ali Bilkay’ın bu kişiler hakkında herhangi bir 
bildirimde bulunmamış olması aynı zamanda TCK’nın 279. Maddesini de ihlal 
edecektir. 

60. Sonuç olarak; şüpheli Ali Bilkay’ın eylemleri her ne yönde değerlendirilirse 
değerlendirilsin eylemlerin yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde suç oluşturduğu 
bir gerçektir.

İzmir Valisi Mustafa Toprak

61.  Yukarıda belirtilen ve tüm Türkiye’nin bilgi sahibi olduğu olaylardan İl 
Emniyet Müdürü kadar İzmir Valisi’nin de bilgi sahibi olduğu bir gerçektir. 
Nitekim İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası ve diğer bir takım sivil örgütlenmeler 
olaylar sırasında Vali Mustafa Toprak ile görüşmüşler, kimyasal gaz kullanımına 
izin verilmemesi, kolluğun şiddet içeren eylemlerinin sonlandırılması ve barışçıl 
gösterilerin engellenmemesi konusunda talepte bulunmuşlardır. Görüşme 
sırasında Vali Mustafa Toprak tarafından olumlu karşılanan bu talepler hayata 
geçirilmemiş ve böylece şüphelinin en lehine yorumda dahi TCK’nın 257/2. 
fıkrası uyarınca görevi kötüye kullanma suçu ortaya çıkmış olacaktır. 

62.  İzmir Valisi Mustafa Toprak, diğer tüm şüphelilerin amiridir. Kendisi 
olayların ilk gününden itibaren polisin şiddet içeren eylemlerine tepki 
vermemiş ve eylemleri engelleyici yönde bir girişimde bulunmamıştır. Amirin, 
astlarının suç oluşturan eylemlerini öğrendiğinde derhal harekete geçerek 
gerekli soruşturma işlemlerinin yapılmasını sağlamak yükümlülüğü vardır.  
Buna karşın İzmir Valisi Mustafa Toprak tarafından idari veya hukuki hiçbir 
girişimde bulunulmamıştır. Bir valinin temel görevlerinden biri yurttaşlarının 
güvenliğini sağlayacak tedbirleri almaktır. Tüm bu açıklamalar sonucunda, 
işkence suçunun işlendiği açık olmasına rağmen bu konuda gerekli tedbirleri 
almayan İzmir valisi Mustafa Toprak’ın en lehine değerlendirmede dahi TCK’nın 
94/5. Maddesi uyarınca ihmal suretiyle işkence suçunu işlediği anlaşılmaktadır. 

63.  Şüphelilerden Ali Bilkay’ın olayların içinde yer alan sivil giyimli şahısların 
polis olduklarını belirten açıklaması karşısında, İzmir valisi Mustafa Toprak, 
basına yansıdığı kadarıyla bu durumun anlamsızlığını ortaya koyar biçimde 
“bu ne biçim polis” şeklinde yorumlarda bulunmuştur. Bu değerlendirmesine 
rağmen İzmir valisi Mustafa Toprak tarafından ne emniyet müdürü ne de sivil 
polis olduğu iddia olunan şahıslar hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştır. 
Bu nedenle Mustafa Toprak’ın TCK’nın 279 ve 283. Maddelerinde düzenlenmiş 
bulunan suçları işlediği anlaşılmaktadır. 

64.  İzmir Valisi Mustafa Toprak; kamuoyundan veya makamı gereği resen 
öğrenmese dahi,  en azından Baro başkanı ve tabip odası başkanınca kendisine 
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aktarıldıktan sonra yurttaşların anayasal haklarının kullanılmasının polislerce 
engellendiği konusunda bilgi sahibi olmuştur. Bu bilgilendirmeye rağmen 
anılan eylemlerin önüne geçmek için çaba göstermemesi ile İzmir Valisi Mustafa 
Toprak tarafından TCK’nın 115. Maddesinde düzenlenen inanç, düşünce ve 
kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçu işlenmiştir. Zira, İzmir valisi 
Mustafa Toprak’ın astları olan polis memurlarınca yurttaşların siyasi, sosyal ve 
felsefi inançlarını açıklamaları ve anayasal haklarını kullanmaları engellenmiştir. 

65.  Yukarıda açıklandığı üzere polislerce TCK’nın 77. Maddesi kapsamında 
insanlığa karşı suç işlenmiştir. Ancak İzmir Vali Mustafa Toprak tarafından 
anılan suçların işlenmesi sırasında müdahalede bulunulmamış ve astları olan 
polis memurlarının sistematik eylemlerine müdahale edilmemiştir. Bu durumda 
Mustafa Toprak’ın sorumluluğu en alt düzeyde TCK 39/2-c bendi uyarınca 
“suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak 
icrasını kolaylaştırmak” olarak kabul edilmek zorundadır. 

66.  İhbar dilekçemiz içerisinde sayılan suçlardan bir kısmının şikayete tabi 
olduğu Baromuzca da bilinmektedir. Ancak Baromuzun kamuoyundan, sosyal 
medyadan ve gelen başvurulardan takip ettiği kadarıyla anılan şikayete tabi 
suçların mağdurları da Başsavcılığınıza gelerek şikayette bulunacaklardır. Kaldı 
ki, gözaltına alınan kişilerin önemli bir kısmının 18 yaşından küçük olduğu da 
göz önüne alındığında sayın savcılık tarafından bu suçlar yönünden de şikayet 
koşulu aranmaksızın soruşturma yapılması ve CMK 90/3 ve 96. maddeleri 
uyarınca yakalamanın ilgililere bildirilmesi gerekmektedir. Soruşturma 
sürecinde Baromuza gelerek hukuki yardım talebinde bulunan tüm mağdurlar 
Başsavcılığınıza yönlendirileceğinden şikayete tabii olmalarına karşın suç 
ihbarında da bulunulmaktadır. 

67. İhbar dilekçemiz içerisinde şüpheli sıfatını taşıyan kişilerin neredeyse 
tamamı polistir. Olaylar sırasında şüpheliler tarafından sadece asayiş 
ekipleri değil İzmir’deki neredeyse tüm şubelerde çalışan polis memurları 
görevlendirilmiştir. Bu nedenle soruşturma sırasında adli kolluk olarak polis 
memurlarının yer alması, muhtemel şüphelilerin kendileri ya da çalışma 
arkadaşları hakkında işlem yapması sonucunu doğuracağından sağlıklı bir 
soruşturma yürütülmesi de mümkün olamayacaktır. 

68. CMK’nın 164 ve 165. Maddeleri; polisler dışındaki kimi görevlilerin de adli 
kolluk olarak kullanılabileceğini düzenlemektedir. Bu nedenle sayın Başsavcılık 
tarafından yürütülecek olan soruşturma sırasında adli kolluk görevlisi olarak 
Jandarma Komutanlığı personelinden ya da Sahil Güvenlik Komutanlığı 
personelinden yararlanılması talep olunmaktadır. 
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69. Son olarak şunu belirtmek isteriz ki yukarıda sayılan eylemler ve Türkiye’de 
polis memurlarının her geçen gün dozajı artar bir şekilde şiddet eylemleri 
gerçekleştiriyor olması sadece münferit vakalar olarak adlandırılamaz ve 
sadece polis memurlarının sorumluluğuna bırakılamaz. Zira AİHM kararlarına 
da konu olduğu üzere; Türkiye’de bir suçun faili polis memuru olduğunda 
soruşturma gerektiği gibi yerine getirilmemekte ve çoğu zaman suçun faili 
cezasız kalmaktadır. Bu durum bir cezasızlık kültürü yaratmakta ve polislerin 
şiddet içeren eylemleri her geçen gün sayıca artış göstermekte, kapsamı 
büyümekte ve şiddet oranı da yükselmektedir. Ortaya çıkan bu sonuçtan 
polis memurları kadar, görevini gereği gibi yerine getirmeyen Cumhuriyet 
savcıları, yargıçlar ve avukatlar da sorumludur. Umuyoruz ve inanıyoruz ki sayın 
Başsavcılık tarafından yürütülecek olan soruşturma bu makus kaderi yenecek 
ve Türkiye’nin uluslararası mahkemelerde bir kez daha ihlalci devlet olarak 
anılmasının önüne geçecektir. 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 

Suç duyurusuna konu olayların halk tarafından çok önemsenmesi ve kamuo-
yunda çok yer tutması gerçeği göz önüne alınarak, soruşturmanın sağlıklı ve 
güvenli bir şekilde yürütülebilmesinin temini açısından, suç oluşturan eylem-
lerin sorumlularının bizzat bu eylemleri gerçekleştirenler, emri verenler, göz 
yumanlar, kontrol etme görevi varken bu görevi yerine getirmeyenler ve suça 
iştirak edenler olduğu da göz önüne alınarak,

Öncelikle 31.05.2013 gecesi ve takip eden üç gün içindeki tüm görüntülü ka-
yıtların yazılı basın, televizyon ve diğer medya kuruluşlarından istenmesine,

Elde edilecek görüntüler üzerinde, gerektiğinde bilirkişi marifetiyle inceleme 
yapılarak şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesine,

Tüm bu soruşturma işlemlerinin Jandarma Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı personeli aracılığıyla yürütülmesine,

Dilekçemizde açık kimlikleri belirtilen şüpheliler ve savcılığınızca yapılacak 
inceleme sonucundan kimlikleri tespit edilecek diğer tüm şüpheliler hakkın-
da gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmalarını temin amacıyla kamu 
davasının açılmasına karar verilmesini talep ederiz. Saygılarımızla. 12.06.2013. 
İzmir Barosu Başkanı

Av. Sema PEKDAŞ

Eki : Şikayetlere ilişkin görüntüleri içerir CD

CEZAEVİ ve GÖZALTI BİRİMLERİNİ İZLEME KOMİSYONU FAALİYET RAPORU:
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I. ZİYARET VE RAPORLAMA FAALİYETLERİ

II. İzmir Barosu Başkanlığının görevlendirmesi üzerine devam etmekte olan 
açlık grevleri ile ilgili olarak Kırıklar F1 ve F2 Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Ku-
rumları ile Aliağa/Şakran Ceza İnfaz Kurumları 07.11.2013 tarihinde ziyaret 
edilerek eylem yapan tutuklu ve hükümlülerle yapılan görüşme notları rapor 
haline getirilmiştir:

Kamuoyuna yansıdığı üzere  üç madde de toplanan taleplerle 12 Eylül 2012 ta-
rihinde bir kısım ceza infaz kurumunda başlayan ancak bugün itibarı ile Türkiye 
geneline yayılan açlık grevleriyle ilgili olmak üzere İzmir Barosu Başkanlığınca 
yapılan görevlendirme üzerine Av.Zeynep Sedef Özdoğan,Av.Devrim Cengiz 
Aygün ,Av.Aytül Arıkan ve Av.Nuray Yumuşaker 02.11.2012 tarihinde Kırıklar F1 
ve F2 Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumlarını,  Av.Devrim Cengiz Aygün,Av.
Lütfiye Kanar,Av.Aytül Arıkan, Av.Birgül Değirmenci, 03.11.2012 tarihinde Ali-
ağa/Şakran Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret ederek açlık grevi eylemcisi 
tutuklu ve hükümlülerle görüşmeler yapmışlardır.

(...)

Tespitler :

Bir ayı bulan açlık grevi nedeni ile görüşmecilerde;

• 5 ile 9 kg arasında kilo kaybı olduğu,

• Hafıza kayıplarının yaşandığı,

• Sıvı almakta güçlük çekildiği,

• Göz kararması ve baş ağrısının yoğun olduğu,

• İdrarda kan olduğu,

• Her gün iki doktor tarafından tüm eylemcilerin kilo,tansiyon ve ateş 
ölçümlerinin yapıldığı,

• Eyleme başlamadan bir gün önce cezaevi idaresine ve Adalet Bakanlığına 
dilekçe gönderilerek nedenleri ile birlikte açlık grevi eylemine başladıklarını 
bildirdiklerini, bunun üzerine cezaevi idaresinin koğuşlarda arama yaparak tüm 
yiyeceklere el konulduğunu,

• Eylemden sonra Cezaevi İdaresinin tutumunun sertleştiğini, koğuş 
aramalarında eşyaların yerlere atıldığını, askeri nizam kuralları uygulamak 
istedikleri,eylemciler hakkında disiplin soruşturmaları açarak iletişim yasağı 
getirildiği ,sağlık tedbiri adı altında ortak kullanım alanlarının yasaklandığı,
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• Eylemcilerin kendi kararları ile açık ve kapalı görüşlere çıkmadıkları,

• F2 Nolu Ceza İnfaz Kurumunda bulunan eylemcilere depoda uzun süre 
bekleyen şeker ve tuzların verildiği,içme suyu konusunda sıkıntı yaşandığı, bu 
durumda yoğun derecede klorlu olan musluk suyunu içmek zorunda kalındığı,

• Şakran Ceza İnfaz Kurumunda bulunan kadın eylemcilere meyve suyu ve 
B1 vitaminin idarece verilmediği görüşmelerden anlaşılmış ayrıca yaşamdan 
ve barıştan yana oldukları tereddüte yer vermeyecek şekilde gözlemlenmiştir.

Saygılarımızla.07.11.2012.

II. Tutuklu ve Hükümlülerin Sağlık Hakkı Değerlendirme Raporu:

Özgürlüklerinden mahrum bırakılan kişilere sunulan yetersiz sağlık hizmetleri 
“insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele” teriminin kapsamına giren koşulların 
hızla ortaya çıkmasına neden olabilir.Ayrıca cezaevinde sunulan sağlık hizmeti 
hem o cezaevinde hem de diğer yerlerde (özellikle emniyet birimlerinde) 
kötü muamelenin önlenmesinde önemli rol oynayabilir.Bunun da ötesinde 
söz konusu hizmetler sunuldukları kurumdaki genel yaşam koşulları üzerinde 
olumlu etkide bulunabilir.Cezaevlerinde sağlık hizmetleri incelenirken;

• Doktora erişim,

• Bakımda eşitlik,

• Hastanın onayı ve gizlilik,

• Önleyici sağlık hizmetleri,

• İnsani yardım,

• Mesleki bağımsızlık,

• Mesleki yetkinlik önem taşımakta,tutuklu ve hükümlülerin toplumda yaşayan 
insanlarla aynı düzeyde tıbbi bakım hakkına sahip olduğu unutulmaktadır.

 (...)

Aliağa T Tipi Ceza İnfaz Kurumu ile Kırıklar F Tipi Ceza İnfaz Kurumlarından; 
İzmir Barosuna, İzmir Tabib Odasına, İzmir Valiliği İl İnsan Hakları 
Kurulu’na,Çağdaş Hukukçalar Derneğine sağlık sistemine yönelik mahpusların 
yaşadıkları sorunları içerir çok sayıda başvuru bulunmaktadır. Sorunlar 
özellikle Aliağa T Tipi Kadın Ceza İnfaz Kurumu ile Kırıklar 2 Nolu F Tipi Ceza 
İnfaz Kurumunda yoğunlaşmaktadır.
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(...)

30.03.2012 Tarihinde İzmir Barosu Cezaevi Komisyonu üyeleri, Aliağa Ceza 
İnfaz Kurumunda 11 kadın tutuklu ve hükümlü ile Ceza İnfaz Kurumunun 
fiziksel koşulları ve Cezaevi İdaresinin uygulamaları konusunda yapmış 
olduğu görüşmelerde sağlık alanında yaşanılan sorunları şu şekilde tespit 
etmiştir:

• Sevklerin başladığı 10 Şubat 2012 tarihinden 17 Şubat 2012 tarihine kadar 
ceza infaz kurumunda görevli doktorun, zorla çıplak arama sonucu oluşan darp 
izlerini raporlama konusunu ret ettiğini, tartışma yaşanması üzerine doktorun: 
“biz idare ile böyle davranmaya karar verdik” cevabıyla karşılaştıklarını, 

• Bu tarihler arasında guatr ve astım vb. rahatsızlığı bulunan ve düzenli ilaç 
kullanması gereken tutuklu ve hükümlülere aynı doktor tarafından ilaçlarının 
verilmediği, 

• Ceza infaz kurumunda sadece Perşembe günleri ve belli saatlerde muayene 
yapılabildiği, 

• Doktor ve sağlık personeli sayısı ile sağlık araç ve gereçlerin yetersiz olduğu, 

• Hastane sevklerinin çok problemli ve gecikmeli olarak yapıldığı, 

• Sevklerin ardından günümüze kadar ceza infaz kurumunda şu ana kadar 
düzenli bir sağlık taramasının yapılmadığını, 

• İlaçların 5-6 günlük miktarlarda verildiğini, uyku bozukluğu veya psikiyatrik 
ilaçların gardiyanlar tarafından tek tek verilerek nezaret altında içilmesinin 
sağlandığını ve dışarıdan reçete kapsamında olsa bile herhangi bir ilaç alımı da 
yapılmadığını ifade etmişlerdir.

1997- 2011 YILLARI ARASINDA MEYDANA GELEN TUTUKLU, HÜKÜMLÜ VE HÜKMEN 
TUTUKLU ÖLÜM OLAYLARININ NEDENLERİ VE SAYISI

 Eceliyle Ölüm Diğer Hükümlülerce Personelin Kötü Toplam
  Öldürülme Muamele İddiası

1997 91 14 - 105

1998 112 16 - 128

1999 154 23 - 177
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2000 154 16 - 170

2001 123 6 - 129

2002 71 2 - 73

2003 128 2 - 130

2004 12 1 - 13

2005 21 - - 21

2006 121 2 - 123

2007 150 - - 150

2008 170 2 1 173

2009 155 4 - 159

2010 213 1 - 214

2011 235 2 - 237

TOPLAM 1910 91 1 2002

1997- 2011 YILLARI ARASINDA C. İ. K. İNTİHAR NEDENİYLE GERÇEKLEŞEN ÖLÜMLERİN 
SAYILARI

 Tutuklu Hükümlü Hükmen Tutuklu Toplam

2011 15 12 4 31

2010 21 14 3 38

2009 20 12 5 37

2008 18 9 7 34

2007 16 5 5 26

2006 25 9 - 34

2005 İstatistik Bürosunda 1997 - 2005 yılları arasında 38

2004 tutuklu, hükmen tutuklu ve hükümlülere 66

2003 ait ayrı ayrı veri bulunmamaktadır. 33

2002  16
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2001  29

2000  23

1999  17

1998  28

1997  18

(...)

A. Sağlıkla İlgili İncelemeler: 

• Sağlık Hizmetleri Merkezi 2 katlı olup alt katta çeşitli branşlardan hekimlerin 
(genel cerrahi, iç hastalıkları,  ortopedi, acil müdahale, diş, psikiyatri, kulak 
burun boğaz, göz, kadın hastalıkları vb.) muayene odaları ve üst katta yataklı 
tedavi ve izleme ünitelerinin bulunduğu gözlenmiştir.

• Sağlık Hizmetleri Merkezi’nde asansör, çay ocağı, büfe, yemekhane, 
personel için dinlenme odası, personel soyunma-duş odası, tesisat makine 
odası, laboratuar, depo (zaruri malzemelerin bulunduğu), soğuk depo, hemşire 
ve doktor odaları bulunduğu, Merkezin yeni olmasından kaynaklı birtakım 
eksikliklerinin (röntgen cihazı vb. olmadığı) bulunduğu gözlenmiştir. 

• Odalarda  (sedye, tekerlekli sandalye, oksijen tüpleri..vb), malzemeler olduğu 
ve çağrı cihazları olduğu görülmüştür. Oda kapıları dışarıdan içerisi görülecek 
şekilde bir kısmının cam olduğu, pencerelerinin de parmaklıklı ve tel örgülü 
olduğu gözlenmiştir.

• Sağlık Hizmetleri Merkezi’nde yapmış olduğumuz incelemelerde diş hekimi 
hariç hiçbir hekim ve sağlık personelinin bulunmadığı gözlenmiştir.

• “Haftada bir rotasyon usullü uzman hekimlerle sağlık tedavi hizmetleri 
sürdürülmeye çalışıldığı” ifadesine rağmen hiçbir uzman hekimle 
karşılaşılmamıştır.

• Hasta muayene odalarında bulunması zorunlu ve gerekli tıbbi donanımın 
henüz tamamlanmadığı gözlenmiştir.

• Muayene odalarında hasta kayıt düzeneği ve Sosyal Güvenlik Kurumu 
bildirimleri için alt yapının olmadığı, diş hekimi odasında hasta kayıtlarının el 
ile hasta kayıt defterine kaydedildiği gözlenmiştir.

B. Sağlık Sorunları ve Sağlığa Erişim Alanında Yaşandığı İddia Olunan 
Hak İhlalleri:

Tutuklu ve hükümlüler tarafından Komisyonumuza iletilen iddialar şunlardır: 
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• Kronik hastalığı olanların (astım, kalp/böbrek hastalığı, tiroid, ortopedik 
rahatsızlıklar gibi) sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldığı,

• Kronik hastaların beslenmesi ve diyeti konusunda bir yönetim biçiminin 
olmadığı ve uygulanmadığı,

• Tutuklu ve hükümlülerin hastalıklarının önemsenmediği ve sağlık hizmetine 
ulaşımın geciktirildiği, 

• Hastalıkları ile ilgili rapor ve belgelerin kendilerine verilmemesi nedeniyle 
hastalıkları hakkında kaygı duydukları ve hastalık süreçlerini izleyemedikleri,

• Hastahane sevkleri sırasında nakil aracı içinde sıcak ve kapalı ortamda 
saatlerce bekletildikleri, 

• Hasta muayenesi sırasında kelepçelerinin çözülmeyip, ayrıca güvenlik 
görevlilerinin de hasta mahremiyetine engel olacak şekilde muayene odasından 
çıkmadıkları,

• Sağlık kuruluşlarına (2. ve 3. basamak) sevk edilmeleri durumunda, önceden 
randevu alınmadan gidildiği için saatlerce bekleyip muayene olamadan geri 
geldikleri,

• Kronik hastalıkları nedeniyle tedavi hizmetlerinin tam yapılmadığı, yapılsa 
dahi gecikmeli olarak yapıldığı ve günlük tedavi hizmetlerinden (enjeksiyon 
vs)  yararlanamadıkları,

• Tek kişilik odada kalan ve kapalı ortam fobisi olduğu için tam teşekküllü 
bir hastanede psikiyatrik tedavi görmek isteyen hükümlünün bu talebinin 
değerlendirilmemiş olduğu tarafımıza bildirilmiştir. 

C. Sonuç ve Öneriler:

• Tutuklu ve hükümlülerin tedavi için götürüldükleri Aliağa Devlet 
Hastanesi’nde (diş tedavisi, röntgen çekimi ve diğer muayene, tetkik ve 
tedaviler sırasında) hasta mahremiyetinin gözetilmediği, kelepçelerinin 
çözülmediği tespit edilmiştir. Kurum Savcısı tarafından bu sorunun doktorların 
güvenlik endişesi nedeniyle jandarma tarafından uygulandığı belirtildiğinden, 
hekimlerin ve sağlık kuruluşlarının İstanbul Protokolü7 hakkında bilgilendirilmesi 
ve eğitilmeleri gereğinin İl Sağlık Müdürlüğü ve İzmir Tabip Odası Başkanlığı’na 
yazı ile bildirilmesi önerilir.  

• Tutuklu ve hükümlülerin tedavi için götürüldükleri Aliağa Devlet 
Hastanesi’nde muayene sırası beklerken hastane bünyesinde bir mahkum 
koğuşu bulunmaması sebebiyle cezaevi nakil aracında bekletildikleri yönündeki 

7 
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şikayetlerin giderilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’ ne bilgi verilmesi önerilir. 

• Cezaevleri Genel Müdürlüğü’nce yapılan şehirler arası sevk ve nakillerde 
cezaevi nakil araçlarının sağlık koşullarına uygun olmadığı, hasta tutuklu ve 
hükümlülerin sevklerinde gerekli özenin gözetilip gözetilmediği yönündeki 
şikayetlerin Adalet Bakanlığı’na sorulması önerilir.  

• Sunulan sağlık hizmetinin yeterli görülmemesi ya da ileri düzeyde tetkik – 
incelemelerin yapılması gerektiği durumlarda 3. basamak tedavi kurumları olan 
Üniversite ve  Eğitim Araştırma Hastanelerine sevklerin yapılabilmesi, yapılan 
sevklerin kolaylaştırılmasının sağlanması hususunun İl Sağlık Müdürlüğü’ ne 
bildirilmesi önerilir. 

• Sağlık hizmeti sunumu mekanları olmasına rağmen hekimlik hizmetlerinin 
yetersiz olduğu, hatta olmadığı tespit edildiğinden, sağlık hizmeti sunucularının 
rotasyon usulü ile temin edilmeye çalışılması yerine daimi kadrolu sağlık 
görevlisi tahsis edilmesi (aile hekimi, uzman hekim ve yardımcı sağlık personeli) 
hususunda İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazı bilgi verilmesi önerilir.  

• Kronik hastaların beslenmesi ve diyeti konusunda bir yönetim biçiminin 
olmadığı; verilen günlük yemeklerin yetersiz olduğu, kendi parasal imkanları 
ile meyve ve sebze almak isteyenlerin taze meyve ve sebzeye ulaşmalarının 
sağlanması için Kurum yönetimine işbu raporun gönderilmesi önerilir. 

• Ancak ziyaretin ardından yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen sağlık koşullarına 
yönelik olmak üzere tutuklu ve hükümlülerden gelen başvuruların giderek 
artması tüm tespit,görüşme ve yazışmalara rağmen şikayete konu hususların 
düzetilmemesi nedeni ile İzmir Barosu temsilcisinin de yer aldığı İzmir Valiliği 
Cezaevi ve Gözaltı Birimlerini İzleme Kurulu 03.05.2013 tarihinde Aliağa T 
Tipi Ceza İnfaz Kurumuna bir ziyaret daha düzenleyerek yaklaşık 60 tutuklu 
ve hükümlü ile görüşmüş, tespit edilen sorunların giderilmesi amacı ile rapor 
tanzimi beklenmeksizin İzmir Sağlık Müdürlüğü ile görüşme kararı almıştır.

6. TBMM Çalışmaları:

Bingöl Milletvekili İdris Baluken “ tutuklu ve hükümlülerin sağlık koşulları ko-
nusunda” TBMM’ne yazılı sorun önergesi vererek aşağıdaki soruların yanıtlan-
masını talep etmiştir:

Türkiye’deki başlıca sorunların en önemlilerinden biri Cezaevlerinin yetersiz 
koşullarıdır. Tutuklama furyasının son dönemde artışı ile beraber bu sorunlar 
daha ağır bir hal almıştır. Çok sayıda cezaevinde günümüz itibariyle sorunlar 
kangrenleşmiştir. Cezaevi koşullarının bu derece kötü olması deyim yerindeyse 
tutsaklara ikinci bir ceza olarak dayatılmaktadır. Bu bağlamda;
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1. Türkiye’de tiplerine göre toplam cezaevi sayısı kaçtır?

2. Türkiye’deki cezaevlerinde bulunan toplam hükümlü ve tutuklu sayısı 
kaçtır? Bu sayının kadın ve erkek oranı nedir?

3. Türkiye’de 18 yaş altı kaç çocuk cezaevlerinde bulunmaktadır?

4. Türkiye’deki   cezaevlerinde   revir  sayısı   kaçtır?   Hangi   cezaevlerinde  revir 
bulunmaktadır? Bu revirlerde, tıbbi donanım, tetkik ve tedavi imkânları hangi 
düzeydedir? Revir bulunmayan cezaevlerinde acil, hayati tıbbi müdahaleler ve 
sağlık hizmeti nasıl verilmektedir?

5. Türkiye’deki cezaevlerinde toplamda kaç sağlık çalışanı bulunmaktadır? Bu 
sağlık çalışanı sayısı, gerekli tıbbi hizmet vermek için yeterli midir? Cezaevlerinde 
bulunan sağlık personellerinin günlük çalışma saatleri ne kadardır?

6. Türkiye’deki cezaevlerinde sevk-cezaevi ilişkisi, sevk şekli, hastane işlemleri 
hangi yollarla gerçekleştirilmektedir?

7. Türkiye’de kronik veya yaşamı tehdit edecek düzeyde ağır hasta 
mahkûmların ad ve soyadları nelerdir? Bu mahkûmların bulundukları cezaevleri 
hangileridir? Ağır hasta tutuklu ve hükümlülerin, hastanede bulunmaları 
gereken tedavi süreçlerinde cezaevlerinde tutuldukları, dolayısıyla gerekli tıbbi 
tedaviyi alamadıkları yönünde iddialar vardır. Bu konuda elinizdeki bilgileri 
kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor musunuz?

8. Ağır hasta olduğu içine Adli Tıp Kurumuna sevk edilen veya 
Cumhurbaşkanlığının af yetkisi kapsamında onay bekleyen kaç tutuklu ve 
hükümlü vardır?

9. Türkiye’deki cezaevlerinde havalandırma, aydınlatma, ısıtma ve hücre ile 
koğuş odaları gibi fiziki konularda mahkûmlar açısından problem yaratan 
cezaevleri hangileridir? Bu problemleri gidermeye yönelik herhangi bir 
çalışmanız var mıdır?

II. İZMİR VALİLİĞİ İL İNSAN HAKLARI KURULU CEZAEVİ VE GÖZALTI 
BİRİMLERİNİ İZLEME KOMİSYONU İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN İZLEME VE 
RAPORLAMA FAALİYETLERİ:

İzmir il sınırları içerisinde İzmir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu adına gözaltı bi-
rimleri ile ceza infaz kurumlarında izleme yapmaya yetkili olan “Cezaevi ve Gö-
zaltı Birimlerini İzleme Komisyonu” çalışma yönergesinin 3.maddesi gereğince 
İzmir Barosu temsilcisinin grup sorumluluğunu üstlendiği bu dönemde ziyaret 
ve raporlama faaliyetleri gerçekleştirmiştir;

1- 24.12.2014 tarihli İzmir Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu Raporu;
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İzmir Valiliği İnsan Hakları İl Kurulu Cezaevi ve Gözaltı Birimleri İzleme Komis-
yonu, İzmir Aliağa Ceza ve İnfaz Kurumu’na (bundan sonra “Kurum” olarak 
anılacaktır) ilk ziyaretini Zeynel Değirmenci, Nilgün Şentuna, Mine Uzun ve 
İzmir Valiliği İnsan Hakları İl Kurulu Psikoloğu Didem Fundalar’dan oluşan he-
yet ile 11.04.2012 tarihinde gerçekleştirmiştir8. Sınırlı bir katılımın olduğu bu 
ziyarette, farklı uzmanlık alanlarından üyelerle yeni bir ziyaret yapılması gereği 
gündeme gelmiş; 23.07.2012 tarihinde Zeynep Sedef Özdoğan, Ramazan İnci, 
İsmet Dutar, A. Numan Arıcı, N. Sedat Gülşen, Halit Çelik, Turgay Çavuşoğlu, 
Yaşar Çelik, Mine Uzun, Nilgün Şentuna’dan oluşan heyet, Kurum’u ikinci kez 
ziyaret etmiştir9. Her iki ziyaret sonucundaki inceleme ve izlenimlerin yanı sıra, 
Kurulumuza müracaatta bulunan S.M, T.İ, Ş.B, S.D, N.B, H.D, H.Ç, Ö.İ, F.A ve 
diğer tutuklu ve hükümlülerle yapılan görüşmelerin değerlendirilmesi sonu-
cunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 

A. KURUMSAL GÖRÜŞMELER

I. 11.04.2012 Tarihli Ziyaret:

Ziyaret sırasında öncelikle Kurum Savcısı Turan Güzeloğlu ile görüşülmüştür. 
Sayın Güzeloğlu, insan haklarına önem verdiğini, birinci kuşak hak ihlalleri-
nin olmamasının gerektiğini, var olan şikayetlerin zamanla giderileceğini be-
lirtmiştir. Kurullar tarafından yapılan ziyaretleri önemsediklerini, sivil toplum 
kuruluşlarına ve halka açık olması gereken cezaevlerinin sık sık ziyaret edilmek 
suretiyle denetlenmesi ve görülen aksaklıkların rapor edilmesi gereğini de vur-
gulamıştır. Bunun yanı sıra ileride yapılması planlanan bazı projelere de (kadın 
cezaevi için çamaşırhane, açık cezaevi için yatçılık, rüzgar tribünleri) değinmiş-
tir. 

(...) 

I. 23.07.2012 Tarihli Ziyaret: 

Ziyaret sırasında Kurum Savcısı’nın Kurum dışında olması nedeniyle Komis-
yonumuz, Açık Cezaevi Müdürü Halis Orhan tarafından karşılanmıştır. Kendisi 
Komisyonumuza harita üzerinde Kurum’un özellikleri ve olanakları hakkında 
bilgi vermiştir. 

(...)

I.  İl Sağlık Müdürlüğü Ziyareti: 

Kurum ziyaretinin akabinde Komisyon üyelerimizin katılımı ile 31.07.2012

8 	 İzmir	Cumhuriyet	Başsavcılığı’nın	09.04.2012	Tarih	ve	BM	2012/582	Sayılı	Oluru.
9	 İzmir	Cumhuriyet	Başsavcılığı’nın	18.07.2012	Tarih	ve	BM	2012/1383	Sayılı	Oluru.
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tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü ziyareti gerçekleştirilmiştir.  Söz konusu tarihteki 
İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Özkan ve Aliağa Sağlık Grup Başkanı Dr. 
Özkan Orhun ile bir görüşme yapılmıştır. İl Sağlık Müdürü, Kurum’daki sağlık 
kompleksinin tamamlanacağını, rotasyoner hekimlerle sağlık sorunlarını çöz-
düklerini, halen kadrolu üç aile hekimi olduğu ve dördüncü hekim için kadro 
atama talebinde bulunulduğu, acil vakalar için 112 acil sağlık hizmetleri siste-
minden yararlanıldığı, Kurum yakınında 112 konumlanması için ruhsat alındığı, 
aile hekimliğinin temel görevleri arasında olan koruyucu hizmetlerden olan 
taramaların yapıldığı (örneğin tüberküloz %70), Kurum’daki su kaynaklarının 
içilebilir vasıfta olduğu, Kurum’da çevre sağlığına önem verildiği ve bu bağlam-
da haşeratla mücadele edildiği konularına değinmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Haziran 2012 ve Temmuz 2012 aylarında Bitlis ve Batman Cezaevlerinden ger-
çekleştirilen sevklerde, sevk edilenlere yolda yemek verilmediği şeklindeki id-
diaların doğru olup olmadığı; yemek verilmiş ise buna ilişkin tutanak ve belge-
lerin bir suretinin Kurulumuza gönderilmesi için Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif 
Evleri Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılması önerilir. 

Kurulumuza gelen başvurular ve yapmış olduğumuz görüşmelerde Van ve 
Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemelerinde duruşmaları devam eden tutukluların 
sevk edildiği tespit olunmuştur. Henüz haklarında kesinleşmiş bir mahkumiyet 
hükmü bulunmayan kişilerin, yargılandıkları mahkeme çevresindeki bir avukat 
yardımından yararlanma hakkının kısıtlandığı ve savunma hakkının engellen-
miş olduğu görüldüğünden, bu sevklerin sebebinin Adalet Bakanlığı Ceza ve 
Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nden yazı ile sorulması önerilir. 

Kurulumuza gelen başvurular ve yapmış olduğumuz görüşmelerde Bergama 
Kadın Cezaevi ve Sincan Cezaevi’nden Kurum’a yapılan sevklerde cezaevine 
kabulde tutuklu ve hükümlü tüm kadınların Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi 
ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tüzük’ün 46/2. madde-
sinde açıkça belirtilen “makul ve ciddi emareler” aranmaksızın çıplak arama 
yapıldığı tespit edilmiştir. 

Anılı tüzük maddesi gerekçe gösterilerek yapılan çıplak aramanın soyut ve ge-
nel olarak herkese uygulanması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anaya-
samızca güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin ihlali olup, Tüzüğün 
46. maddesinin yeniden düzenlenmesi için Adalet Bakanlığı’na yazı yazılması 
önerilir. 

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un temel gerekçesi ıs-
lah ve topluma kazandırma olduğu belirtilmiştir. Toplumda “tecrit” olarak da 
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adlandırılan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların ömür boyu tek kişilik 
odalarda barındırılması yöntemi, kanunun amacı ile çelişmekte olup yaşama 
hakkının ihlali sonucunu doğuracağından, bu hususun Adalet Bakanlığı’na yazı 
ile bildirilmesi önerilir.  

Tutuklu ve hükümlülerin tedavi için götürüldükleri Aliağa Devlet Hastanesi’nde 
(diş tedavisi, röntgen çekimi ve diğer muayene, tetkik ve tedaviler sırasında) 
hasta mahremiyetinin gözetilmediği, kelepçelerinin çözülmediği tespit edil-
miştir. Kurum Savcısı tarafından bu sorunun doktorların güvenlik endişesi ne-
deniyle jandarma tarafından uygulandığı belirtildiğinden, hekimlerin ve sağlık 
kuruluşlarının İstanbul Protokolü10 hakkında bilgilendirilmesi ve eğitilmeleri 
gereğinin İl Sağlık Müdürlüğü ve İzmir Tabip Odası Başkanlığı’na yazı ile bildi-
rilmesi önerilir.  

Tutuklu ve hükümlülerin tedavi için götürüldükleri Aliağa Devlet Hastanesi’nde 
muayene sırası beklerken hastane bünyesinde bir mahkum koğuşu bulunma-
ması sebebiyle cezaevi nakil aracında bekletildikleri yönündeki şikayetlerin gi-
derilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’ ne bilgi verilmesi önerilir. 

Cezaevleri Genel Müdürlüğü’nce yapılan şehirler arası sevk ve nakillerde ceza-
evi nakil araçlarının sağlık koşullarına uygun olmadığı, hasta tutuklu ve hüküm-
lülerin sevklerinde gerekli özenin gözetilip gözetilmediği yönündeki şikayetle-
rin Adalet Bakanlığı’na sorulması önerilir.  

Sunulan sağlık hizmetinin yeterli görülmemesi ya da ileri düzeyde tetkik – in-
celemelerin yapılması gerektiği durumlarda 3. basamak tedavi kurumları olan 
Üniversite ve  Eğitim Araştırma Hastanelerine sevklerin yapılabilmesi, yapılan 
sevklerin kolaylaştırılmasının sağlanması hususunun İl Sağlık Müdürlüğü’ ne 
bildirilmesi önerilir. 

Sağlık hizmeti sunumu mekanları olmasına rağmen hekimlik hizmetlerinin ye-
tersiz olduğu, hatta olmadığı tespit edildiğinden, sağlık hizmeti sunucularının 
rotasyon usulü ile temin edilmeye çalışılması yerine daimi kadrolu sağlık gö-
revlisi tahsis edilmesi (aile hekimi, uzman hekim ve yardımcı sağlık personeli) 
hususunda İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazı bilgi verilmesi önerilir.  

Kronik hastaların beslenmesi ve diyeti konusunda bir yönetim biçiminin ol-
madığı; verilen günlük yemeklerin yetersiz olduğu, kendi parasal imkanları ile 
meyve ve sebze almak isteyenlerin taze meyve ve sebzeye ulaşmalarının sağ-
lanması için Kurum yönetimine işbu raporun gönderilmesi önerilir. 

10 İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı, Aşağılayıcı Muamele veya Cezaların 
etkileyici Biçimde Soruşturulması ve Belgelendirilmesi İçin El Klavuzu- Birleşmiş Mil-
letler İnsan Hakları Komisyonu ve Genel Kurulu- 20 Nisan 2000)
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Tutuklu ve hükümlülerin yakınmış oldukları iletişim konusundaki sorunun, 
posta işletmeleri idaresinin personel sıkıntısı nedeniyle yaşandığı tespit edil-
diğinden, sorunun çözümü için Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ ne yazı ile 
bildirilmesi önerilir. 

Tutuklu ve hükümlülerin alıp gönderdikleri postaların incelenmesi için görevli 
olan personel sayısının arttırılması için Kurum yönetimine yazı ile bildirilmesi 
önerilir. 

Adalet Bakanlığı genelgesi ile cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin di-
ğer odalarda kalanlar ile haftada 10 saat bir araya gelme hakkının uygulanma-
sının Kurum yönetimine yazı ile bildirilmesi önerilir. 

Cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlülere kullandırılan görüşme hakkının yasa 
ile belirlenen sınırlamalara kısıtlama getirilmeden, görüş süresinin hükümlü/
tutuklu ile görüşmecinin görüş alanına girdikten sonra başlatılması hususunun 
Kurum yönetimine yazı ile bildirilmesi önerilir.

Kütüphane, spor salonu vb. sosyal alanlardan faydalanma sürelerinin uzatılarak 
tutuklu/hükümlülerin sosyalleşmelerinin sağlanması; mesleki eğitim kursları-
nın ve iş atölyelerinin kurulması, var olanlarının çeşitliliğinin ve sayısının arttı-
rılması hususunun Kurum yönetimine yazı ile bildirilmesi önerilir. 

 Cezaevinin hiçbir yerinde iklimlendirme sisteminin mevcut olmadığı görüldü-
ğünden sorunun çözümü için Adalet Bakanlığı’na yazı ile bildirilmesi önerilir.

Kişi başı günlük su kullanımının 200 litre ile sınırlı tutulması, suyun genel me-
kan temizliğinde de kullanılıyor olması sebebiyle yetersiz kaldığı şeklindeki şi-
kayetlerin çokluğu nedeniyle, bu miktarın arttırılması için Kurum yönetimine 
yazı ile bildirilmesi önerilir. 

Cezaevi ve Gözaltı Birimleri İzleme Komisyonumuzun İzmir Aliağa Ceza ve İn-
faz Kurumu’nda yaptığı inceleme ve tespitlerine ilişkin yedi sayfadan ibaret 
işbu rapor İzmir Valiliği İnsan Hakları İl Kurulu’na arz olunur.  

2. İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Raporu:

03.05.2013 Günü Aliağa Şakran T 2 Cezaevi Ramazan İNCİ, Mine UZUN, Nu-
man ARICI ve Zeynep Sedef ÖZDOĞAN tarafından ziyaret edilmiştir.

Önceki tarihlerde, toplamı 142’yi bulan ve T 2 Cezaevinde 28.12.2012 günü 
darp edilme olayı yaşandığını, kendilerini güvende hissetmediklerini beyan 
eden dilekçe sahiplerinin başvurusu

üzerine Şubat ayında gerçekleştirmeyi planladığımız ziyaret, Cezaevi Savcılığı 
tarafından kabul görmemiştir. 08.03.2013 günü gerçekleştirdiğimiz ziyaret ise 
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önceki ziyaretlerimizin aksine ; Komisyon çalışmalarını kısıtlar nitelikte buldu-
ğumuz ve şikayet başvurusu yapanların kendilerini ifade etmekte zorlanabile-
cekleri bir yöntemle , başvurucuların tek başlarına bir odaya çağrılması şeklinde 
düzenlenmek istendiğinden, başvurucular ya da diğer tutuklu ve hükümlülerle 
görüşemeden sonlandırılmış idi.

03.05.2013 Günü gerçekleştirdiğimiz ziyaret esnasında Komisyonumuza gere-
ken çalışma imkanları ve her türlü kolaylık sağlanmış, Cezaevinin istediğimiz 
tüm birimlerini ziyaret etme olanağı sağlanmıştır.

Ziyaretimize 28.12.2012 günü arama esnasında olay yaşanan B 1 odasından 
başlanmış, ancak o tarihli aramada olay yaşanması üzerine odada kalanların 
tümünün İzmir Yüksek Güvenlikli  F Tipi Cezaevlerine sevk edilmesi sebebi ile 
olayın muhatapları ile birebir görüşme imkanı olmamıştır.

Cezaevi’nde kalan ve Kurulumuza başvuruda bulunan dilekçe sahibi diğer tu-
tuklu ve hükümlüler, sorunun ayakkabı aramasından kaynaklandığını kendile-
rini ayakkabı aramasında karşı çıkmadıklarını, ancak her aramada ayakkabılar 
çıkarılmış, önlerine alınmış vaziyette bir arama yöntemi dayatılmasına karşı çık-
tıklarını, cihaz ile yapılan aramada sinyal vermesi durumunda zaten ayakkabı-
ları çıkarttıklarını, bunun dışından, dışarıdan gelirken veya kendilerine ayakkabı 
yatırılması durumunda  hassas aramadan geçtiğini her ziyaretçiye çıkışlarında 
veya adliye, hastane sebebi ile dışarı çıktıklarında ve içeri girerken yine ince 
aramadan geçirildiklerini, bu sebeple olağan aramalarda ayakkabıların çıkar-
tılmış vaziyette önlerinde hazır edilmesi talebinin aşırıya kaçan bir uygulama 
olduğunu, 28.12.2012 günü bu yönteme itiraz eden B 1 odasında kalan arka-
daşlarının çok sayıda infaz koruma görevlisi tarafından darp edildiğini iddia 
etmişlerdir.

B 1 sakinlerinin kişisel eşyalarını dahi almalarına izin verilmeden başka ceza-
evine sevk edildiğini, kendilerinin de bu sebeple güvenlik yönünden kaygıları 
olduğunu beyan etmişlerdir.

Cezaevi idaresi ise arama uygulamasına direnen B 1 odasında kalanların Ce-
zaevi personeline saldırdığını, personelin darp raporu olduğunu olayın yargıya 
intikal ettiğini beyan etmişlerdir.

Raporlardan birer fotokopi Komisyonumuza verilmiştir.

B 1 Sakini tutuklu/hükümlülerin raporlarında yalnız ‘subjektif ağrı şikayeti’ yer 
alırken, İnfaz koruma Memurlarının raporlarında aynı şikayetlere ilişkin ‘has-
sasiyet oluştuğu’ yazılı olup, 11 görevli memurun revirde yapılan muayeneleri 
sonucunda 4 görevlinin Aliağa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği, 3 ile 10 gün 
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arasında iş göremezlik raporu aldıkları, diğer 7 görevlinin de çeşitli sürelerle 
istirahat raporu aldıkları okunmaktadır.

Diğer yandan görüştüğümüz İnfaz Koruma Memurlarına, koridoru gösteren 
kamera kayıtlarının ne kadar süre saklandığı sorulduğunda, altı ay cevabı alın-
mıştır. İnfaz Koruma Memurları, yalnız koridorlarda yer alan kamera ile yetin-
mediklerini, kural olarak odalarda kamera sistemi bulunmamakla birlikte B1’de 
baş gösteren gerilimin bir olaya dönüşmesi kuşkusu belirdiğinden, bu odaya 
arama için giderken bir seyyar kamera hazır ederek, 28.12.2012 günlü olaya 
dair görüntü aldıklarını beyan etmişlerdir.

Mayıs ayı sonunda Ceza İnfaz Kurumlarının denetiminden sorumlu, İzmir Cum-
huriyet Başsavcı Vekili Sn. Yusuf ARSLAN ile görüşmemiz esnasında bu husus 
sorulmuş, olaya dair kamera görüntüleri olduğu ve adliyeye intikal ettirildiği 
cevabı alınmıştır.

Önceden olay olabileceğinin sezilmesine ve görüntülenmek üzere kamera ha-
zır edilmesine rağmen, olağan olarak sekiz kişi için düşünülmüş odalarda, en 
fazla ondört kişinin kaldığı dikkate alınırsa, her türlü donanıma sahip olabi-
lecek ve gerekirse ek güvenlik önlemi alabilecek İnfaz Koruma Memurlarının 
göz göre göre ve kayıt altında ‘iş ve güçlerine mani olabilecek düzeyde’ darp  
edilmeleri soru işareti oluşturmaktadır. Karşılıklı fiziki müdahale şeklinde geli-
şen bir olayda, bütün darp emarelerinin istisnasız İnfaz Koruma Memurlarında 
çıkması, olayın diğer tarafındakilerde  tek bir ekimoz dahi tesbit edilememesi 
de üzerinde düşünülmesi gereken bir olgudur.

Olay  yargıya intikal etmiş olup, yargı kararını beklemek gerekecektir.

Görüştüğümüz tutuklu ve hükümlülerin ifade ettikleri sorunları;

- 2013 Mayıs ayı itibarı ile halen hastanelere hasta haklarına uygun sevk edil-
meleri ve tedavi görmelerinin sağlanamadığı, özellikle diş hekimi koltuğunda 
kelepçeli oturmayı kabullenemedikleri için tümünün diş tedavilerinin aksadığı,

- Kantinde taze meyve ve sebze ile diğer ürün çeşitliliğini makul fiyata bulmak-
ta zorlandıklarını,

- Disiplin cezalarının aşırı ve ölçüsüz düzenlendiğini, şartla salıverme imkanını 
ellerinden alacak şekilde uygulandığını,

- Basılı eserler üzerindeki denetiminin aşırı uygulamalara vardığını, örneğin 
yasadışı örgütün kurulmasından belki elli, altmış yıl önce yazılmış bulunan ve 
tarihi niteliği bulunan bir kitaba, yasaklama kararı olmadığı halde, yasadışı ör-
güt propagandası sebebi ile el konulduğunu, bu tür  uygulamalarla keyfi dav-
ranıldığını,
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- Kural olarak sekiz kişi için düzenlenmiş odalarda yer yokluğundan on kişinin 
üzerinde yaşadıklarını, sayıları onu geçtiği için, Adalet Bakanlığı Genelgeleri ile 
sağlanmış olan, diğer odalarda bulunanlarla haftalık spor etkinliği, sohbet saati 
vb.  ortak etkinlikte bulunamadıklarını, hep aynı yüzlerle zaman geçirmenin bir 
süre sonra insan psikolojisini olumsuz etkilediğini,

- İş,sanat öğrenmek, yetenek geliştirmek için açılan kurslardan yararlanmakta 
zorluk çektikleri ifade olunmuş, sorduğumuzda yaklaşık oniki kişinin kaldığı 
odalarda, her odadan bir      ya  da iki kişinin  İngilizce dersi, saz kursu , resim 
kursu gibi etkinliklerden yararlanabildiği diğerlerine henüz sıra gelmediği an-
laşılmıştır.

- Resim dersi, boyama sanatı gibi etkinliklere katılanlar, malzemelerin yalnız 
Aliağa’dan temin edilmesinin kendilerini fiyat yönünden mağdur ettiğini, resim 
yapılan ahşap malzemenin dışarıda belki 5 TL’den temini mümkün iken , Aliağa 
piyasasından 20 TL’den aşağı elde edilemediğini, sınırlı bütçeleri ile öğrendik-
lerini yaşama geçirmekte sıkıntı çekmekte olduklarını,

- Sigara içen ile içmeyen ayırımı yapılmaksızın herkesin aynı mekanları paylaş-
masının içmeyenler yönünden sıkıntı ve sağlık sorunu yarattığını,

- Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen, yıllardır  cezaevi yaşamının içinde olan 
ve çoğu birbiri ile hısımlık, hemşerilik ilişkisi bulunan kişilerin dışarıdaki aile-
lerinin, yılda birkaç kez olmak üzere ve ortak araç tutarak ziyarete gelebildiği; 
görüş mahallinde, kendi görüşeceği tutuklu/hükümlü akrabasının olduğu bö-
lüme geçerken, gördüğü bir diğer hemşerisine selam vermesinin dahi, kanuna 
aykırı görülerek, gayri insani şekilde engellendiğini, kanunların her durumu 
öngöremeyeceğini, burada kural dışı görüş talep etmediklerini, insan olmanın 
gereği bir selama izin verilmesini; insanca muamele talep ettikleri,

Temel yakınma konuları olarak iletmişlerdir.

T 2 Cezaevi’nden ayrılmadan önce görüştüğümüz Sosyal Çalışmacı (Eğitimci) 
Zafer Zaim, olağan şartlarda 150 kişi ile ilgilenmesinin verimlilik açısından uy-
gun oldğunu, bu yerleşkede ise kendisinin 450 kişi ile ilgilenmek durumunda 
olduğunu, bunun dışında özellikle çalışan personelin de ‘cezaevi mantığı’nı, 
hak ve sorumluluklarını kavrayabilmek için Sosyal çalışmaya dahil olması ge-
reğini ifade etmiştir. Personele yönelik, “öfke kontrolü ve aile ilişkileri” üzeri-
ne çalışmalar düşünüldüğünü anlatmıştır. Zafer Zaim bey , cezaevi yaşamında, 
Uluslararası standartların “ bir odadan o gün için kaç kişinin bir etkinlik için dı-
şarı çıkabildiği” ile ölçüldüğünü ve 1/3’ ün iyi bir oran olduğunu ifade etmiştir.

Bizim tesbitimiz bu oranın gerisinde çok gerisinde kalındığıdır.
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Cezaevlerini, dış dünyaya daha fazla açabilmek, içerideki insanların toplumdan 
yardım ve destek alabilmesini sağlamak, İdarenin yükünü paylaşmak gerektiği 
görüşündeyiz.

Süregelen sağlık sorunları sebebi ile İl Sağlık Müdürlüğü ile İnsan Hakları İl 
Kurulu olarak görüşme yapmanın yerinde olacağı inancındayız.

Rapordan birer örneğin  Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesi-
nin yararlı olacağı düşüncesindeyiz.

Saygılarımızla.

25.09.2013

3. İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ziyareti

27.05.2013 Günü İzmir Yüksek Güvenlikli 2 No’lu F Tipi Cezaevi, Ramazan İNCİ, 
Mine UZUN, Halit ÇELİK, Nilgün ŞENTUNA, Sedat GÜLŞEN ve Zeynep Sedef  
ÖZDOĞAN tarafından ziyaret edilmiştir.

4.  İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Raporu: 

İzmir Valiliği  İnsan Hakları İzmir İl Kurulu, Cezaevi ve Gözaltı Merkezlerini 
İzleme Komisyonu olarak Aliağa Şakran Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevi’ne 
06.06.2013 Tarihinde ziyaret gerçekleştirilmiştir.

5. İzmir 1 Nolu Yüksek Güvenlikli F Tipi Ceza İnfaz Kurumu Raporu:

İnsan Hakları İzmir İl Kurulu, Cezaevi ve Gözaltı Merkezlerini İzleme Komisyonu 
olarak 3 Temmuz 2013 tarihinde İzmir 1 Nolu Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi 
Komisyon üyelerimiz Ramazan İnci, Mine UZUN, Nilgün ŞENTUNA, Halit ÇELİK, 
Orhan KARAOĞLU ve Zeynep Sedef ÖZDOĞAN tarafından gerçekleştirilmiştir.
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İZMİR BAROSU ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Av.Dilek Demir,Av.Türkan Karakoç, 

Sekreterya: Av.Şenol Karaaslan, Av.Devrim Cengiz Aygün

  İzmir Barosu Çocuk Hakları Komisyonu; çocuk hakları alanında ulusal ve ulus-
lararası hukuk ekseninde, çocuk haklarının tanınması, korunması, uygulanması 
ve geliştirilmesi açısından mesleki, kurumsal ve uygulamaya yönelik disiplinler 
arası bir yaklaşımla araştırma ve çalışma yapmaktadır. 

  Çağdaş hukuk metinlerinde çocuklar hakların öznesi olarak kurgulansa da 
hukukun nesnesi olmaktan kurtulamamışlardır. Çocukluk bugün de geçişken 
bir kategori olarak var olmaya devam ediyor. Çünkü “Çocuk Hukuku”nun özü 
çocuklar için talep edilen haklardır.

“Böylece karşımıza oy kullanamayan ama savaşa gidebilen, cinsel ilişkiye girme 
veya evlenme kararını kendisi veremeyen ama anne babasının kararıyla evlen-
dirilebilen, sokaklarda‐atölyelerde çalışıp para kazanabilen ama malvarlığı üze-
rinde tasarruf etme yetkisi sınırlandırılmış garip varlıklar çıkmaktadır”

Çocuk suçluluğunun hukuki bağlamı, modern toplumun çocuk paradigmasının 
hem üretildiği hem de uygulandığı bir zemindir. Hukukun sadece suç teşkil 
eden fiili işleyen çocuğa değil genel anlamda çocuğa bakışı toplumdaki bu 
sorunlu durumu yansıtır1

  20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve Türkiye 
tarafından 14 Eylül 1989 tarihinde imzalanıp 27.01.1995 gün 4058 sayılı Kanun 
ile imzalanması uygun bulunan “BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” çocuk 
hakları konusunda ulaşılan en kapsamlı ve Dünyada en çok ülke tarafından 
kabul edilen sözleşme durumundadır.

  Gerek Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) gerekse Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk 
Ceza Adaleti Yönetimi için Asgari Standart Kurallar (Pekin Kuralları), Özgür-
lüklerinden Yoksun Bırakılan Çocukların Korunması için BM Kuralları (Havana 
Kuralları) ve Çocuk Suçlarının Önlenmesi için BM İlkeleri (Riyad İlkeleri) gibi 
belgelerde çocuklara özgü bir ceza yargılamasının sistematik bir çocuk ceza 
adalet yapısı olabilmesi için gereken unsurlar belirtilmiştir.

 Bu belgeler temelinde çocuk adalet sisteminin temel özeliğini şöyle sıralaya-
biliriz.

I. Çocukluk Yaşı
1 Aydın Atılgan, Eylem Ümit Atılgan; Çocuk Hakları Paradigması ve Çocuk Ceza 
Yargılamasına Hâkim Olan İlkeler Açısından Türkiye’deki Düzenleme ve Uygulamaların 
Değerlendirilmesi (Rapor) s.7, http://www.ihop.org.tr/dosya/cocukhaklari.pdf
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Çocuklara uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma du-
rumu hariç olmak üzere 18 yaşına kadar her insan çocuk olarak kabul edilmiştir. 
Yine”çocuk, mevcut hukuk sistemi içinde işleyebileceği bir suçtan ötürü, kendi-
sine büyük insanlardan farklı davranılması gereken kişi” olarak tanımlanmıştır.

II. Çocuğun Yüksek Yararının Korunması 
Kamusal veya özel sosyal yardım kuruluşları ile mahkemeler, idari makamlar ve 
yasama organları tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetler-
de, “çocuğun yüksek yararı” temel olarak alınıp gözetilmelidir. Asıl olan çocu-
ğun yüksek yararının belirlenip korunması olduğundan, bunun dışında kalan 
yarar ve beklentiler çocuğun yüksek yararından sonra ele alınmalıdır.

III. Çocuğun Görüşünün Alınması İlkesi
Görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip olan çocuk, hakkındaki her konuda 
görüşlerini serbestçe ifade etme hakkına sahip olup; çocuğu etkileyecek adli 
veya idari bir süreç onun ya doğrudan doğruya veya temsilcisi veya uygun bir 
makam yolu ile dinlenmesi fırsatı sağlanmalıdır. 

IV. Ceza Sorumluluğunun Başlangıcı Konusunda Asgari Bir Yaşın 
Kabul Edilmiş Olması
Ceza sorumluluğu konusunda devletler asgari bir yaş belirleyip,  bu yaş altında 
bulunan çocuklar hakkında bir adli kovuşturma yapılmaksızın diğer  önlemlerin 
alınmasını sağlama yükümlülüğü yüklenmiştir. Genel ilke olarak; “cezai sorum-
luluğunun alt sınırını belirleyen sistemler açısından, bu sınır çocuğun duygusal, 
zihinsel, entelektüel olgunluğa ulaştığı yaşın altında tutulmamalıdır” belirlen-
miştir.

V. Cezanın Son Çare Olması İlkesi
Temel belgeler ile çocuklara yönelik özel bir adalet sistemi getirilmesinin ge-
rektiği vurgulanır. Yasaları ihlal eden çocuklarla kovuşturma olmaksızın ilgile-
nilmesine yönelik önlemlerin belirlenmesini istenir. Özgürlüğün kısıtlanmasının 
en son çare olarak ve mümkün olan en kısa süre için kullanılması yönünde 
davranılması gereği üzerinde durulur.

Ceza adalet sisteminin amacı çocuğun cezalandırılması veya suçun önlenmesi 
olmayıp daima çocuğun iyileştirilmesi olmalı, suç işleyen çocuklara gösteri-
lecek tepki hem suçun hem de çocuğun içinde bulunduğu koşullarla orantılı 
olmalıdır. 

Çocuklar Hakkında Karar Verenlerin Takdir Haklarının Bulunması İlkesi:

Çocuklar hakkında ceza adalet sistemi içerisinde karar verirken, karar verecek 
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kişilerin yargılama konusu olan çocuğun özel durumunu değerlendirmeleri için 
takdir hakları olmalıdır. 

İzmir Barosu Çocuk Hakları Komisyonu yukarıda kısaca çocuklara özgü yak-
laşımların pratikte uygulanmasını sağlamak amacıyla avukatlar başta olmak 
üzere, yargılama faaliyeti içerisinde yer alan yargıç, savcı ile diğer sosyal çalış-
macılar, kolluk ve diğer disiplinlerden kurum ve kuruluşların bu asgari, evrensel 
standartlara uygun davranmasını sağlamaya yönelik torik ve pratik çalışmalar 
yürütmekti

FAALİYETLER
I-MUTLU ÇOCUKLAR YARINIMIZDIR PROJESİ

Karabağlar Kaymakamlığı, Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Karabağlar 
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün ortak olarak hazırladığı, İzmir Barosu, 
Ege Üniversitesi Çocuk Koruma Birimi, Karabağlar İlçe Müftülüğü, Karabağlar 
Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Çocuk İzlem Merkezi, İzmir Barosu, Türk Psiko-
loglar Derneği İzmir Şubesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi, Ka-
dın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi’nin paydaş olarak yer aldığı, mutlu 
çocuklar yarınımızdır  projesi kapsamında Karabağlar ilçesinde bulunan okul-
larda görev yapan idareciler, öğretmenler ve öğrenci velilerine “Çocuk İhmal 
ve İstismarının Önlenmesi” konusunda eğitim verilmesi, çocuk ihmal ve istis-
marının önlenmesi ile ilgili farkındalığın arttırılması hedeflenmiştir.

İzmir Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyesi Av.Ogün Kayacan,Av.Ali Ay-
dın,Av.Nilgün Özerkan ve İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk 
Araştırmaları Merkezi üyesi Av.Nilgün Şentuna,Av.Seda Gürer,Av.Seda Ayaz 
Aksoy,Av.Devrim Cengiz Aygün, Av.Hülya Gültekin,Av.Şenay Çö-
te,hedef okullarda görev yapan idareci ve öğretmenlere yönelik 
hazırlanan eğitim 

Karabağlar İlçe Müftülüğü 
Karabağlar ilçesinde bulunan camilerde görev yapan 84 din adamı aracılığıy-
la Karabağlardaki erkek nüfusa çocuk ihmal ve istismarının önlenmesiyle ilgili 
Ege Üniversitesi Çocuk Koruma Birimi ve İzmir Barosu/Kadın Haklarını Koruma 
Derneği aracılığıyla hazırlanacak vaazlarla konu ile ilgili baba bilinçlenmesini 
sağlamak.

Karabağlar Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü

• Projenin hazırlanması ve yazımında görev almak, 
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• Eğitim programı ve materyallerinin oluşturulmasında, değerlendirme 
ölçeklerinin oluşturulmasında görev almak,

• Eğitim programının uygulanmasında eğitici desteği sağlamak,

• Projenin izleme ve değerlendirilmesinde görev almak.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Birimi

• Proje kapsamında kullanılacak eğitim programı ve materyallerin katılımcı 
gruplarının özelliklerine göre hazırlanmasında danışmanlık yapmak,

• Proje kapsamında kullanılacak katılımcı gruplarının özelliklerine göre 
hazırlanacak değerlendirme ölçeklerinin oluşturulmasında danışmanlık 
yapmak,

• Din adamlarının vaazlarının hazırlanmasında danışmanlık yapmak,

• Proje tanıtım toplantısında okul idarecilerine yönelik sunum yapmak,

• Proje izleme ve değerlendirme sürecinde danışmanlık yapmak,

İzmir Barosu

• Eğitim programının hazırlanmasında konunun hukuki boyutu ile ilgili 
danışmanlık yapmak,

• Projede yer alan okul müdürleri ve din adamlarını bilgilendirme 
toplantılarında konunun hukuki boyutuyla ilgili olarak sunum yapmak,

• Konunun hukuki boyutuyla ilgili din adamlarının vaazlarının hazırlanmasında 
danışmanlık yapmak,

Sağlık Bakanlığı İzmir Çocuk İzlem Merkezi

• Proje tanıtım toplantısında okul müdürlerine konu ile ilgili olarak sunum 
yapmak,

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi

• Proje danışmanlığı, materyal desteği, proje kapsamında kullanılacak 
değerlendirme ölçeklerinin oluşturulmasında, proje uygulama sonuçlarının 
ölçülmesi ve değerlendirilmesinde görev almak,

• Gerektiğinde idari personel, rehber öğretmenler ve sınıf öğretmenlerinin 
eğitim sunumlarında eğitici katkısı yapılması,

• Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi

• Proje danışmanlığı, materyal desteği, proje uygulama sonuçlarının ölçülmesi 
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ve değerlendirilmesinde görev almak, 

• Gerektiğinde idari personel, rehber öğretmenler ve sınıf öğretmenlerinin 
eğitim sunumlarında eğitici katkısı yapılması,

• Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi, 

• Projede konunun hukuki boyutuyla ilgili danışmanlık, materyal desteği 
sağlamak,

• Rehber öğretmenler ve sınıf öğretmenlerinin eğitim sunumlarında eğitici 
katkısı yapmak üzere işbölümü sağlanmıştır.

II. İZMİR ÇOCUK ve GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU RA-
PORU
I. GİRİŞ

31.05.2013 tarihinde İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları 
Merkezi üyeleri ile Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri; Av.Adnan Kaya, Av.Ab-
dulmecit Yıldırım , Av.Bilge Özdemir, Av.Deniz Seyrek Tütüncübaşı, Av.Devrim 
Cengiz, Av.Eylem Yüksel, Av.Lale Özberk, Av.Nilgün Özerkan, Av.Mehtap Elbeyli 
ve Av.Şule Arslan Hızal  

II. İNCELEMEYİ BAŞLATAN NEDENLER

“İzmir Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu”nda bulunan çocukların müdafileri 
ve basında yer alan haberler; Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz kurumuna kabulde 
çıplak arama yapıldığı, kurum idaresinin keyfi tutum ve davranışlarda bulun-
duğu, hastane sevklerinin zamanında gerçekleştirilmediği, sosyal ve eğitsel 
faaliyetlerden yararlandırılmada sorunlar yaşandığına dair şikâyetler öncelikli 
olarak bulunmaktadır.

III. İNCELEMENİN KONUSU VE AMACI HAKKINDA

1136 sayılı Avukatlık Kanunu 76.maddesinde yer alan düzenleme ile Yasa Ya-
pıcı’nın barolara yüklediği görevlerden biri de “….meslek düzenini, ahlakını, 
saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak”dır. 
İncelemelerin genel amacı, bu kurumda bulunan çocuk ve gençlerin maddi ve 
manevi dokunulmazlığı haklarına ve ceza infaz kurumları yaşam koşullarına 
ilişkin sorunların olup olmadığının tespitidir. İzmir Barosu, hazırladığı rapor-
larla, ilgili kurumların, tespit edilen sorunlara dikkatini çekmek ve bunlara dair 
çözüm önerilerini yetkili mercilerle paylaşmak, kamuoyunda buna dair duyar-
lılığı oluşturmak amacındadır.

IV.  İNCELEME ZİYARETLERİNDE UYGULANAN YÖNTEMLER
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İzmir Barosu Çocuk Hakları Komisyon üyeleri kuruma iki farklı zamanda 
ziyarette bulunmuşlardır. İlk inceleme ziyareti O3.05.2013 tarihinde Aliağa Ceza 
İnfaz Kurumları Kampüsüne gidilmiş, Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu›nda 
komisyon üyelerince fiziksel alanlar, yaşam alanları gezilmiş, burada kurum 
yetkilileri, görevliler ve çocuk ve gençlerle görüşülmüş, 31.05.2013 tarihindeki  
ikinci ziyarette  ise, Cezaevi Komisyonu ve Çocuk Hakları Komisyonu birlikte 
Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret ederek kamuoyuna yan-
sıyan kötümuamale iddialarıyla ilgili olarak tutuklu, hükümlü ve hüküm özlü 
çocuk ve gençlerle avukat cezaevinin avukat görüş odalarında (müdafi sıfatı 
ile) görüşmeler yapmıştır

V. GÖRÜŞME VE İNCELEMELER

1. İzmir Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumunda Gerçekleştirilen 
İncelemeler

İlk inceleme ziyareti O3.05.2013 tarihinde İzmir Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz 
Kurum Müdürü odasında ziyaret ile başlamıştır. Kurum Müdürü ve yardımcıları 
komisyonumuza yerleşke ile ilgili teknik bilgiler sunmuşlardır. Kurum, çocuk ve 
gençler hakkında sorular sorulmuş, karşılıklı görüşler aktarılmış olup, kurum da 
kalan çocuk ve gençler için tarafımızdan yapılabilinecek çalışmalar hakkında 
bilgi aktarımında bulunulmuştur.

1.1. İzmir Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu Hakkında Komisyon Üyelerimi-
ze Sunulan Genel Bilgilendirme

• Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü bünyesindeki İzmir Açık, İzmir Çocuk 
ve Gençlik Kapalı, İzmir Kadın Kapalı, İzmir 1 Nolu T Tipi Kapalı, İzmir 2 Nolu T 
Tipi Kapalı, İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı ve İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumları olmak üzere toplam 7 adet Ceza İnfaz Kurumu bulunmakta olduğu.

• 20.12.2011 tarihinde hizmete açılan Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 
ilk olarak 23.01.2012 tarihinde İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü/
tutuklu alınmaya başlanmış, en son 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 
16.07.2012 tarihinde hükümlülerin/tutukluların alınmaya başlanmasıyla tüm 
ceza infaz kurumları faal hale getirilmiş olduğu.

• Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü sağlık ocağı binası, spor salonu olarak 
projelendirilen gerektiğinde duruşma salonu olarak da kullanılabilecek spor 
salonu, 520 daireli personel lojmanı, içme suyu ve atık su arıtma tesisleri, halı 
saha, basketbol sahası ve voleybol sahası bulunmakta olduğu.

• İzmir Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisinde yer alan 7 Ceza İnfaz 
Kurumundan biri olan İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu,  
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yasalarla ihtilafa düşmüş 12-18 yaş arası çocuklar ile 18-21 yaş arası gençleri 
barındırmaktadır.

• 23.600 m2 kapalı, 19.750 m2 açık olmak üzere 43.350 m2 alana sahip olan 
kurum her biri 271 m2 olan, 10’ar kişilik 36 üniteden oluşmaktadır. Kurumun 
toplam kapasitesi ise 360 kişiliktir. 02.01.2013 tarihi itibariyle 77’si hükümlü 
ve 140’ı tutuklu olmak üzere, toplam 217 mahpus barındırılmaktadır. Ayrıca 4 
tutuklu kız ise Kadın Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır

• Kurum İçerisinde güvenlik ve gözetimlerin sağlanabilmesi amacıyla 255 
adedi içeriyi, 33 adedi dışarıyı görüntüleyen toplam 288 güvenlik kamerasına 
sahip bulunduğu.

• Son teknolojinin kullanıldığı bilgisi verilen elektronik cihazlarla donatılmış 
3 ayrı kapıdan tutulan çocuk ve gençler, personel ve eşya girişinin sağlandığı 
kurumda sesli iletişim, elektronik kilit, elektronik ikaz, görüntülü izleme ve 
UYAP network sistemlerinin bulunduğu bilgisi tarafımıza verildi.

• Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu’nda okuma- yazma, unlu mamuller, 
sanatsal mozaik, cam kumlama, bağlama, bilgisayar, kaval, akvaryum balığı 
yetiştiriciliği, diksiyon kursu gibi eğitim ve kurslar bulunmakta; basketbol, 
voleybol, futbol, jimnastik, masa tenisi gibi sportif olanakları bulunmakta 
olduğu.

• 12.04.2012 tarihinde açılan Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu’nda yer 
alan her ünitede 10 tane oda bulunmaktadır. Her çocuk ve gence 1 oda 
verilmektedir. Odaların saat 00:00’a kadar açma kapama kontrolü çocukların 
denetiminde olup, saat 00:00’dan sonra sadece idarenin uzaktan kontrolü veya 
bizzat içerdeki çocuk tarafından açılabilecek şekilde dizayn edilmiştir.

• Çocuk ve gençlerin bulunduğu üniteler akvaryum adı verilen ve ünitenin 
ortak yaşam alanını gören kısmında yer -alan grup lideri (ağabeyler)- infaz 
koruma görevlisince gözlemlenmektedir.

• Kurum kabul kısmından giriş yapan ve öncelikle geçici üniteye yerleştirilen 
her çocuk ve genç ile görüşmeler ve tespitler yapıldıktan sonra durumlarına 
uygun ünitelere yerleştirilmekte olduklarına dair kurum müdür yardımcıları 
tarafından bilgi verildi.

• Kurumdaki çocuklara, diğer hükümlü ve tutuklulardan farklı olarak, 
bedensel ve zihinsel gelişimlerini sağlayacak gıda maddeleri, başlarında gıda 
mühendislerinin de bulunduğu konusunda uzman kişilerce Açık Ceza İnfaz 
Kurumu tarafından işletilen mutfakta pişirilmekte ve bu yemekler görevlilerce 
sıhhî ortamda dağıtılmaktadır.   
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• Gün içerisinde banyo yapabilme ve ücretsiz tıraş olabilme imkânına sahip 
çocuk ve gençlere, ısı merkezinden kesintisiz 24 saat içme ve kullanma suyu 
sağlanmakta ve her türlü temizlik malzemesi düzenli olarak dağıtılmaktadır. 

• Çocuk ve gençlerin ütü, tamir ve dikim ihtiyaçları terzihaneden 
karşılanmaktadır. 

• Bankalardaki kredi kartı uygulamasının bir benzerinin yer aldığı teknolojik 
alt yapıya sahip kurum kantininden, tüm çocuk ve gençler para kullanmadan 
alış veriş yaparak ihtiyaçlarını karşılama imkânına sahiptir. Kantinde çocukların 
talep ettiği her türlü gıda ve ihtiyaç malzemeleri yeterli çeşitlilikte satışa 
sunulmakta olduğu

• Kurumda birinci basamak sağlık hizmetleri öncelikle Sağlık Bakanlığına bağlı 
Aile Hekimleri tarafından yerine getirilmekte, ihtiyaç halinde çocuk ve gençler 
her türlü tıbbi ve teknik donanıma sahip Kampus Sağlık Ocağına veya diğer 
hastanelere sevk edilebilmektedir. Çocuk ve gençlerin tüm sağlık giderleri 
Sağlık Bakanlığı,  ilaç giderleri ise Adalet Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. 

• Her ayın ilk haftası ile Dini ve Milli Bayramlarda açık görüş yapma imkânına 
sahip çocuk ve gençlerimiz, mesai gün ve saatleri içerisinde önceden belirlenen 
program çerçevesinde kapalı ziyarete ve avukat görüşmelerine çıkarılmakta ve 
haftalık telefon görüşme hakkında yararlandırılmaktadır.Psiko-Sosyal serviste 
görevli iki psikolog ve bir sosyal hizmet uzmanı tarafından bireysel görüşmelerin 
yanında ihtiyacı olduğu belirlenen çocuk ve gençlere yönelik öfke kontrolü, 
kişisel gelişim ve iletişim gibi konuları kapsayan grup çalışmaları yapılmakta, 
uzman personel tarafından çocuklara, gençlere ve ailelerine yönelik bireysel 
görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca büyük sosyal sorumluluk taşıyan 
personelimize yönelik seminerler düzenlenmekte ve bireysel danışmanlık 
hizmetleri verilmektedir.

• Çocuk ve gençlerin boş zamanlarını değerlendirilmeleri ve sosyalleşerek 
topluma yeniden kazandırılmaları amacıyla tiyatro, müzik, sinema, konferans, 
illüzyon gösterisi, seminer ve sportif turnuvalar düzenlenmekte, topluma mal 
olmuş sanatçıların Kurumda gösterim yapmaları ve bu sayede çocukların 
zihinsel ve sosyal gelişmelerine katkıda bulunmalarının önü açılmaktadır.

• Her ay içerisinde tertiplenen etkinliklerle özgürlüğünden ve aile şefkatinden 
yoksun kalan çocuk ve gençlerin doğum günleri kutlanmakta.

• Aynı zamanda bir eğitim ve öğretim kurumu olan Kurumda çocukların 
yüksek yararı ve onların yeniden topluma kazandırılmaları amacıyla her türlü 
eğitim ve öğretim faaliyeti uzman personel gözetiminde titizlikle yürütüldüğü. 
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• Birinci ve ikinci kademe okuma-yazma, İngilizce, kuran-ı kerim okuma, 
diksiyon, bilgisayar, satranç, model uçak yapımı, kaval, bağlama, fitness, 
jimnastik, badminton, voleybol, basketbol ve futbol gibi kursların verildiği 
Kurumda oluşturulan meslek atölyelerinde, unlu mamuller, sanatsal mozaik, 
akvaryum balığı yetiştiriciliği, ebru, ahşap hediyelik eşya yapımı, müzik aletleri 
üretimi, saç sakal kesimi ve cam kumlama kursları uzman öğreticiler eşliğinde 
düzenlendiği. 

• Örgün eğitime devam ederken tutuklanan çocuk ve gençlerle, Açık Öğretim 
Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesine devam eden çocuk ve gençlerin öğrenim 
durumları eğitim biriminde görevli iki Öğretmen tarafından takip edilmekte 
olduğu.

• Üç bin civarında basılı eser bulunduğu kütüphanede tüm çocuk ve gençlere 
sınırsız okuma imkânı verilmekte olduğu ve alınan günlük gazeteler sayesinde 
çocukların ülke gündemini takip etmeleri sağladıkları.

• Kurumda çocuk ve gençlerin bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayan 
en önemli unsurlardan biri olan sportif faaliyetlerin yerine getirildiği bir açık 
futbol sahası, bir kapalı spor salonu ve fitness salonu bulunduğu. 

• Kurumda barındırılan çocuk ve gençlerin çağdaş infaz normlarına göre 
rehabilite edilmeleri, eğitim ve ıslah çalışmalarında daha verimli sonuçlar 
elde edilebilmesi ve kurumlar arası dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla Ege 
Üniversitesi ile Eğitim ve İşbirliği Protokolü imzalanmış olduğu. 

• Kurum sosyal projeler alanın da Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği 
ile işbirliğine girilerek cezalarını infaz etmekte olan çocuk ve gençler tarafından 
dijital ortamda kitap seslendirilerek bu kitapların tüm ülkedeki görme engelli 
çocuklara ulaştırılması sağlandığı.

• Kurumda, gün içerisinde çocuklarla birebir ilişki içerisinde grup lideri 
pozisyonundaki infaz ve koruma memurları görev yapmakta olup bu görevliler 
gündüz mesai saatlerini çocuklarla birlikte geçirdikleri

• Kampüste sağlık hizmetleri 8 adet sağlık ünitesi ve bir adet sağlık merkezinde 
sunulmaktadır. Sağlık merkezinde 8 ayrı dalda ( diş, psikiyatri, dâhiliye, kadın 
doğum, göz, KBB, ortopedi, genel cerrahi) poliklinik hizmeti verilmekte; ayrıca 
3 aile hekimi tarafından ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların 
tedavileri gerçekleştirilmekte olduğu. 

• Mevcut olamayan poliklinik hizmetleri ile yataklı tedaviler halen İzmir ve 
Aliağa’daki hastanelerde gerçekleştirilmekte olduğu. Tarafımıza bilgi olarak 
verilmiştir. 
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02.03.05.2013 CEZA İNFAZ KURUMUNDA YAPILAN GÖZLEMLER İLE 
ÇOCUK VE GENÇLER İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞMELER

2.1. Çocuk ve Gençlerin Kaldıkları Üniteler

İdare tarafından belirlenen ünitelerden birine girilmiştir. Bu ünitede üç çocu-
ğun kaldığı içeri girmemizle şeker tutularak karşılandık. Bu ünitelerin iki katlı 
olduğu girişe göre sol tarafa 5 oda ile bunun üzerinde beş odanın bulunduğu 
görülmüştür. Ortak yaşam alanlarında çocukların kullanımına verilmiş satranç 
takımı,  oturulacak farklı renklerle kaplanmış oturma grubu televizyon olduğu 
görülmüştür. Televizyon 32 kanalın bulunduğu, girdiğimiz de bir müzik kanalı-
nın açık olduğu, bu kanalın izlendiği gözlemlenmiştir. 

Televizyonun bulunduğu sol tarafta küçük bir kitaplık bulunmakta olup. Kitap-
lıkta Kur’an-ı Kerim ile 6-7 civarında dini içerikli kitaplar bulunduğu görülmüş-
tür.

Ünitelerin ortak yaşam alanının bulunduğu bölümde kapısı bulunan bir ha-
valandırma alanı bulunmaktadır. Bu alan zemini beton olup herhangi bir yeşil 
bulunmamaktadır. Bu havalandırma alanın da voleybol ve basketbol oynama 
alanlarının bulunduğu bu alanda 1 saatlik bir zaman diliminde yararlandırıl-
maktadırlar. Gezilen yerde ve havalandırmaya bakıldığın da herhangi bir top 
görülmemiştir. Havalandırma kapısı ise kapalı tutulmaktaydı.

Ünitelerde bulunan çocukların saat 08:00 ile 17:00 arasında odalarına gireme-
dikleri bu saatten sonra istediklerinde yalnız kalma imkânlarına sahip olduğu 
ve bu amaçla kendi odalarını kullanabildikleri öğrenilmiştir. Çocukların kendi 
odalarında kamera bulunmadığı ve oda da bulunan diyafon sayesinde dışarıyla 
iletişimin sağlanabildiği görülmüştür. Odaların içerisinde bir yatak bulunduğu, 
ortak yaşam alanında ise kameralarının olduğu gözlenmiştir.

2.2. Öfke Kontrolü Programı

Burada çocukların öfke kontrolünü sağlamak üzere grup çalışması yapıldığı 
belirtildi. Odanın yer halıları ile döşemiş olduğu, cezaevinin iç bölümü görür 
pencerelere dekoratif nitelikli perdelerin asılmış olduğu, ev ortamı hatırlatacak 
nitelikte döşendiği gözlendi. Yaklaşık onar kişilik gruplar biçiminde çalışıldığı 
bilgisi verildi.

Bu kursu yürüten bir psikolog ve bir sosyal hizmet uzmanı olmak üzere iki ka-
dın uzman tarafından yülütülmektedir.

Bizlerin inceleme ziyareti yaptığımız zamanda bu programa katılan çocuklar 
burada bulunmamaktaydı.
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2.3. Unlu Mamuller Pastacılık Kursu

Kurs yerinde beyaz elbiseler giymiş bulunan mahpus çocukların tek sıra ha-
linde bekletilmekte oldukları görülmüştür. Çocukların arka kısmında bulunan 
hamur kazanlarına bakıldığında bunların içerisinde herhangi bir hamur ve un 
izine rastlanmamıştır. Kursiyer çocuk sayısı yaklaşık 8 kişiden oluşmaktadır. 
Başlarında bulunan şef öğretici tarafından kurabiye ve unlu mamuller 
öğretildiği bilgisi verildi.

Çocuk ve gençlerin önünde bulunan tezgahın üzerinde tatlı ve tuzlu kurabiye-
lerin konulduğu iki ayrı tabak ile yanlarına hazır meyve suyu ve colalı içecekle-
rin konulmuş olduğu gözlenmiştir.

Çocuklarla yapılan sohbet esnasında bu hazırlığın 2 gün önce yapıldığı ve sabah 
itibariyle beklendiğimiz bilgisini edinmiş olduk. Bu beklemeden sıkıldıkları 
gözlemlenmiştir. 

2.4. Akvaryum Balığı Yetiştiriciliği Kursu

Kurs alanına girildiğin de ortamın sıcak olduğu, nem oranını yüksek olduğu 
hissedildi. Çocukların ayakta bekledikleri görüldü, sırtları akvaryumlara dönük 
tabureler arkalarında olacak şekilde beklemekteydiler. Halk Eğitim Merkezin-
den bir kadın eğitmen tarafından kursun yürütüldüğü bilgisi verildi. Eğitmen 
ile yapılan sohbette bu koşullarda 8 saat çalıştığını belirtmektedir.

Kursa devam eden kursiyer çocuklara balık isimleri sorulduğun da bazılarının 
balık isimlerini bilmedikleri kursa yeni katılmış oldukları tarafımıza bildirdiler. 

2.5. Bağlama Kursu 

Bağlama kursunda elerinde sazları ve oturur durumda kursiyer çocuklar bu-
lunmaktaydılar.  Kursiyerlerin karşısında bulunan beyaz tahtada çaşıtlıkları ezgi 
yazılmış görünmekteydi. Kur öğreticisi erkektir. Halk Eğitim Müdürlüğünden 
gelmekte olup çocuklar ile iletişime açık olduğu gözlemlenmiştir. 

Kursiyerlerin bazıları yeni başladıklarını belirterek henüz bir parça çalamadık-
larını bildirdiler. Daha eski bir kursiyer şafak türküsü ezgisini komisyon üyele-
rimize çaldı.

2.6. Bilgisayar Kursu

Kurum yetkilileri tarafından bilgisayar kursu alanı gezdirildi, gezinin yapıldığı 
zaman dilimi sırasında kursa devam eden kursiyerler ile görüşülememiştir.

2.7. Cam Kumlama Kursu

Yemek saatinin yaklaşmakta olduğu bilgisi verildiği için bu alanda kursiyerler 
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gözlemleme imkânımız olmamıştır. Cam kumlama makinesinin bulunduğu bu 
makinenin Adalet Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından yürütülen protokoller 
çerçevesinde kuruma kazandırılmış olduğu bilgisi verildi.

Burada işlenmiş bardaklar ile aynalar görüldü. Burada üretilen eşyaların satışı-
nın yapılmadığı bilgisini edindik.

2.8. Ebruli Kursu

Bu kursta bulunan çocukların yemek saati dolayısıyla yemekte bulundukları 
bilgisi verildi. Yapılmış bulunan ebruliler gösterildi. Bu ebrulilerin kurumuş ol-
dukları çok daha önce yapılmış oldukları gözlemlenmiştir. Ayrıca ebruli yapılan 
kap ve boyalar görülmek istendiğinde bunların bulundukları odanın kilitli ol-
ması nedenliye görme olanağımız olmamıştır.  

2.8. Satranç Kursu 

Satranç kursunun verildiği alan görülmemiştir. Çocuklarla yapılan sohbetler sı-
rasında satranç kursuna gittiğini söyleyen bir çocuğa satrançta ki en önemli taş 
hangisidir sorusu yöneltildiğin de bunu bilmediğini kursa kısa süre gittiğini ve 
artık gitmediği yanıtına ulaşılmıştır.

Benzer durumun (sorulan sorulara yanıt verilmediğinde kursa yeni başladıkları) 
diğer kurs örneklerin de yaşanmış olduğu tarafımızdan gözlemlenmiştir.

2.9. Fitness, Halı Saha, Kapalı Spor Salonu Alanları

Halı saha da futbol oynayan gençler bulunmaktaydı, komisyonun oyun oyna-
yanlar ile kısa sohbetler yaparak yan tarafında bulunan kapalı spor salonuna 
grçildi. 

Bu alanın giriş bölümünde badminton oyunu oynandığı görüldü, girişin sol ta-
rafında fitness salonu bulunmakta 2-3 gencin burada faaliyet yürüttükleri gö-
rüldü. Çalıştırıcı hocaları ile burada falliyette bulunan gençler ile sohbet edildi. 

2.10. Aile Görüşme Odaları Alanları

Kurum Müdür yardımcıları tarafından aile görüşme odaları gezdirildi. Odaların 
iki bölmeden meydana geldikleri, girişte sol tarafta çocuk yatak odasının bu-
lunduğu, girişin karşı bölümün de ise ebeveyn yatak odası bulunmakta olduğu. 
Odaların giriş bölümünde tabloların asılmış olduğu, odaların ev ortamına ben-
zer bir nitelikte döşendiği gözlemlenmiştir.

Kurum müdür yardımcı tarafından verilen bilgiye göre bu odalardan 7 ailenin 
çocukları ile bu odada gecelediği bilgisi aktarılmıştır.

Daha sonra çocuklar ile yapılan sohbetlerde şimdiye kadar aile görüş odasında 



583

görüşmeye kimlerin katıldığı sorulduğunda 10 kişilik görüşülen çocukların biri-
nin bu soruya olumlu yanıt verdiği ve yaklaşık 3 saatlik bir zaman geçirdiklerini 
bildirmiştir.

Çocuk ve gençlere şimdiye değin ailesi ile kalan birlerinin duydunuz mu? Soru-
su yöneltilmiş bu soruya kalan kişinin olmadığı bilgisi aktarılmıştır.

Bu durum üzerine kurum müdür yardımcısı henüz ailelerin gece kalmaya baş-
lanmadığını bu durumun yeni olduğunu bildirerek önce ki verdiği bilgi ile çe-
lişmiştir.

2.11. Tahliye Sonrası Ulaşım

Mahkemelerce verilen tahliye kararları sonrasında mahpusların kumrundan ev-
lerine gönderilmesine ilişkin herhangi bir kurumlar arası işleyiş bulunmamak-
tadır. Kurum yönetimi ve çalışanlar tarafından kendi kişisel çabaları ile tahliye 
olunan mahpusların yol ücretleri karşılanarak evlerine ulaşması sağlanmakta-
dır. 

Tahliyeden sonra çocuklar ile ilgili herhangi bir takip sistemi mevcut değildir. 
Kuruma geri dönüşlerin geçmişe nazaran daha az yaşandığı bilgisi verilmek ile 
birlikte kesin rakamlara ulaşılamamıştır.

3. 31.05.2013 CEZA İNFAZ KURUMUNDA ÇOCUK VE GENÇLER İLE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞMELER

Görüşme Notları:

3.1. M.A.G. : 

• Kurumda özellikle Erhan (alnı kel, orta boylu, beyaz tenli 38-40 
yaşlarında),İlyas (uzun boylu, uzun saçlı, kumral 28-30 yaşlarında) ve Mahmut 
(uzun boylu, uzun saçlı, esmer 45-50 yaşlarında) isimli memurların kendilerine 
çok eziyet ettiğini, baskı kurarak diğer çocukları şikayetten vazgeçirdiklerini 
ama kendisine bu konuda herhangi bir telkinin olmadığını,

• Ceza infaz kurumunda kamera kayıtları silindiğini,

• Müşahede odasında çok kaldığını, bu sürenin bir defasında 3,5 ayı 
bulduğunu ancak kendisine “müşahede odasında 5 gün kalmıştır” içerikli 
belge imzalatıldığını, müşahede de iken 2 ay kendisine yatak verilmediğini,30 
gün havalandırmaya hiç çıkarılmadığını, bu süre zarfında çok dayak yediğini; 
4 memurun kendisini tuttuğunu, suratına tekme ile vurduklarını, bu durumda 
iken bir memurun üzerine çıktığını,

• Koğuşlarında çıkan kavga nedeni ile kendisinin “mavi odaya” kapatıldığını, 
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orada 3 gün boyunca yataksız bırakıldığını,

• 6 ay boyunca diğer çocuklarla görüşmesine izin verilmeksizin tek başına 
(müşahede de ) koğuşta kaldığını,

• İsteyerek veya zor kullanılarak çocuklar arasında cinsel ilişkilerin var 
olduğunu, bu durumun herkes tarafından bilindiğini,daha güçlü olanın gücünü 
geçirdiği kişilere karşı bu eylemlerde bulunduğunu,

• Eğitim evinden kaçanları disiplin cezası olarak 6 aylığına bu cezaevine 
gönderildiğini,

• Burada kalan çocuklar arasında uyku hapı kullanımı çok yaygın olduğunu,

• Doktora sevkte sorun yaşadıklarını; daha önceden kırılmış olan kolunun 
üstüne düştüğü halde kendisine sadece ağrı kesici ilaç verilerek tedavisinin 
geçiştirildiğini,

• Görevlilerin çocukları dövdüklerinde tedavilerinin de bu görevliler tarafından 
yapıldığını, doktora sevk edilmediklerini,  

• İdarenin, sorunlu gördükleri çocukları “yumuşaklar koğuşu” denilen koğuşa 
göndermekle tehdit ettiğini,

• Gün içinde odalara girmek ve dinlenmek istediklerinde buna izin 
verilmediğini,

• Günde sadece 1 saat etkinlik (atölye çalışmaları) yapabildiklerini,

• Atölyelere 1-2 hafta devam ettiğini, ancak sonrasında kendisine izin 
verilmediğini,

• Atölyelere çocukların yüzde 30’u çıkarılıyorsa, yüzde 70’nin çıkarılmadığını,

• Haftanın sadece bir günü kantin alışverişi yapabildiklerini, Hakan Gezer ve 
Mersinli İbrahim’in çok ihtiyaçlı durumda olduğunu,

• Yaşadıklarını ailesine telefonda anlatması nedeni ile Emrullah Müdür’ün 
“beni ne diye şikayet ettin” diyerek çok kızdığını, kendisine küfrettiğini,

• İdarenin kendisine yatak vermemesi nedeni ile Adalet Bakanlığına dilekçe 
yazdığını, 

• Emrullah Müdür’ün hortumla çocukları dövdüğünü, diğer müdürlere de 
çocukları dövmeleri yönünde emir verdiğini, 

• Bizim ziyaretimiz öncesi bir müfettişin ve bir psikologun kendilerini ile 
görüştüğünü ancak “eziyet görüp görmediklerine dair soru sormadıklarını”, 
ifade etmiştir.
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Görüşmecinin kolundaki mevcut kelepçe izi Av. Deniz Seyrek Tütüncübaşı ve Av. 
Eylem Yüksel tarafından tespit edilmiştir.

3.2. K. I. :

• 10 kişilik koğuşta Murat Ali Göçmen ile beraber kaldıklarını, 

• Kendisine kötü muamele yapılmadığını, her ne kadar bir memurla tartışıp 
müşahedeye alındığını ve tartışma esnasında 20 kişinin kendisini tutarak kötü 
muamele de bulunduğunu daha önce anlatmış ise de bunun doğru olmadığını,

• Kamuoyuna yansıyan iddialar nedeni ile memurların mum gibi olduklarını, 

• Müşahede odasının  tel ile örgülü ve kapalı duran küçük bir penceresinin 
bulunduğunu, kavga ettiği için müşahede odasında 1,5 ay kaldığını, 5 gün 
kalmış gibi kağıt imzalattıklarını, bu süre zarfında günde sadece 1 saat 
havalandırmaya çıktığını,

• Şakran Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaklaşık 30- 40 tane 
müşahede odası olduğunu ve neredeyse odaların hiç boş kalmadığını, koğuş 
arkadaşı Murat Ali Göçmen’in 3,5 ay  müşahede odasında tutulduğunu,

• Doktora sevk konusunda sorun yaşadıklarını, hastalandıklarında ancak 3-5 
hafta sonra cezaevi kampüsü içinde bulunan hastaneye gönderildiklerini,

• Zaman zaman yemeklerinin içinden pislik ve böcek çıktığını, bazen öyle 
yenemez halde geldiklerinde kantinden alışveriş yapmak zorunda kaldıklarını,

• Atölyelere çıkarılmadığını,

• Süngerli oda diye bir odanın ismini duyduğunu,

• Cezaevine ilk girdiğinde idarenin kendisine haklarını anlatan bir kitapçık 
verdiğini, ancak kendisinin bu kitapçığı parçaladığını, ifade etmiştir.

3.3. E.Ş.A. :

• En ufak anlaşmazlıkta hemen tutanak tutulduğunu, odaya kapatma cezası 
verildiğini( müşahedeye alındıklarını),

• Mavi odanın (süngerli oda) müşahede odasının yanında olduğunu, şimdiye 
kadar müşahede odasında 2-3 günlük sürelerle kaldığını, ancak 1-2 ay 
kalanların olduğunu bildiğini,

• Çocukların çoğunun serequal isminde bir uyku ilacı kullandığını,

• Diksiyon kursuna devam ettiğini, günde 1 saat spor faaliyetlerine katıldığını,

• Koğuşlarında 8 kişi kaldıklarını. Gece 24.00’de herkesin yatmasının zorunlu 
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tutulduğunu, yine sabah saat:08.00 ile 17.00 arasında odalarına girilmesine izin 
verilmediğini, bu uygulamadan şikayetçi olduğunu ifade etmiştir. 

3.4. O. B. :

• 3 ay önce Mersin E Tipi Cezaevinden buraya nakledildiğini, ailesinin maddi 
durumunun yetersiz olması nedeni ile o günden beri kendisini ziyarete 
gelemediklerini,

• 10 kişi kapasiteli koğuşta 5 kişi kaldıklarını,

• Genç kategorisine girdiği için ceza infaz kurumunda düzenlenen atölye 
çalışmalarına katılamadığını,

• Günde 45 dakika spor yapabildiğini,

• Yemeklerin 3 günde bir hep aynı çıktığını, haftada 1 gün kantinden alışveriş 
yapabildiklerini,

• Bir kez müşahede odasında kaldığını, en ufak bir olayda çocukları 
hemen müşahedeye aldıklarını, koğuş arkadaşı Emrah’ın cam kırdığı için 
dövüldüğünü, Emrullah Müdür’ün odasında bulunan beyaz bir duş hortumu 
ile çocukları dövdüğünü, dövülen çocukların bağırışlarını duyduğunu, Hakan 
isimli bir çocukta dayak yemekten şikayetçi olduğunu, şiddet olaylarının 
kamuoyuna yansımasının ardından müdürlerin kendilerine iyi davrandıklarını, 
şikayetlerinden vazgeçirmek amacı ile çocuklarla konuştuklarını,

• Doktora sevkte sorun yaşadıklarını: hastalandıklarında ancak 2-3 gün 
sonra doktora çıkabildiklerini, Salı ve Perşembe günleri doktorun olmadığının 
kendilerine söylendiğini, doktor muayenesinin özensizce yapıldığını,

• Çok sayıda çocuğun uyku ilacı kullandığını, öğleden sonra saat:17.00’ye 
kadar odalarına girişe izin verilmediğini, bu nedenle tüm çocukların gün içinde 
ünitelerde sandalye tepelerinde oturarak zaman geçirdiklerini, saat:24.00’de 
getirilen yat saati uygulamasından şikayetçi olduğunu ifade etmiştir. 

3.5. H.Ç. :

• Hüküm özlü olduğunu, 6 aydır bu cezaevinde bulunduğunu,

• Cezaevine gelişinin 2.ayında koğuşlarında çıkan bir tartışma nedeni ile 
lambayı kırdığını bunun üzerine Ercan Müdürün yanına gelerek “babanın 
malını mı kırıyorsun” dediğini, kundurayla ayaklarına vurduğunu, sonra 45 gün 
müşahede de kaldığını, müşahede odasının koğuş odaları ile aynı büyüklükte 
olduğunu, toplam iki koğuşun ( her bir koğuşta 10 oda var) müşahede odası 
olarak kullanıldığını belirterek ikinci kez müşahedeye alınmasıyla ilgili olarak: 
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Gardiyana küfrettiğim söylenerek Emrullah Turan ve Uğur Başefendi yanıma 
gelerek : “Benim gardiyanıma nasıl küfredersin” dediler. Sonra diğer gardiyanları 
çağırarak sizde buna küfredin dediler ancak gardiyanların dili varmadı ve bana 
küfretmediler.Bunun üzerine Erdal Müdür 1 metre uzunluğunda beyaz pakplas 
boru ile beni dövdü,Alpaslan Müdür ve Erdal Müdürde beni dövdüler.Bu 
olanları annem şeker hastası olduğu için aileme anlatamadım.Beni dövenleri 
eşkallerini verebilirim:

Erdal Müdür; kısa boylu, saçları düz kesim,35-40 yaşlarında; 

Alpaslan Müdür; pos bıyıklı, gözlerinin altı mor, kısa boylu; 

Emrullah Müdür; şişman, beyaz bıyıklı, beyaz saçlı.

Dayağın ardından beni tekrar müşahedeye aldılar. Müdürün odasında dayak 
attıktan sonra koridorda yürürken kamera görüntülerinde anlaşılmasın di-
ye“düz yürüyün, yoksa fena olur diyorlar. Olayın üzerinden 2-3 ay geçtiği için 
vücudumda darp izler kalmadı (ayağını göstererek sol ayak orta parmağında 
gözüken morluğu gösterdi). Hortum müdürün odasında duruyor, oda da 
kamera olmadığı için bizi darp ederken görüntü alınmıyor. Zaten çocuklar 
kameranın olmadığı ya mavi oda da ya da müdürün odasında darp ediliyorlar.

Koğuş ağabeylerimiz (koğuştan sorumlu gardiyan) iyi. Ben lambayı kırdıysam 
abi olarak bana bir iki tokat atabilir ancak hortumla dövmek ne demek.

Emrah Akbulut diye bir çocuk var. Onu da hortumla dövdüler. Müdürler döver. 
Başefendilerin dövdüğünü hiç görmedim. 

Nasıl dövüyorlar sorusuna: İki kişi ellerinden ayaklarından tutuyor. Ağzına ba-
sıp hortumla dövüyorlar yanıtını verdi. 

Cinsel istismar olup olmadığı sorulduğunda ise onlar Bergama’da kaldı dedi.

Ben görüşmeye gelirken de Erdem Müdür “avukatlar gelmiş, düzgün konuş” 
diye beni uyardı.

Bana uygulanan bu şiddet olayları nedeni ile suç duyurusunda bulunulmasını 
ve dava açılmasını isterim, dedi.

• Yine başka bir zaman müşahedede kalan arkadaşının bağırmasını 
duyduğunu, bunun üzerine ona bakmak istediğini, bu sırada şişman dik saçlı 
Bilal isminde gardiyanın kendisini yumrukladığını, kendini korumak amacı ile 
yarım parmak boyundaki tırnak makasını salladığını, bu olay nedeni ile süngerli 
odaya atıldığını, odanın mavi süngerlerle kaplı olması nedeni ile herkesin bu 
odaya mavi oda dediğini, oraya çıplak, sadece boxer la girildiğini, süngerli 
odaya girme cezasını gardiyanların verdiğini,
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• Haklı haksız her durumda çocuklara dayak atıldığını,

• Kendine jilet atan çocukların yaralarına geç kapansın ve acı çeksin niyeti ile 
Emrullah Müdür tarafından tuz basıldığını, 

• Uyku ilacı kullandığını,(62 kilogram ağırlığındaki görüşmeci 300’lük serigual 
kullandığını ifade etti), hapların tek tek verildiğini, ilaç almaksızın uyuyamadığını 
görüşmeci avukatlara aktardı.

3.6. M.Ö. :

• 3 Hafta önce bu cezaevine geldiğini,

• Kötü muamele iddialarını gazeteden okuduklarını, çocukların iftira attığını, 
cezaevinde herkesin kardeş gibi geçindiğini, kavganın kimseye faydası 
olmadığını, bir kez gardiyanlara küfrettiğini bunun üzerine 1 gün müşahede de 
kaldığını, koğuş arkadaşı ile kavga edip onun gözünü morarttığını ancak özür 
dileyip barıştıklarını ve bu nedenden dolayı herhangi bir ceza almadıklarını, 
burdaki imkanları evlerinde dahi bulamadıklarını ifade etmiştir. 

T3.7. M.A.E. :

18.11.1995 doğumlu görüşmeci eğitim evinden hasta annesini görmek amacı 
ile kaçtığını, yakalanmasının ardından buraya getirildiğini, müebbet hapis ce-
zasıyla mahkum olan babasını hayatında hiç görmediğini, bir daha firar ederse 
Konya Cezaevinde yatmakta olan babasını görmek istediğini belirterek devam-
la;

• Cezaevine ilk sevk edilenler arasında olduğunu,

• Yeni memurların mahkuma nasıl davranılması gerektiğini bilmediklerini bu 
konuda eğitim almaları gerektiğini,

• Genel olarak cezaevindeki kurallara uyduğunu, Müdürü sevdiğini, Hasan 
abiyi sevdiğini, Hüseyin başefendinin kendilerine çocukları gibi davrandığını, 
kendilerini dövmekle tehdit eden bir gardiyanın görev yerinin hemen 
değiştirildiğini, burada mutlu olduğunu, cezaevinin fayanslarını gardiyan 
ağabeylerle beraber kendisinin döşediğini, bu cezaevine çok emeğinin 
geçtiğini,

• Diksiyon kursu ve bilgisayar kurslarını bitirip sertifika aldığını,

• Cezaevinde cinsel istismar vakalarını olmadığını, kavga edenlerin, cam 
kıranların, arkadaşlarına zarar verenlerin hakkında önce tutanak tutulduğunu 
sonrada başefendinin yürü C3 veya C4 gidiyorsun dediğini, müşahededeyken 
etkinliklere katılmanın yasak olduğunu kendisi hakkında 3-4 kez tutanak 
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tutulduğunu,3 gün müşahedede kaldığını, 45 gün kalan çocukların olduğunu, 
tespihin yasaklandığını ancak stres atmaya yardımcı olduğu için tespih 
yasağının kaldırılmasını istediğini, Bergama Cezaevini de sevdiğini orayı da 
kendi evi gibi benimsediğini ifade etmiştir.

3.8. H.D. :

• Kendi isteği ile tek kişilik koğuşta kaldığını, bu durumdan memnun olduğunu,

• Yine kendi isteği ile!!! 15-20 gün müşahede de kaldığını, Emrullah Müdür’ün, 
Oya ablanın ve Mustafa ağabeyin kendisine çok iyi davrandıklarını,

• Koğuşta kavga çıktığında önce kameraya bakıldığını, barışırsan sorun 
yaşamadığını aksi taktirde en fazla 3 gün müşahedeye alındığını,

• Mavi odaya bunalımda olanların konulduğunu,

• Bergama cezaevinde cinsel tacizi gözleriyle gördüğünü, bu cezaevinde hiç 
duymadığını,

• Çok kavga çıkardığını ancak görevlilerden bir tokat bile yemediğini, bu 
cezaevini evlerine benzediğini ifade etmiştir.

3.9. B.Ö. :

• 7 aydır Şakran Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumunda kaldığını, 

• Cezaevine girişte hak ve sorumluluklarını anlatır kitapçığın kendisine 
verildiğini ancak tümünü okumadığını, yetkililerin kendisini aileyle görüş ve 
kurslar hakkında bilgilendirdiklerini,

• Bağlama ve cam kumlama kurslarına katıldığını, dönem bittiği için bağlama 
kursunun yarım kaldığını şimdi de unlu mamuller kursuna gittiğini, kurslara 
devam gösterdiğini ancak arkadaşları ile tartıştığı için kurslara 1-2 gün gitmeme 
cezası aldığını, cezanın caydırıcı ve yerinde olduğunu, çocukların kurslara 
gitmeme cezasından çekindiklerini ve bu nedenle problem çıkarmaktan 
kaçındıklarını, 

• Buradaki koşulların Bergama’ya göre çok daha iyi olduğunu, 

• Haftada 2-3 kez 1-1.5 saat spor yaptıklarını, haftada 1 gün 2-3 saat bahçeye 
çıktıklarını,

Bir günü nasıl geçirdikleri sorulduğunda; 

“Her koğuşta yaklaşık aynı saatlerde kalkış var, saat:08.00’de sayım, sayımdan 
sonra kahvaltı yapılıyor. Böylece saat:09.00’u buluyor. Sonra koğuşlardaki her-
kes kurslara gidiyor: okuma yazma kursu, meslek kursu, satranç kursu, bilgi-
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sayar kursları vb. kimse boş kalmıyor, burada özgürlük dışında her şey var.
( Cezaevi yeni açıldığında sabah sayımından sonra çocuklar kendi odalarına 
çıkabiliyorlardı, ancak 2 çocuk arasında cinsel ilişki olduğundan bu yasaklandı. 
Ayrıca gündüz odalar açık olduğunda çocuklar bütün gün yatıyordu, kurslara 
da katılmıyorlardı) Saat: 12.00’de öğlen yemeği, spor ya da kurslar saat:17.00’ye 
kadar devam ediyor. Saat:17.00’de bütün faaliyetler bitiyor. Akşam saat:17.00-
19.00 arasında koğuşlarındaki havalandırmada top oynanıyor. Çocukluğunu 
yaşayamayanlar içerde yaşıyor.   Dağıtıma göre  18-18.30 gibi akşam yemeği 
yiyoruz, yemekler güzel ve çeşitli, ortak yaşam alanlarında yemek sonrası tele-
vizyon seyrediliyor,

Kurslara katılan ve sorun çıkarmayan çocuklar için, telefon görüşme saatleri 
uzatılıyor, kurslara katılım saatleri arttırılıyor, haftada bir kez aile ile telefon 
görüş hakkı olduğunu, hafta sonu hariç her gün bir spor etkinlikleri olduğunu, 
vakitlerinin çok güzel geçtiğini,

• Ailesi ile haftada 1 kez açık görüş yaptığını,1-2 ay öncesinde koğuşları 
İnfaz Müdürü ve kendi Müdürlerinin dolaşarak çocuklara aileleri ile birlikte 
cezaevinde kalabilecekleri konusunda bilgilendirme yaptıklarını, kendisinin aile 
ile yatılı olarak görüşme isteği konusunda dilekçe verdiğini, koğuş abisinin de 
bu dilekçeyi bilgisayarda kayda girdiğini açıkladı.

Kamuoyuna yansıyan kötü muamele iddialarıyla ilgili olarak;

Ceyhun Batur, Mazlum Tunç,  Hakan Gezer, Murat Ali Göçmen ve Kendal  diğer 
çocuklara eziyet ediyor, eşyalarını gasp ediyorlardı. Bu nedenle bu çocuklar 3 
kişilik koğuşa gönderildiler. Ancak başka koğuşlara geçmek istiyorlar, geçtik-
lerinde ise diğer çocuklarla dövüşüyorlar. Bunlar Müdüre gıcıklar, dün müşa-
hedeyi temizlerken, karşılaştığı Hakan Gezer’in kendisine; Müdürleri şikayet 
edelim o zaman ne istersek yaparlar, onlar istediklerimizi yapmıyorlar, ceza-
evinde herkese şikayetçi olmalarını söyleyeceğiz dediğini, istedikleri koğuşa 
gidebilmek amacı ile bu şekilde hareket ettiklerini ifade etmiştir.

Doktora sevkler konusu sorulduğunda;

“Her gün doktor geliyor, doktor gerek duyarsa sevk yapıyor, biz ayrıca revire 
çıkmak istiyoruz diye de dilekçe veriyoruz. İstediğimiz her şeyi şıp yapıyorlar, 
keşke dışarıda da bu imkanlar olsa, burası yurt evi mi, ceza evi mi belli değil, 
eğitim evi gibi bir yer. Tek sorunum ceza evinin uzak olması ablam ve babam 
3-4 saat süren yolculuk sonrası beni ziyaret edebiliyorlar”, dedi.

Çocuklar kendilerine yada bir eşyaya zarar verdiklerinde müşahedeye 
çıkarıldığını, müşahedede en fazla bir hafta kalındığını, çıkışta çocukların psi-
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kiyatriste öfke kontrolü için gönderildiğini, ailesi kaza yapıp, kendisini ziyarete 
gelemediği için kendisini kestiğini bu nedenle 3 gün süreyle müşahedeye çı-
karıldığını, anlattı. 

Müşahede odasının koğuştaki odalarla aynı büyüklükte ancak yarım penceresi 
olduğunu, orda da havalandırmaya çıktıklarını,  tek eksik yanın sosyal faaliyet-
ler olduğunu, mavi oda da denilen süngerli oda ile müşahede odasının hemen 
hemen aynı büyüklükte olduğunu,  çok sinirli olunduğunda, duvarlara kendini 
vuran, kafa vuran çocukların süngerli odaya alındığını, ifade etti. 

Tekrar şikayette bulunan çocuklar konusuna geri dönerek; Bu çocukların ce-
zaevi idaresine istediklerini yaptırmak amacıyla  şantaj gibi bir şey yaptıklarını, 
cezaevinin en problemli kişileri olduklarını,H.G’nin 36 sene cezalı hükümözlü, 
suç ortağı M.A.G’nin 57 sene cezalı hükümlü olduğu açıklamasında bulundu. 

3.10. H.G. :

2 senedir Cezaevinde. Hükümözlü. Müşahede altında.

• Kötümuamale iddialarıyla ilgili Serdar Bey’le (Av.Serdar Gültekin) konuştuktan 
sonra yaklaşık 11-12 gün önce müşahedeye alındığını,

• Müşahede odasının kapalı duran yarım penceresi olduğunu,havalandırma 
içinde telle çevrili bir bölümünün olduğunu,müşahededeyken günde 1-2 saat 
havalandırmaya çıkarıldığını, 

• Memurların, müdürlerin: “seni döverek, müşahede de tutarak adam edeceğiz” 
dediklerini, (Bunu söyleyen kişiler kimler diye sorulduğunda Emrullah Müdür 
cevabını verdi. Tarif etmesi istendiğinde ise beyaz saçlı, kısa boylu, göbekli diye 
tarif etti. Diğer bir isim olarak Ercan Müdür ismini verdi. Çok ufak boylu, benim 
kulağıma kadar geliyor, beyaz tenli, beyaz saçlı tanımlamasını yaptı.   Bu ikisi de 
seni döverek, müşahede altında tutarak adam edeceğiz dediler, açıklamasını 
yaptı.Bu konuşma sırasında  çocukların Müdür konumunda olmasa da idareci 
konumundaki kişilere de Müdür diye adlandırdıkları  anlaşıldı.)  

• Kendisinin Ercan Müdür’ün odasında yada ifadelerinin alındığı yerde 
dövüldüğünü her iki yerde de kameranın bulunmadığını, devamla Kürşat Bilgin 
ve Barış’la kavga ettiğimde beni beyaz hortumla Ercan Müdür dövdü. Duvarlara 
döşenen hortum ile dövüyorlar. Geçen haftada müşahede altına alındığımda 2 
memur müşahede odasında beni dövdüler.  Ankara’dan gelen kişiye beni döven 
memurların fotoğraflarını gösterdim. (Bu arada halen sol kolunun üstünde 
mevcut morluk görüldü) Ercan Müdür beni aylar önce dövmüştü. Şimdi size ve 
Ankara’dan gelen kişiye götürülürken şikayetçi olmamam istendi, dedi.

• Müşahedede aralıksız en fazla 4 ay 10 gün kaldığını, öncesinde 3 ay ve 2, 
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5 ay olmak üzere iki kez daha  müşahede de kaldığını,mavi odaya  4-5 kez 
gönderildiğini,  2-3 saat burada  kaldığını, mavi odada en fazla 1 gün kaldığını, 
müşahede de kaldığı dönemde canı sıkıldığı için kapıya vurduğunu bu yüzden 
mavi odaya alındığını, cezaevinde psikologa da göründüğünü, olaylarla ilgili 
olarak  2-3 kez savcılığa dilekçe verdiğini ancak sabahları dilekçelerinin yok 
olduğunu bu nedenle görevli memurlarca yırtıldığını düşündüğünü ifade etti. 

(Bu konuşmalar sırasında görevli infaz koruma memurlarının odanın dışında, 
Hakan’ın görebileceği şekilde ve kapıya oldukça yakın durdukları görüldü, gö-
rüş alanından çıkmaları için uyarıldılar.) 

• Ayrıca cezaevinde görevli olan sarı saçlı infaz koruma memurunun kendisini 
hastane de de dövdüğünü, fotoğraftan bu kişiyi gösterebileceğini, olayın 
üzerinden yaklaşık 1 ay geçtiğini, hastaneye giderken avluda kendisine kelepçe 
takıldığını, askerlerinde kendilerini hastanenin nezaretinde dövdüğünü, 

Kavga ettiğinde,  birisiyle dövüştüğünde  (müdürün kendisine tav olması ne-
deni ile ) müşahedeye diğer kişiyi değil kendisinin atıldığını, ifade etti.  

Şikayetçi olan H.G okuma yazma bilmediğinden, avukatlar huzurunda Av. Şule 
Arslan Hızal tarafından birebir kaleme alınan tutanak okunarak imzalatılmıştır. 

Şiddet gören ve bunun izlerini halen taşıyan, Hakan Gezer’in ifadesinden gö-
rülen o ki müşahede odaları, amacından saptırılarak adeta hücre cezası uy-
gulamasına dönüştürülecek şekilde sıklık ve uzunlukta uygulanmakta. Görüş-
mecinin Yaklaşık 1 yıldır ceza evinde bulunmasına rağmen hala okuma yazma 
öğrenememiş olması da düşündürücü görülmüştür. 

3.11. S.B. :

16 yaşında, ailesi Mersin’de, uzakta oldukları için ailesi görüşmeye gelemiyor. 
5 aydır Şakran’da. Hükümözlü. Okuma yazması var, kendini gurbet mahkumu 
olarak tanımlıyor. 

Cezaevinde kendisine şiddet uygulanıp uygulanmadığı sorulduğunda;

“1-1,5 ay önce C-4 müşahedesindeydim. Koğuşları müşahede odası yapmış-
lar, oradayken infaz memurunu çağırarak yandaki koğuştan gazete almasını 
istedim. Bana: “almıyorum oğlum” dedi. Bunun üzerine bende: “oğlumlu ko-
nuşma” dedim ( oda 21 yaşında çok genç). Bunun üzerine iki infaz koruma 
memuru odaya girdi, bana vurmaya başladılar, darp sırasında kafam kalorifere 
çarptı, kanadı. Ben kafamdaki kanı görünce bağırdım, çağırdım. Vardiya değiş-
mişti, yeni gelen memurların hepsi beni darp ettiler sonra da mavi odaya gö-
türdüler. Yaklaşık burada 45 dakika beklettikten sonra pansumana götürdüler, 
hapishanede görevli bayan hemşire pansuman yaptı. Hastaneye sevk etmedi-
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ler. Boynumu kıpırdatamıyordum. Kolumu da kıvırmışlardı hareket ettiremiyor-
dum.  Hastaneye yine de göndermediler.  Bu dayak olayından sonra 1 hafta 
müşahede de kaldım.  Müşahede odaları çok pis,  cam var, üzerinde tel gibi bir 
yer var, oradan hava alınıyor. Müşahede de iken günde 1 saat havalandırmaya 
çıkarıldım. Yemekte çok az geliyordu,” dedi. 

Yine başka bir olayda;

“Buraya geleli 1-1,5 ay olmuştu. Biri ile kavga ettim. Baş efendinin odasında 
beni 10 kişi dövdü. Hepsi birden. Bu oda çay ocağının ve Müdürün odasının 
bitişiğinde yer almaktadır. Bu olay Bilal Başkan’ın vardiyasında iken oldu.  Döv-
dükten sonra mavi odaya attılar.   Elimi ayağımı kelepçelediler. Sadece şortla 
kaldım. Mavi odadan sonra da 10 gün müşahede de kaldım. En fazla dövül-
düğüm bu iki olay ama bunun dışında ufak tefek dövme olayları da yaşandı,” 
dedi. 

Biz bu şikayetleri yaptıktan sonra (mahkumların kötü muamele gördükleri ka-
muoyuna yansıdıktan sonra),  koğuş arkadaşım İbrahim’i hasmı  olan Mustafa 
Özlü ile aynı koğuşa verildiği, koğuşta kavga çıktığını, kavga edenlerin Müdür 
Emrullah Turan’ın yanına götürdüklerinde, hepsini aynı müşahedeye atın ve 
aynı koğuşta kalmaya razı oluncaya dek müşahededen almayın dediğini, ko-
ğuşa indikten sonra Müdür’ün  Mustafa’ya  eline koluna sağlık benim hesabı-
ma 50 Tl’lik kantin yap  dediğini, devamla; 

Şikayet sonrası koğuş arkadaşı Fırat’ı neden götürüyorsunuz dediği  için 
hakkında keyfi olarak tutanak tutulduğunu, kendilerine kin güdüldüğünü, bü-
tün emirlerin müdür tarafından verildiğini, infaz koruma memurlarından bir şi-
kayetinin olmadığını, idarenin onlara da kendilerine davrandıkları gibi davran-
dıklarını, koğuş arkadaşı İbrahim Aska’nın 2 ay önce Ercan Müdür tarafından 
hortumla dövüldüğünü, araya Hüseyin Başefendinin girdiğini, Ercan Müdür’ün 
ona da “çekil aradan senide döverim” dediğini, 2 ay önce fıtık ameliyatı için 
hastaneye sevk edildiğinde askerler tarafından hastanede dövüldüğünü, şika-
yeti üzerinden 2 gün geçtikten sonra bu olay nedeni ile tutanak tutulduğunu, 
şu an darp izlerinin geçtiğini, cezaevinde kendilerine gitmek istediğiniz kursları 
yazın denmesine rağmen başka kurslara gönderildiklerini, etkinlik cezasının sık 
sık uygulandığını bu nedenle 5 ay içinde yalnızca 2-3 kez halı sahaya çıkabildi-
ğini, sorunun çözümünü istediklerini, kendisini darp eden kişilerden şikayetçi 
olduğunu ve hukuksal destek istediğini ifade etmiştir.

3.12. M.T. :

16 yaşında, 3 aydır Şakran’da.  Diyarbakır Cezaevinden sevk edilmiş. 



594

Görüşmede; Ceza evinden memnun olduğunu,  koğuş ağabeylerinin her zaman 
onlarla ilgilendiğini,  kendisine karşı olumsuz bir davranışta bulunulmadığını, 
ama arkadaşlarından cezaevinde bulunan diğer çocuklara karşı kötü muame-
le  yapıldığını duyduğunu, unlu mamuller kursuna, tenise kursuna katıldığını, 
cezaevinde sinemaya gittiklerini, buradaki şeyleri Diyarbakır’da göremediğini, 
açık sahada günde 1 saat kaldıklarını, Diyarbakır’da ise bu sürenin 15-20 da-
kikayı geçmediğini, kendisinin hiç müşahede de kalmadığını disiplin cezası da 
almadığını, haftada 1 kez 10 dakika ailesi ile telefonda görüştüğünü, koğuş 
arkadaşları ile birlikte gazete alabildiğini, yemekleri güzel ve yeterli bulduğunu, 
hatta fazla geldiğini ifade ederek kendisinin bir şikayeti olmadığını, beyan etti. 

3.13. İ.A. :

16 yaşında, hüküm özlü.

• Mersin Cezaevinden nakledildiğini, nakilden itibaren ailesini yalnızca 1 kez 
görebildiğini,

• Biz koğuşta, arkadaşlarımızla laf yarışı yaptığımız zaman çay ocağının 
yanında “baş memur” odasında Emrullah Müdür ve Ercan Müdür’ün (gözlüklü, 
kısa boylu) kendisini dövdüğünü, yine 2 hafta önce süngerli odaya götürülüp 
dövüldüğünü, Emrullah Müdür’ün Turan ve Ercan Müdüre kendisini dövmeleri 
için talimat verdiğini,

• Cezaevi idaresinin (aralarında husumet bulunan) Mustafa Özlü isimli çocuğu 
kendi koğuşuna verdiğini bu çocuğun kendisini darp ettiğini, 

• Süngerli oda da 2-3 saat kaldığını sonrasında müşahede odasına atıldığını, 
müşahede odasında ise 35 gün ve 50 gün olmak üzere uzun sürelerle kaldığını, 
cezaevine heyet geldiği dönemlerde müşahede de bulunan çocukların 
koğuşlarına çıkarıldığını,

• Mersin Cezaevinden geldiğini, gözüne demir battığı için 2 kez Ankara’da 
ameliyat olduğunu, Ege Üniversitesi dahil olmak üzere 4 kez doktora muayene 
olduğunu ancak tedavisinin sağlanmadığını,

• Unlu mamuller kursunu katılmak istediğini ancak kendisini bilgisayar kursuna 
yazdırdıklarını, gitmek istememesi üzerine tekrar müşahedeye alındığını ifade 
etti.

3.14. İ.Ç. :

Tutuklu, 3,5 ay önce Mersin Cezaevinden nakledilmiş.

• 2 ay önce arkadaşları ile (Gökhan Tatlı, Murat, Mehmet, Ömür, Ahmet 
Çiftçi ) havalandırmada Kürtçe türkü söylerken “slogan attıkları” düşünülerek 
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Emrullah Müdür’ün odasına götürüldüğünü, burada bizzat Emrullah Müdür’ün 
kendilerini dövdüğünü, sonrasında ise gardiyanların müşahede odasına 
attıklarını, en ufak anlaşmazlıkta dahi çocukların önce süngerli odaya alınarak 
dövüldüğünü arkasından müşahede odasına alındığını,

• Tecavüz iddialarını duyduğunu (M.O.’nun tecavüze uğradığını yine B10 
koğuşunda bulunan iki kardeşe tecavüz edildiğini duyduğunu ) ancak tanık 
olmadığını,

• Yemeklerin yetersiz ve hijyen olmadığını, ifade etmiştir.

3.15. M.E., M.Ö., G.T., M.O., E.Ç., A.A. :

Cezaevi idaresine yönelik hiçbir şikayetlerinin olmadığını, koğuştakilerle kardeş 
gibi geçindiklerini aralarında hiçbir zaman kavga çıkmadığını, büyüklerin kü-
çükleri sevip koruduklarını, koğuş ağabeylerinin kendilerini kollayıp gözettiği-
ni, beraber dini sohbetler yaptıklarını, kendilerine namaz kılmayı öğrettiklerini, 
bazen küçük şakalaşmalarda (itişip, kakışmalarda) Müdür’ün odasına götürül-
düklerini, ora da kendilerine nasihatte bulunulduğunu, hiçbir kötü muameleye 
maruz kalmadıklarını (aralarında müşahede odasında kalanlar olmakla bera-
ber), tecavüz iddialarının doğru olmadığını ifade etmişlerdir.

CEZAEVİNDE İLAÇ KULLANIMI

Çocuklar ile yapılan görüşmeler de çocuklara yaygın bir biçimde ilaç (Seroquel) 
verilmekte olduğu bilgisi edinilmiştir.  Bu ilacın uyku ilacı olarak çocuklar tara-
fından adlandırılmakta olduğu. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ku-
rumu tarafından yayımlanan Seroquel XR  ilacı hakkında verilen bilgilere göre 
kullanılan ilacın oldukça ciddi nitelikte yan etkileri bulunan 18 yaşından küçük-
lerin için kullanılmayacak nitelikte bulunduğu, şizofreni tedavisinde, orta- ileri 
derece mani ataklarının tedavisinde, bipolar bozukluktaki manik veya depresif 
atakları ketiapin tedavisine cevap vermiş hastalarda rekürrenslerin önlenme-
sinde, majör depresif nöbet tedavisinde, diğer antidepresan tedavilere cevap 
alınamayan durumlarda kullanılan nitelikte ilaç olduğu.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 9 Aralık 1988’de “Herhangi Bir şe-
kilde Gözaltında Tutulan Ya Da Hapse Konulan Tüm Kişilerin Korunmasına Dair 
İlkeler Bütünü” ile 14 Aralık 1990 tarihinde “Mahpuslara Muamelenin Temel 
İlkeleri” kabul edilerek Birleşmiş Milletler bünyesinde doğrudan mahpusluğu 
ilgilendiren mevzuat düzenlenmiştir. Birleşmiş Milletler’in diğer insan hakla-
rı metinleri de mahpusluk koşullarını ilgilendiren hükümler barındırmaktadır. 
Bunlar arasında 10 Aralık 1948 tarihli “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi” 5. mad-
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desinde “Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayri insani, haysiyet kırıcı cezalara 
veya muamelelere tabi tutulamaz” düzenlemesi, 16 Aralık 1966 tarihli “Ulus-
lararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi” nin 7. maddesinde “Hiç kimse 
işkenceye veya zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele veya cezaya 
maruz bırakılamaz”, şeklindede ki düzenleme, 10 Aralık 1984 tarihli “İşkenceye 
ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ve Onur Kırıcı Muamele ve Cezaya Karşı Söz-
leşme” nin 2. maddesinde “Hiçbir istisnai durum, ne harp hali ne de bir harp 
tehdidi, dâhili siyasi istikrarsızlık veya herhangi başka bir olağanüstü hal, işken-
cenin uygulanması için gerekçe gösterilemez” biçiminde ki düzenlemeler ile 20 
Kasım 1989 tarihli “Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi” Yine Avrupa 
Cezaevi Kuralları’nın ilk maddesinde “Özgürlüğünden yoksun bırakılan herke-
se, insan haklarının gerektirdiği gibi saygılı davranılmalıdır” denilmektedir. Bu 
belgelerinde de benzer ifadeler bulunmaktadır. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 
İnfazı Hakkında Kanun’un 2. maddesinde ise “Ceza ve güvenlik tedbirlerinin 
infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulu-
nulamaz” ifadeleri yer almaktadır.

Mahpuslar ile ilgili uluslararası belgelerde ve ulusal kanunlarda asgari şartlara 
dair düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır. Özelikle çocuk ve gençlerin tutul-
ma koşulları ayrı değerlendirme ve denetlenmeye tabi tutulmasında insan hak-
larının korunması ve hapsetmenin ek bir cezalandırmaya dönüşmemesi için bir 
zorunluluk durumunun olduğunu belirtmek isteriz.

Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü Melek Göregenli tarafından aktarılan, 1973 
yılında, psikolojik olarak sağlıklı, normal bir grup kolej öğrencisinin, Stanford 
Hapishane Deneyi (Stanford Prison Experiment - SPE); Haney, Banks, & Zim-
bardo, 1973) olarak bilinen çok ünlü bir sosyal psikoloji araştırmasında, gerçek 
bir hapishane biçiminde düzenlenmiş olan laboratuar ortamında geçirdikleri 
altı gün sonunda ciddi bir şekilde dönüşüp farklılaştıkları gözlendi. 

Deneyden önce, nazik ve sorumluluk duygusu olan ve bir kısmı kendini barışçı 
veya Vietnam Savaşı “güvercinleri” olarak tanımlayan bu genç insanların çoğu, 
“gardiyan” rolü oynadıkları kısa bir sürenin sonunda, tamamen tesadüfi olarak 
“mahkum” rolü oynayan akranlarına kötü davranmaya başlamış ve eylemleri-
nin onlarda oluşturduğu ve açıkça görülebilen acıya duyarsızlaşmışlardı. Bazı-
ları, mahkumları rahatsız etmek ve küçük düşürmek için sadistçe yollar bulmuş 
ve daha insaflı olan sahte-gardiyanlardan hiç biri tanıklık ettikleri suiistimal ve 
kötü muamele karşısında bir müdahale veya şikayette bulunmamışlardı. 

Mahkumlara karşı en kötü davranışlar, gece vardiya değişimleri sırasında ve 
gardiyanların, araştırma ekibinin gözetim ve müdahalesiyle karşılaşmayacakla-
rını düşündükleri durumlarda gerçekleşmişti. 
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İki hafta olarak planlanan deney, yalnızca altı gün sonra bitirilmek zorunda kal-
mıştır, çünkü bu deney, katılımcıların çoğunu, araştırmacıların tahmin etmediği 
ve hazırlıklı olmadığı kadar ciddi ve acılı bir biçimde etkilemiştir.

Bu deneyin amacı aslında, durumsal koşulların, bağlamın, farklı kişisel özellik-
lere sahip insanlarda yaratabileceği ortak etkiyi araştırmaktı. Cezaevleri, sade-
ce örnek bir sosyal bağlam olarak seçilmişti. Oysa deney sonucunda, sıradan 
üniversite öğrencilerinin gardiyan ve mahkum olmakla ilgili sahip oldukları 
kalıplar ve gerçek olmayan-geçici bir hapishane ortamının bile insanları nasıl 
etkileyebileceğine ilişkin hiç beklenmedik bulgular ortaya çıktı ve bu şok edici 
sonuçlar kamuoyunda ve medyada büyük ilgi uyandırdı, pek çok akademik 
yazı ve yorumun odağı haline geldi. 

Bu çalışmada gözlenen negatif, antisosyal reaksiyonların, farklı boyutlarda kötü 
kişilikler’in bir araya gelmesi ile yaratılan bir ortamın ürünü değil, temel ola-
rak normal bireylerin davranışlarını bozabilen ve yönlendirebilen patolojik bir 
ortamın sonucunda oluşması söz konusuydu. Buradaki anormallik, bu duruma 
maruz kalanların değil, durumun, ortamın sosyal-psikolojik yapısında bulunu-
yordu. İnsanları birbirine karşı her türlü kötü muamele yapmaya teşvik eden 
asıl olarak hapishane ortamının kendisiydi.  

Sosyolog Erving Goffman’ın “total kurum” olarak nitelendirdiği bu kurum-
lar insan hakları ihlalleri yaratmaya uygun zeminler sunarlar. Goffman, “total 
kurum” derken, içerisinde tutulanlara karşı doğrudan müdahaleye izin veren, 
yönetenlere içeridekiler üzerinde tahakküm hakkı ve olanağı tanıyan kurum-
ları kasteder. Bu kurumlar “kapalı”dırlar. Çift yönlü bir kapalılıktır bu. Kapatılan 
kapılar bir yandan içeridekileri kapalı tutarken, aynı zamanda dışarının içeriye 
ulaşmasına da engel olur. İçeriyi dışarıya karşı bilinemez kılar. İşte bu kapalılık, 
bu çift yönlü kapatılma hali bu “total kurumlar”daki insan hakları ihlallerinin 
zeminini hazırlar. Birleşmiş Milletlerin “Özel İhtiyaçlara Sahip Mahpusla Üzerine 
El Kitabı”nda da bu yöndeki tespite yer verilmektedir:

Tüm mahpuslar bir noktaya kadar savunmasızdır. Bir grup insan özgürlüğü kı-
sıtlanıp diğer bir grup insanın otoritesi altına yerleştirildiğinde ve bu durum 
kamuoyunun denetimine geniş ölçüde kapalı bir çevrede gerçekleştiğinde gü-
cün kötüye kullanımının yaygın olduğu kanıtlanmıştır. 

Mahpuslara yönelik olarak özgürlüklerinden yoksun bırakılması seyahat hak-
kı ve özgürlük hakkı dışındaki tüm kişi özgürlüklerini kullanabilecekleri ve bu 
alanlara yapılan her müdahalenin ayrı bir cezalandırma aracına dönüşeceğine 
dair bilincin oluşması gerekmektedir. Bu alanlara yapılan her müdahalenin et-
kin, bağımsız mekanizmalarca soruşturulmalı ve etkin sonuçların kamuoyunda 
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da görünür kılınması yaşanacak olan ihlallerin azalmasına katkı sunacaktır. 

20 ÇOCUK VE GENÇ MAHPUS İLE YAPILAN GÖRÜŞME SONUCUNDA 
ALİAĞA/ŞAKRAN ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNDA;

1. İzmir Barosu Çocuk Hakları ve Cezaevi Komisyonu üyelerinin bu rapor 
kapsamında çocuklarla yapmış oldukları görüşmelerden;

• Şakran Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda disiplin sağlamaya 
yönelik olmak üzere bir kısım çocuk ve genç mahpusların ( ortak anlatımlar 
üzerine: yarım metre boyunda plastik boru ile kameraların olmadığı müşahede 
odasında, mavi oda ve müdürün odasında ) darp edildiği, 

• Müşahede adı altında uzun sürelerle hücre hapsine tabi tutulduğu,

• Fiziksel şiddetin yanında cezaevi idaresinin çocuk ve genç mahpuslara yönelik 
“yumuşaklar koğuşuna göndeririz, hakkınızda tutanak tutarız, müşahedeye, 
mavi odaya yollarız, atölyelerden alıkoyarız vb.” tehditlerle psikolojik şiddet 
uyguladığı yönünde bir kanı oluşmuştur.

• Kötü muamele iddialarının kamuoyuna yansıması üzerine cezaevi 
idaresi şikayetçi çocuklar üzerinde (görüşmeler bölümünde yer alan S.B. 
anlatımlarından açıkça anlaşılacağı üzere) baskı kurmuş, tehdit etmiş, aralarında 
husumet bulunan çocukları aynı koğuşa almak sureti ile şikayetçi çocukların 
darp edilmelerine uygun ortam hazırlanmıştır. Avukatlar bir kısım görüşmeciler 
üzerinde darp bulgularına rastlamışlardır.

• Cinsel istismar, cinsel saldırı iddialarına ilişkin olarak görüşmeciler bir 
görgülerinin olmadığını ancak duyumlarının bulunduğunu belirttiklerinden 
net bir kanıya ulaşmak mümkün olmamıştır. Ancak aktarımlarda cinsel saldırı 
mağduru olduğu iddia edilen M. O. ile yapılan avukat görüşmesinde “iki 
infaz koruma memurunun tüm görüşme boyunca sert bir vücut dili eşliğinde 
gözlerini M.O.’dan bir saniye ayırmaksızın takip etmeleri” görüşmeci avukatlar 
tarafından olağan dışı ve şüpheli bulunmuştur.

• Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Çocukların Korunmasına İlişkin Birleşmiş 
Milletler Havana Kurallarının Disiplin Usullerine ilişkin düzenlemesinde; Disiplin 
tedbirleri ve usulleri, güvenliği sağlama ve düzenli bir topluluk yaşamını 
sürdürme amacına dayanır, çocuğun insan onuruna saygı gösterilmesini 
öngören bu tedbir ve usuller, çocuğa adalet duygusu, özsaygı ve herkesin temel 
haklarına saygı gösterme alışkanlığını kazandırma gibi kurumsal bakımının 
temel amaçlarına uygun olur, Fiziksel ceza, karanlık bir hücreye konulma, kapalı 
veya tek kişilik bir odaya hapsedilme veya çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığını 
bozacak türden zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele oluşturabilecek 
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herhangi bir disiplin tedbirinin uygulanması kesinlikle yasaktır, denilmekteyken, 
Şakran Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumunda görüşmeler yapan komisyon 
üyesi avukatlarda, çocukların insan haklarının cezaevi idaresince ihlal edildiği 
yönünde bir kanaat oluşmuştur. 

2. Avukat görüş odasında yapılan görüşmeler esnasında bir kısım infaz 
koruma memurunun “kulağını cama yapıştırıp konuşmaları duyma girişimi, 
yine iki infaz koruma memurunun hazır ol vaziyette gözlerini görüşmeci 
çocuğa dikerek beklemeleri” cezaevi idaresinin görüşmeciler üzerinde baskı 
kurma çabaları olarak değerlendirilmiştir. Görüşmecileri rahatlatmak amacı 
ile söylenen: “merak etmeyin görüşmeyi izleyebilirler ama konuşulanları 
duymuyorlar” sözlerini görüşmeci çocuk :“dışarıdan duyulmadığını nerden 
biliyorsunuz, keşke gerçekten kimsenin duymadığı, görmediği bir ortamda 
görüşmeler yapabilseydiniz”, sözleri yaşadıkları kaygı ve korkunun yansıması 
olarak algılanmıştır. Rapora konu bir kısım görüşmeler esnasında avukat-
müvekkil görüşmelerinin mahremiyet ve gizliliği ortadan kalkmıştır.

3. Uluslararası sözleşmeler gereğince tutulan çocuklara sadece tedavi amacı 
ile ilaç verilmesi mümkün olup, kısıtlama amacına yönelik olarak ilaç verilmesi 
kesinlikle yasaktır. Hal böyle iken görüşmeci çocuk ve gençler arasında uyku hapı 
olarak tarif ettikleri (Seroquel) yaygın kullanımı kaygı verici boyutta görülmüş, 
bu ilaca yönelme/yöneltme nedenleri cezaevi koşulları ve uygulamalarının 
birçok açıdan sorgulanması sonucunu doğurmuştur.

4. Günde 1 saatlik atölye çalışmaları dışında çocuklar zamanlarının tamamını 
ünitelerin ortak kullanım alanlarında bulunan sandalyelerde (kendi ifadeleri 
ile) tüneyerek geçirmektedirler. Bu sürenin büyük bir çoğunluğunda ünite 
ağabeyleri denen ve koğuşlardan sorumlu olan infaz koruma memurları çocuk 
ve gençlerle İslam dini çerçevesinde dini içerikte sohbetler yapmakta ve namaz 
kılmayı öğretmektedirler. Bu uygulamanın farklı dini ve kültürel inançlar ile 
manevi değerler ve bunların uygulamalarını göz ardı edilmesine neden olacağı 
ve çocuk ve gençlerin din eğitiminden, öğretiminden veya dini faaliyetlerden 
serbestçe ayrılma haklarını ihlal edeceği kanısını taşımaktayız.

5. Çocukların tahliyeleri halinde toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırma 
amacına yönelik olan atölye çalışmalarından yeterince faydalandırılmadığı, 
istedikleri kurslar yerine talep olmayan kurslara yönlendirildikleri, disiplin 
sağlamaya yönelik müşahede altına alma, mavi odaya kapatma cezaları 
nedeni ile çocukların atölye çalışmalarını sertifika almalarını sağlayacak oranda 
takiplerini imkânsız kılındığı, 1 yıldır ceza infaz kurumunda bulunan bir çocuğun 
halen okuryazar olmaması düşündürücü görülmüştür. Atölye çalışmaların 
sadece çocuklara yönelik tutulduğu, gençlerin atölye çalışmalarından 



600

faydalandırılmamasına ise bir anlam verilememiştir.

6. Anayasa’nın 36. maddesi hak arama hürriyeti başlığı ile herkesin adil 
yargılanma hakkına sahip olduğu kuralını getirmiştir. Herhangi bir kısıtlama 
ve engellemeye bağlanmadan herkese tanınmış olan bu hak yargılama 
aşamasının tüm işlemlerin adilliğini ifade etmektedir. Kovuşturma sırasında 
yapılacak tüm işlemlerin hukukilik denetiminin sağlanması ise adil yargılanma 
hakkının ayrılmaz bir parçasıdır.  Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim 
Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik gereğince çocuk ve gençler 
yargılamalarının devam ettiği mahkemelerdeki duruşmalara katılamamakta, 
avukatları ile görüşememektedirler. Böylece ceza yargılamasının evrensel 
ilkelerinden vasıtasızlık, silahların eşitliği ilkeleri gibi adil yargılanma hakkının 
öğeleri ihlal edilmektedir. Bu nedenle Anayasa’ya, İnsan Hakları Avrupa 
Sözleşmesi’ne ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na aykırı düzenlemeler 
içeren söz konusu yönetmeliğin iptali büyük önem taşımaktadır.

7. Havana Kuralları gereğince; tutulan her çocuğa çocuğun damgalanmışlık 
hissini engellemek ve çocuğun özsaygısını ve toplumla bütünleşmesini 
ilerletmek amacı ile hem önleyici hem de tedaviye yönelik olmak üzere 
kurumda kalan çocukların sayısı ve ihtiyaçları ile orantılı hemen ulaşılabilecek 
yeterli tıbbi imkan ve donanım ile, önleyici sağlık hizmetlerinde eğitim görmüş 
ve acil tıbbı durumlara müdahale edebilecek sağlık görevlilerine erişimin 
mümkün olması gerekmektedir.

Çocukların anlatımından ceza infaz kurumunda haftanın her günü doktor ol-
madığı, sevklerin en az birkaç gün olacak şekilde gecikmeli yapıldığı, revire çı-
karıldıklarında rahatsızlığın özel koşulları değerlendirilmeksizin basit tıbbi mü-
dahalelerin uygulandığı bu nedenden dolayı sağlık sorunlarının süreğenleştiği, 
hastaneye sevk esnasında, nakil aracında, hastanede jandarma tarafından darp 
edilen hasta çocukların bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Bu anlatılar nedeni ile 
doktora erişim ve tedavi haklarının engellendiğine dair komisyon üyelerinde 
bir kanaat oluşmuştur.

8. Uğradığı haksızlık karşısında hak arama mücadelesine girmek isteyen 
çocuk ve gençlerin etkin şikâyet ve soruşturma mekanizmalarından yoksun 
bırakıldığı anlaşılmıştır.

9. Hapishaneler bağımsız izleme kurulları, sivil toplum örgütleri tarafından 
izlemeye açılmalıdır. Devlet, kendi uzantısı olarak davranmayan sivil toplum 
örgütlerinin hapishanelerde izleme yapmasına olanak tanıyacağı bir sistemi 
devreye soklmalıdır. Hapishanelerde izleme faaliyetlerini düzenleyen 4681 sayılı 
“Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu” ile kurulmuş olan 
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Cezaevleri İzleme Kurulları mevcut haliyle yetersizliği tartışmasız bir haldir. 
Tutuklama mekanizmasının çocuk ve gençlerde başvurulacak son tedbirlerden 
olması gerektiği mevzuatımızda da yer almasına rağmen, bu tedbir çok sık bir 
biçimde başvurulması başlıca sorunların varlığını olarak durmaktadır.





KENT VE ÇEVRE 
KOMİSYONU
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KENT VE ÇEVRE KOMİSYONU
İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu  her hafta Pazartesi günleri saat 18.00’de 
İzmir Barosu merkez binasında toplanmaktadır. Komisyon Aralık 2010 tarihinde 
başladığı toplantılarına düzenli olarak devam etmektedir. İzmir Barosu Kent ve 
Çevre Komisyonu, Aralık 2010 tarihinden bu yana sürdürmüş olduğu komisyon 
çalışmalarında, kent ve çevre sorunlarına bir yandan hukuki bir bakış açısıyla 
cevap vermeye çalışırken, diğer yandan son yıllarda küresel çapta yükselen 
çevre hakları ihlallerine karşı yine küresel çapta yürütülen çevre mücadelele-
rinin insan hakları mücadelesinin merkezine oturduğunun ve sadece insanlar 
için değil, taşı, toprağı, bitkisi,  kuşu,  böceği, balığı, velhasıl tüm doğa için ya-
şamsal varoluş mücadelesine dönüştüğünün farkında olarak hareket etmiştir. 

Siyasal karar alma süreçlerinin tek elde toplanması, yaşam alanlarına yönelik 
faaliyetlerde halkın karar alma süreçlerinden dışlanması, idari ve hukuki düzen-
lemelerle halkın denetim hakkının elinden alınması; İzmir Barosu Kent ve Çevre 
Komisyonu’nun karşı durması gereken ciddi bir sorun olarak tespit edilmiştir.

Bugün gelinen noktada, çevre hukuku kapsamındaki mevzuat, çevre ve ekoloji 
mücadelesi içinde yer alan hukukçuların etkili olarak kullanabileceği bir araç 
olmaktan ne yazık ki çıkmış durumdadır. Sürekli değişikliğe uğrayan çevre 
mevzuatı yüzünden, dava açıp sonuç almak neredeyse imkânsız hale gelmiştir. 

Özellikle son dönemde, baroların açtığı, ciddi çevre ihlallerine yol açan idari 
işlemlerin, kanun ve yönetmeliklerin iptali davalarında, mahkemelerce ardı ar-
dına verilen baroların çevre davalarında dava ehliyetlerinin bulunmadığına dair 
ret kararları, başta İzmir Barosu olmak üzere, bu alanda hareket eden birçok 
baro ve meslek örgütünün haklı mücadeleleri sonucunda kazanılmış dava ve 
hak arama ehliyetlerinin yok sayılmak istenmesi, özgürlükçü, bağımsız, ulusla-
rarası sözleşmelerle korunan temel hak ve özgürlüklere saygılı bir yargı alanın-
dan geriye gidişin bir tezahürü olması açısından kaygı verici bir gelişme olarak 
not edilmiştir.  

Yaşanan tüm bu gelişmeler, kaçınılmaz olarak Komisyon’un hukuki ve felsefi 
çalışma çizgisini de belirlemiştir. 

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu olarak,  geçen bir buçuk yıllık süre için-
de ürettiğimiz tüm çalışmalarımızı, bu raporla, İzmir Barosu’nun saygıdeğer 
avukatlarına ve tüm hukukçulara saygıyla sunuyoruz ve hak arama hürriyetinin 
etkinleştirilmesi, insanın ve doğanın sömürüsünü hızlandırarak ekolojik bir yı-
kıma yol açan tüketim kültürüne karşı paylaşımcı ve dayanışmacı bir hukukun 
yeniden yaratılması, alternatif hukuki mücadele yol ve yöntemlerinin oluştu-
rulması için çalışan tüm hukukçu meslektaşlarımızı İzmir Barosu’nun komisyon 
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çalışmalarında yer almaya davet ediyoruz. 

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu 2012-2014 tarihlerinde toplantılarına 
katılmada bulunmuş bulunan üyeleri isimleri alfabetik olarak şöyledir.

Stj.Av. Ahmat Karaköse Av.İbrahim Arzuk

Av.Ayşegül Altınbaş Stj.Av.Melike Zeytin

Av.Berrin Aygün Stj.Av.Melisa Ece Erdurak

Av.Bircan Mersinşi  Av.Metin Özyurt

Av.Cem Altıbarmak Yar.Doç.Dr. Mulis Öğüncü

Arş.Gör.Cemal Başar Av. Nefise Topas

Stj.Av.Deniz Erusta Av.Nusret Cem Karacan 

Av.Devrim Aydoğdu Av. Ömer Erlat

Av.Enis Dinçeroğlu Av.Saime Kırıntı

Arş.Gör.Ezgi Palas Av.Senih Özay

Av.Gül NurhanDogan Av.Şehrazat Mercan

Av.Gül Öztürk Av.Şenol Karaaslan

Av.H.Hande Atay Av.Türkan Savcıgil

Av.Hakan Dimdik Av. Vedat Elçi

Stj.Av.Hande Ülker Av.Yelda Kullap

Av.Yüksel Kavak Kılıç
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YAYINLAR

* Yayının tamamına İzmir Barosu internet sitesinde yer alan Kent ve Çev-
re Komisyonu sayfasından erişebilirsiniz.
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RAPORLAR
ACELE KAMULAŞTIRMA

Av. Yüksel Kavak Kılınç

Madde 27: 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasın-
da yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alına-
cak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli 
olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler 
sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün 
içinde o taşınmaz malın 10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde 
uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sa-
hibi adına 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen ban-
kaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir. 

Bu yasanın 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak 
kamulaştırmalarda yatırılacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir.

Acele kamulaştırma 31.08.1956 tarih ve 6830 sayılı İstimlak Kanunu’nun 
27. maddesi ile “acele istimlak” olarak yasal mevzuata girmiş, bu kanunun 
08.11.1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na dönüşümünde yine 
27. maddede Türkçesi güncelleştirilerek yer almış bir kavram ve idari uygula-
madır. 2942 sayılı kanunun 27.maddesi Bakanlar Kurulu’na doğrudan kamu-
laştırma kararı alma hakkı tanımaktadır. Bakanlar Kurulu “acele kamulaştırma” 
kararını ilk defa 1978 tarihinde kullanmıştır. Acele kamulaştırma kararları 1978 
ve 1979’te 4, 1980’de 6, 1990’larda 4, 2000’li yıllarda 105 olmak üzere toplam 
119’a ulaşmıştır. 2004 yılında alınan kararların sayısı giderek artarak bu sayı 103 
olmuştur1. 

27.madde acele kamulaştırmanın koşullarını ve bu koşuların varlığı halinde 
mahkemece taşınmaz malın değerinin tespit ettirilip bankaya yatırılmasına 
ilişkin hususları düzenlemiştir. 27.maddede geçen 10.madde taşınmazın de-
ğerinin tespiti ile doğrudan ilgisi bulunmayıp yargılama usullerine ilişkin hü-
kümlere değinmiştir2. 

10.maddede düzenlenen yargılama usulü 27.madedde düzenlenen tespit işle-
mine uygun değildir. 10.madde idarenin taşınmaz malın malik veya zilyedine 
husumet yönelterek açacağı bir davada uygulanacak husumete ilişkin hüküm-

1 İzmir Barosu kayıtlı Avukat, Kent ve Çevre Komisyonu Üyesi Alp Yücel KAYA, 
Toplum ve Bilim, Neo-liberal mülkiyet ya da “acele kamulaştırma” nedir? Sayı 122, 011,  
sh.199.
2 Muzaffer TUTAR, T. Murat PULAK, Kamulaştırma Davaları, Ankara, 2006, sh. 
1947.
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ler içermekte iken, 27.maddede düzenlenen tespit işlemi hasımlı olarak açılma-
sı gereken bir dava niteliğinde dahi değildir. Ayrıca, 27.maddeye dayalı olarak 
yapılacak olan bir tespit işleminde 10.maddeye göre meşruhatlı davetiye çıkar-
tılması veya ilanen davet yapılması da söz konusu olamayacağı için, davetiye 
veya ilanda belirlenmiş olan bir bankadan da söz edilemeyecektir. Bu nedenler 
ile, mahkemenin yapacağı tespitte belirlenecek olan değerin hangi bankaya 
yatırılacağını idareye bildirmesi yeterli olacaktır.

27.maddede düzenlenen Acele Kamulaştırma işlemi prosedürde sıkı şartla-
ra bağlanmış olan kamulaştırma işleminin istisnasıdır ve bu istisna durumları 
da 27.maddede sınırlı bir şekilde sayılmış olup bu haller dışında 27.maddede 
yer alan acele kamulaştırma işlemine başvurulamaz. Bu durumda 27.maddeye 
göre acele kamulaştırma işlemi ancak; 

• 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt 
savunması ihtiyacına veya 

• Aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya

• Özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda ilgili taşınmaz için 
alınabilir. 

Acele kamulaştırmanın uygulanması, Bakanlar Kurulunun «sebep unsuru» bakı-
mından «takdiri» bir tasarrufuna dayanacaktır. Ancak sebep unsuruna ilişkin bu 
takdir yetkisi, «keyfi hareket yetkisi» veya «Devlet yetkisini kullanmak, fakat bu 
kullanışın gerekçesini göstermek konusunda İmtiyazlı olmak» değildir. Hukuk. 
Bakanlar Kuruluna bu yetkinin, o yetkinin kökenine, mahiyetine ve amacına 
uygun kullanılıp kullanılmadığını araştırmak zorundadır. Bakanlar Kurulunun 
“acele kamulaştırmanın” uygulanmasını gerektirecek acele bir İşin bulunduğuna 
ilişkin idari tasarrufun maksat unsuru kamu yararı, hizmet yararıdır. Bu nedenle 
maksat sabit, değişmez, takdire bağlı olmayan bir unsurdur. Bakanlar Kurulunca 
acele kamulaştırmaya İlişkin idari tasarrufta maksadın bu mahiyet ve yönünden 
saptırıldığı anlaşılırsa, o idarî tasarruf saptırmanın ağırlık derecesine göre sakat 
ve giderek yok olur3. 

Dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur da 27.maddenin esasına göre tespit 
edilecek olan değerin taşınmazın nihai kamulaştırma bedeli olmadığıdır. Mah-
kemenin bu işlemi sadece bir tespit niteliğindedir4.

27.maddeye göre acele kamulaştırma işlemi için idare bir tespit işlemi yaptır-

3 Resmi Gazete, 11.04.1979, sh.2. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx-
?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/16606.pdf&main=http://www.resmi-
gazete.gov.tr/arsiv/16606.pdf
4  Yargıtay 5.H D., 19.09.2006 T ve 2006/7374-9182 sayılı karar.
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malı ve bu tespit işlemine göre belirlenecek olan değeri mahkemenin belir-
lediği bankaya yatırması gerekmektedir. Taşınmaz malın mülkiyetinin devrini 
sağlayan hükümler 27.maddede yer almadığından mahkeme burada yalnızca 
taşınmazın değerini tespit edecek olup tescil işlemi ile ilgili karar veremeye-
cektir5. Burada hukuken taşınmazın kamulaştırma bedeli tespit edilmiş olmadı-
ğından taşınmaz mal sahibi açısından hakların kullanılması ve borçların yerine 
getirilmesi açısından kamulaştırma işlemi başlamamış olacaktır6.

Kanunun 20.maddesine göre taşınmazın boşaltılma talebinin yapılabilmesi için 
idarenin bankaya taşınmaz mal sahibinin adına parayı yatırıp mahkemeden el 
koyma kararı aldıktan sonra acele kamulaştırmaya dayanarak boşaltma tale-
binde bulunabilecektir. Acele koyma kararı ile birlikte tescil kararı verilemediği 
için taşınmazın boşaltılması talebinin yapılması da söz konusu olamaz. 

İdare 27.maddede öngörülen 7 günlük süre içerisinde acele kamulaştırma için 
öngörülen değer tespitini 15.maddede öngörülen bilirkişiler aracılığı ile 11 ve 
12.madde hükümlerine göre yapacaktır. İdarenin 7 günlük süreyi geçirmemesi 
gerekmektedir. İdare ancak acele kamulaştırılacak taşınmaz ile ilgili olarak tes-
pit ettirdiği değeri bankaya yatırma şartıyla taşınmaza el koyabilir. 27.madde 
hükümlerini yerine getiren İdarenin el koyma işleminden sonra kamulaştırma 
işleminin geri kalan aşamalarını yerine getirmeme gibi bir durumu söz konusu 
olamaz. Bu neden ile İdare taşınmaz mal sahibine beklemeksizin tebligat çıkar-
mak zorundadır.

Kamulaştırma kararı alınmış, kıymet takdiri yapılmış, takdir edilen bedel ban-
kaya yatırılmış ve İdarece el konulmuş olan bir taşınmaz malla ilgili kamulaştır-
ma işlemi tebligat çıkartılması aşamasına gelmiş olduğundan, idarece tebligat 
çıkartılmaması halinde dahi malik için kamulaştırma işlemine ve bedele karşı 
dava açma hakkı doğmuştur7.

Kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenecek olan değer acele kamulaş-
tırılmasına karar verilen taşınmazın kamulaştırma bedeli olmayacağından bu 
bedele karşı herhangi bir dava yoluna gidilmesine de gerek yoktur. Kıymet tak-
dir Komisyonu tarafından belirlenen bedel yalnızca bir tespit işleminden ibaret 
olduğu için bu kararın temyiz edilmesi de mümkün değildir8.

5 Yargıtay 5.H D., 06.04.2004 T ve 2004/1109-4239 sayılı karar.
6 Bekir YILDIRIM, Naci BAŞSORGUN, Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma 
ve İmar Mevzuatından Doğan Bedel Davaları, Ankara, 2007, sh. 803.
7  Muzaffer TUTAR, T. Murat PULAK, Kamulaştırma Davaları, Ankara, 2006, sh. 
1949.
8 27.maddeye göre yapılan değer tespiti ve acele el koyma kararı, temyizi 
kabil kararlardan değildir. Yargıtay 5.H D., 11.11.2003 T, 2003/10033-13173 sayılı 
karar, Yargıtay 5.H D., 03.11.2003 T, 2003/10012-12755 sayılı karar, Yargıtay 5.H D., 
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Acele el koyma kararından sonra taraflar iki şekilde hareket edebilirler:

• Birincisi; Taşınmaz mal sahibi kendisine yapılan tebligattan itibaren kendi 
adına bankaya yatırılan parayı alıp tapuda taşınmazdan feragat edebilir. Bu 
durumda kamulaştırma bedeli de bankaya yatırılan bedel olup ve kamulaştırma 
işlemi kesinleşecektir.

• İkincisi; Taşınmaz mal sahibi kendisine yapılan tebligat ile taşınmazına 
acele el koyulacağını ve taşınmazı için tespit edilen bedelin bankaya yatırıldığı 
öğrenir ancak bu bedeli az bulursa tapuda taşınmazından feragat etmeyebilir; 

* Bu durumda, kanunun 8.maddesinde belirtildiği gibi idare taşınmaz mal sa-
hibi adına “Kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili da-
vası” açmak zorundadır. Hemen belirtelim ki bu davanın tarihi acele kamulaş-
tırmada esas alınacak olan tarihtir ve kamulaştırma bedelinin tespitinde esas 
alınacak tarih bu davanın tarihidir. 

* Acele Kamulaştırma kararının alındığı sırada tespit edilen değer idarenin son-
radan açtığı “Kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili 
davası” nda belirlenen bedelden az olursa İdare aradaki farkı taşınmaz mal 
sahibi adına bankaya yatırıp dekontu mahkemeye sunmalıdır. Tespit edilen bu 
fark bedel 10.maddede yer alan süre ve şekle uygun olarak yerine getirilmeli-
dir. Aradaki fark bedeli taşınmaz mal sahibi adına bankaya yatırmayan idarenin 
davası mahkeme tarafından reddedilir. 

* Acele Kamulaştırma kararının alındığı sırada tespit edilen değerin sonrada 
açılan davada belirlenen değerden fazla olması durumunda ise bankaya fazla 
yatırılan aradaki fark idareye iade edilmesine karar verilmelidir.

* Bankaya adına yatırılan bedeli az bulup ve bunun üzerine tapuda taşınmaz-
dan feragat etmeyen taşınmaz mal sahibi karşısında idare taşınmazın bedelinin 
bankaya yatırdığını düşünüp ve bunun üzerine taşınmazı kullanmaya devam 
etme giT

İdare tarafından makul süre içerisinde 10.maddeye göre dava açılmadığı takdir-
de, acele kamulaştırma kararı sonucu taşınmazına hukuken el konulan malikin 
makul süre içerisinde tespit ve tescil davası açmayan idareye karşı, taşınmazın 
bedelinin ödenmesi gayesi ile “Kamulaştırmasız el koyma nedeni ile taşınmaz 
bedelinin tahsili” davasını açabilir9. 

06.11.2003 T, 2003/8782-12902 sayılı karar. 
9 Yargıtay 5.H D., 25.04.2005 T, 2005/4581-4877 sayılı karar, Yargıtay 5.H D., 
24.05.2004 T ve 2004/4272-5949 sayılı karar, Yargıtay 5.H D., 19.09.2006 T, 2006/6961-
9179; Bekir YILDIRIM, Naci BAŞSORGUN, Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma 
ve İmar Mevzuatından Doğan Bedel Davaları, Ankara, 2007, sh. 806. Yargıtay 5.H D., 
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27.maddeye göre mahkemenin görevi acele kamulaştırılmasına karar verilen 
taşınmazın değerini belirlemek ve belirlenen bu değeri idare tarafından taşın-
maz mal sahibi adına belirlenen bankaya yatırılmasını sağlamaktır. Mahkeme, 
acele kamulaştırma kararına itiraz üzerine taşınmazın geri verilmesine, kararın 
iptali şeklinde karar veremez10.

Acele kamulaştırma kanununa özellikle turizm ve madencilik sektörü için çok 
sık başvurulduğu görülmektedir bunun ile birlikte Turizm Teşvik Kanunu’nda, 
Endüstri Bölgeleri Kanunu’nda, Türk Petrol Kanunu’nda acele kamulaştırmaya 
ilişkin hükümler bulunmaktadır11. 

Bakanlar Kurulu aldığı acele kamulaştırma kararlarında özel çıkarlara hizmet 
etmemek ve kamu yararını göstermek zorundadır. Kamu yararı kavramı üze-
rinde tartışma sürmekle birlikte ‘bir kişi ya da kişileri korumaya yönelik olma-
dığı, sırf bir kimseye zarar verme kastıyla yapılmadığı, toplumun genel yararına 
olduğu ortaya konabilirse o takdirde kamu yararı var’ kabul edilir12. Son yıllarda 
alınan kararlarda acele kamulaştırma kavramının acele piyasalaştırma kavramı-
na yaklaştığını ve kamulaştırma kavramının artık kamuya değil özele dayandığı 
görülmektedir13.

Bakanlar Kurulu, Adana Yumurtalık’ta ihracata yönelik olarak kurulacak olan 
serbest bölge için aldığı acele kamulaştırma kararı ile “kamu yararı” ilkesinden 
uzaklaşmaktadır. Burada kamulaştırma kamu iktisadi teşekkülleri ve kamu kul-
lanımı için değil özel şirketlere (çıkarlara) alan açmak için yapılmaktadır. Artık 
genel değil özel kurallar, genel değil özel çıkar, kamu değil özel sektörün ön 
planda olduğu bir kamulaştırma dönemi söz konusudur, adı kamulaştırma olsa 
da piyasalaştırma (piyasanın alanını önünü açma ve genişletme) ön plandadır. 
1987’de ülkelerarası doğalgaz boru hattı için verilen “acele kamulaştırma” ka-
rarı kamu kullanımı (genel çıkar)öngörerek “kamu yararı” özellikleri taşısa da 
1990’da Aliağa ve 1992’de yine Yumurtalık serbest bölgeleri için verilen “acele 
kamulaştırma” kararları 2942 sayılı kanunun 27.maddesinin yeni kullanım ala-
16.12.1997 T, 1999/19309-20671 sayılı karar.
10  Yargıtay 5.H D., 29.04.1985 T, 1985/4646-4857 sayılı karar; Durmuş ÖZDEMİR, 
Kamulaştırma Kanunu ve Mevzuatı, Ankara, 2002, sh. 279.
11 Ayşegül MENGİ, Bülent DURU, Kamulaştırmanın Çevreye Etkileri Üzerine Bir 
Değerlendirme, sh.7. http://kentcevre.politics.ankara.edu.tr/Duru%20Mengi%20kamu-
lastirma%2019Ekim.pdf. 
12 Arif Ali CANGI, “Acele Kamulaştırma Silahı”, 13 Ağustos 2012. http://www.
sesonline.net/php/genel_sayfa_yazar.php?Yazar=Arif%20Ali%20Cang%FD&Kart-
No=57343
13 Alp Yücel KAYA, Toplum ve Bilim, Neo-liberal mülkiyet ya da “acele kamu-
laştırma” nedir? Sayı 122, 2011, sh.204.
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nının hükümetlerce benimsendiğini göstermektedir, öylesine ki daha önceki 
Bakanlar Kurulu kararlarının aksine artık kararlardaki “kamu yararı” gerekçesi 
bile gösterilmemektedir. Danıştay 10.Dairesi “kamu yararı” hedefini  vurgulaya-
rak Aliağa’da “sanayi amaçlı serbest bölgenin kurulması ve bunlara enerji sağ-
layacak üretim faaliyetlerinde bulunulması ve bölgedeki özel mülkiyete konulu 
taşınmaz malların acele kamulaştırılması yolundaki dava konusu kararda kamu 
yararı bulunmadığından iptaline karar vermiştir14.

Acele kamulaştırma kararları 2001 krizi ile birlikte bir istisna olmaktan çıkmış 
özellikle baraj, baraj-HES, dere ıslahı, yol, eğitim, elektrik, enerji, maden, sana-
yi bölgesi, kentsel dönüşüm gibi konularda alınan kararlarla kamulaştırmaya 
yaklaştığını ve özellikle özel şirketlere piyasalaşmamış özel mülkiyeti piyasaya 
açmaya çalışılarak piyasanın yaratılmaya çalışıldığı görülmektedir.

Bakanlar Kurulu 06.07.2006 tarih ve 26220 sayılı Resmi Gazetede İstanbul İli, 
Beyoğlu İlçesinde bulunan Tarlabaşı ve Galata Kulesi çevresinde bazı alanların 
yenileme alanı çalışmaları kapsamında, Beyoğlu Belediyesi tarafından 2942 sa-
yılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27.nci maddesine göre acele kamulaştırma ka-
rarı almıştır15. Bakanlar Kurulu Tarlabaşı ve Galata Kulesi çevresi ile ilgili olarak 
almış olduğu acele kamulaştırma kararında amacın özel mülkiyete tabi olan bu 
11 adayı kapsayan büyük bir alanın değerlendirilerek yeniden piyasaya sunmak 
olduğu çok açık bir şekilde görülmektedir. Ayrıca, yerel yönetimler ve kamu ku-
ruluşları mülkiyetin çatışmalı doğasından ileri gelen yerel çatışmalarından uzak 
durmak için yetkilerini yürütme organına verdikleri görülmektedir16.

Bakanlar Kurulu, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında ikisi Tüprag Metal Mad. San. ve 
Tic. Ltd. Şti ile bir tanesi de Koza Altın İşletmeleri A.Ş. adlarına almış olduğu acele 
kamulaştırma karar - amaç piyasayı açmak ya da girişim ve yatırım ortamındaki 
tıkanıklığı gidermek olduğu için – metinlerinde doğrudan girişimci ve yatırımcı-
yı göstererek kamulaştırma kararı vermiştir. Burada özel mülkiyete tabi olan bir 
taşınmaz yürütme organı tarafından başka bir özel mülkiyete satışı sağlanarak pi-
yasalaştırma sağlanmaktadır. Ancak burada belli bir girişimciye tahsis söz konusu 
olduğu için piyasalaşma tekelleşme ile eş anlamlı hale gelmiştir 17.

14 Alp Yücel KAYA, Toplum ve Bilim, Neo-liberal mülkiyet ya da “acele kamu-
laştırma” nedir? Sayı 122, 2011,  sh.205.
15 Resmi Gazete, 06.07.2006, sayı:26220. http://www.resmigazete.gov.tr/
main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060706.htm&-
main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060706.htm
16 Alp Yücel KAYA, Toplum ve Bilim, Neo-liberal mülkiyet ya da “acele kamu-
laştırma” nedir? Sayı 122, 2011,  sh.213.
17	 Alp	Yücel	KAYA,	Toplum	ve	Bilim,	Neo-liberal	mülkiyet	ya	da	“acele	
kamulaştırma”	nedir?	Sayı	122,	2011,		sh.	213-214-215.
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Acele kamulaştırmanın bir başka örneği de Bakanlar Kurulu tarafından İzmir’in 
arseniksiz tek su havzası olan, orman alanları, ekolojik üzümleriyle İzmir’in 
damı olarak nitelendirilen Efemçukuru ile ilgili olarak Tüprag Metal Madencilik 
A.Ş. lehine aldığı karardır18. Bu karara karşı Danıştay’a yürütmenin durdurulma-
sı için başvurulmuştur. Ancak Danıştay 6.Dairesi yürütmeyi durdurma talebi-
nin reddine karar vermiştir. Yürütmeyi durdurma talebinin reddi kararına karşı 
yapılan itiraz sonucu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu “…Maden Kanunu 
uyarınca yapılacak olan kamulaştırma işlemlerinde acele kamulaştırma yoluna 
başvurulabilmesi için, işletme sahibi özel girişimcinin yararına değil, belli süreli 
maden işletme çalışmaları konusunda gerçekleşecek olan kamu yararının karşı-
lanması gereksiniminin, taşınmaz maliki yararından üstün olması ve acelecilik 
koşulunun kamu yararından üstün olması gerekmektedir. Dava konusu işlem ile 
işletmenin bir an önce faaliyete geçmesinin sadece ekonomik yarar yönünden 
irdelendiği ancak acele kamulaştırma yoluna gidilmezse kamunun uğraması 
muhtemel zararlarının neler olduğunun ortaya konmadığı gibi kamu düzenin 
de ne şekilde bozulacağının da açıklanmadığı anlaşıldığından, kamulaştırma 
prosedürü uygulanmaksızın taşınmaza el konulmasını gerektiren acelecilik 
koşulunun gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır…” gibi sebeplerden itirazları 
yerinde görerek YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA karar vermiştir.  Danıştay 
6.Dairesi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun vermiş olduğu yürütmeyi 
durdurma kararına rağmen acele kamulaştırma kararının iptali istemini “…altın 
madeninin (…) ülke ekonomisinin güçlenmesini, kamusal hizmetlere daha faz-
la kaynak aktarılmasını sağlayacağı ve dolayısıyla kamu yararına da olacağı…” 
gerekçesi ile ESASTAN REDDETMİŞTİR. Karar temyiz edilmiştir ve Danıştay İdari 
Dava Daireleri Kurulu henüz kararını vermemiştir19.

6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 
HAKKINDA KANUN İNCELEMESİ

Gül Nurhan Doğan 

Şunu öncelikle belirtmeliyiz ki; yasaya yönelik eleştirilerimiz “Kentsel Dönü-
şüm” e  her ne şekilde olursa olsun karşı olduğumuz anlamına gelmemelidir. 
Kentin dokusunu koruyarak bununla uyumlu bir dönüşümü öngören, tarihi 
ve kültürel yapıları koruyan, dönüşüm alanlarında yaşayan insanların barınma 
hakkını ortadan kaldırmadan yaşam alanını değiştirmeksizin güvenli yapılar 
inşa eden, kent sakinlerinin katılımına ve denetimine açık, bütüncül bir bakışla 

18 Arif Ali CANGI, “Acele Kamulaştırma Silahı”, 13 Ağustos 2012. http://www.
sesonline.net/php/genel_sayfa_yazar.php?Yazar=Arif%20Ali%20Cang%FD&Kart-
No=57343
19 Alp Yücel KAYA, Toplum ve Bilim, Neo-liberal mülkiyet ya da “acele kamu-
laştırma” nedir? Sayı 122, 2011,  sh. 216-217.
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ve bilimsel yöntemlerle meslek odalarının görüşlerini dikkate alarak yapılacak 
bir dönüşüme karşı çıkmak mümkün değildir. 

Ancak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanları Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 
böyle bir dönüşümü amaçlamamıştır. Yasa bütün olarak incelendiğinde hemen 
akla şu soru gelmektedir. Peki Afet riskine karşı  kimler korunabilecek? Dönü-
şüm alanlarında inşa edilen güvenli yapılardan kimler  faydalanabilecek? Buna 
verilecek cevap 6306 sayılı yasanın hazırlanmasına egemen olan anlayışı göz 
önüne sermektedir. 

Bu yazıda; yasanın  uygulanması sırasında karşılaşılabilecek ihlaller ve yasanın 
Anayasa’ya aykırı olan kısımları üzerinde durulacaktır. 

UYGULAMA

Tespit, taşınmaz devri ve tescil

Madde 3- (1) Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte be-
lirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, 
öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisans-
landırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılır ve sonuç Bakanlığa veya İdareye bil-
dirilir. Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden veya kanuni 
temsilcilerinden isteyebilir. Verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler 
Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, belirlediği alanlardaki 
riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden de isteyebilir. Bakanlıkça veya İda-
rece yaptırılan riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince 
onbeş gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Bakanlığın talebi üzerine üniversi-
telerce, ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört ve 
Bakanlıkça, Bakanlıkta görevli üç kişinin iştiraki ile teşkil edilen teknik heyetler 
tarafından incelenip karara bağlanır. Bakanlık veya İdare tarafından yapılan tes-
pit işleminin masrafı ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu müdürlüğü, binanın 
paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki 
arsa payları üzerine, masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak 
Bakanlığa veya İdareye ve binanın ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi verir.

(2) Riskli yapılar, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, tespit 
tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde Bakanlık veya İdare tarafından ilgili 
tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu kütüğüne işlenen belirtmeler hakkında, ilgili 
tapu müdürlüğünce ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi verilir.

(3) Bakanlığın talebi üzerine; 28/12/1960 tarihli ve 189 sayılı Millî Savunma 
Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayri-
menkullerden Lüzumu Kalmıyanların Satılmasına Salâhiyet Verilmesi Hakkında 
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Kanun ve 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güven-
lik Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan yerler de dâhil olmak üzere, riskli 
alanlarda ve rezerv yapı alanlarında olup Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan 
taşınmazlardan;

a) Kamu idarelerine tahsisli olanlar, ilgili kamu idaresinin görüşü alınarak, 189 
ve 2565 sayılı kanunlar kapsamında bulunan yerler için Millî Savunma Bakan-
lığının uygun görüşü alınarak, Maliye Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu 
kararıyla,

b) Kamu idarelerine tahsisli olmayanlar, ilgili kamu idaresinin görüşü alınarak 
Maliye Bakanlığınca, Bakanlığa tahsis edilir veya Bakanlığın talebi üzerine TO-
Kİ’ye ve İdareye bedelsiz olarak devredilebilir.

(4) Hazine dışındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, bu 
Kanunun amaçları çerçevesinde kullanılmak üzere maliki olan kamu idareleri-
nin görüşü alınarak Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla Bakan-
lığa tahsis edilerek tasarrufuna bırakılır veya Bakanlığın talebi üzerine TOKİ’ye 
ve İdareye bedelsiz olarak devredilebilir. Bu Kanuna göre uygulamada bulunu-
lan alanlarda yer alan tescil dışı alanlar, tapuda Hazine adına tescil edildikten 
sonra Bakanlığa tahsis edilerek tasarrufuna bırakılır veya Bakanlığın talebi üze-
rine TOKİ’ye ve İdareye bedelsiz olarak devredilebilir.

(5) Tahsis ve devir tarihinden itibaren üç yıl içinde ve gerekli görülen hâllerde 
Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca uzatılan süre içinde maksadına 
uygun olarak kullanılmadığı Bakanlıkça tespit edilen taşınmazlar, bedelsiz ola-
rak ve resen tapuda Hazine adına tescil edilir veya önceki maliki olan kamu 
idaresine devredilir.

(6) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında olup riskli alan-
larda ve riskli yapılarda yaşayanların nakledilmesi için Bakanlıkça ihtiyaç duyu-
lan taşınmazlar, 4342 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) 
bendindeki alanlardan sayılarak, tahsis amaçları aynı maddeye göre değiştirilip 
tapuda Hazine adına tescil edilir; bu taşınmazlar hakkında bu Kanuna göre uy-
gulamada bulunulur.

(7) Bu Kanunun uygulanması için belirlenen alanların sınırları içinde olup riskli 
yapılar dışında kalan diğer yapılardan uygulama bütünlüğü bakımından Ba-
kanlıkça gerekli görülenler de bu Kanun hükümlerine tabi olur.

(1)Riskli yapıların tespiti ve yıkımı masrafları maliklere yüklenmektedir. Malikler 
tarafından ödenmediği takdirde Bakanlık veya İdare tarafından karşılanarak bu 
masraf Tapu Müdürlüğü’ne bildirilir ve bina maliklerinin arsa paylarına kanuni 
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ipotek konulur. Diğer maddelerde de görüleceği üzere dönüşümün tüm mali-
yeti  konutları yıkılan vatandaşlara yüklenirken, müteahhitlerin karı yükselmek-
tedir.

Riskli yapı tespiti raporundan haberdar olan maliklerin 15 gün içerisinde iti-
raz etmesi halinde; itirazı teknik heyet inceler. Teknik heyetin oluşumu için; 
Bakanlıkça Yüksek öğretim kurumlarından, rektör tarafından belirlenecek dört 
asıl dört yedek üyenin bilgileri talep olunur. Bu listeden seçilecek dört öğretim 
üyesi ve Bakanlık Teşkilatında görev yapan üç üye teknik heyeti oluşturur. An-
cak bu teknik heyetin bileşenleri tarafsız ve objektif karar verilebileceği konu-
sunda şüphe yaratmaktadır. Hâlihazırda Öğretim üyelerinin rektör tarafından, 
rektörün ise YÖK ve Cumhurbaşkanınca seçiliyor olması, akademisyenlerin 
meslek odaları ile bağının kesilme çabaları ve diğer üç üyenin Bakanlık teşkila-
tında görev yapıyor olması bunu düşündürmektedir.

(2)Bakanlık veya İdarece yapılan riskli yapı tespiti ilgili Tapu Müdürlüğü’ne bil-
dirilir. Tapu Müdürlüğü tarafından maliklere tebligat yapılır. Bu tebligatta 15 
gün içerisinde riskli yapı tespitine itiraz edebilecekleri, İtiraz olmazsa 60 gün 
sonra yıkıma başlanacağı belirtilir. Tebligatların ilgililere ulaşmaması halinde 
Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligat yapılmış sayılacağından, pek çok 
hak sahibi itiraz hakkını kullanamayacak ve yıkımla karşı karşıya kalacaktır. 

(4) Okul, hastane vb. gibi kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, 
riskli yapı kategorisinde olmasa dahi bu kanun amaçları çerçevesinde kullanıl-
mak üzere TOKi ye veya idareye devredilebilecektir. Bu yapılar arasında tarihi 
ve kültürel değeri bulunan yapılar olması halinde  de devri yapılıp, rant getire-
cek  şekilde  metalaştırılmasının önü açılmaktadır. 

(6) Mera niteliğinde olan taşınmazlar Hazine adına tescil edilerek, rezerv alan 
olarak ayrılacak ve yapılaşmaya açılacaktır. Doğa, tarım ve hayvancılık yok edi-
lecektir. Kentsel dönüşüme uğrayacak alandan dışlanan kent yoksulları için ay-
rılan alanlar burasıdır. 

(7) Riskli alan dışında olup, riskli yapıların bulunduğu bir alanda yer alan fakat 
riskli yapı olmayan tüm binalar, deprem riski taşımadığı halde “uygulama bü-
tünlüğü” açısından Bakanlıkça gerek görüldüğü takdirde bu kanun hükümleri-
ne tabi olur. Uygulama bütünlüğü muğlâk bir kavramdır ve bunu kimin tespit 
edeceği belirsizlik taşımaktadır. Bu madde yasanın en önemli maddelerinden 
biridir. Buna göre hiç kimsenin tapusu güvencede değildir. Risk taşımayan ya-
pılar da yıkılabilir, üstelik tespit ve yıkım masrafları bu maliklerden alınır ve 
mülk sahiplerine, riskli yapı maliklerine olduğu gibi sadece arsa payı değeri ve 
enkaz bedeli ödenir. 



618

Tasarrufların kısıtlanması

Madde 4- (1) Bakanlık veya uygulamayı yürütmesi hâlinde TOKİ veya İdare, 
riskli alanlarda, riskli yapıların bulunduğu taşınmazlarda ve rezerv yapı alanla-
rında bu Kanun kapsamındaki proje ve uygulamalar süresince her türlü imar ve 
yapılaşma işlemlerini geçici olarak durdurabilir.

(2) 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen taşınmazlar, tahsis ve devir 
işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar Maliye Bakanlığınca satılamaz, kiraya veri-
lemez, tahsis edilemez, ön izne veya irtifak hakkına konu edilemez.

(3) Uygulama sırasında Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından talep edilmesi hâ-
linde, hak sahiplerinin de görüşü alınarak, riskli alanlardaki yapılar ile riskli ya-
pılara elektrik, su ve doğal gaz verilmez ve verilen hizmetler kurum ve kuruluşlar 
tarafından durdurulur.

(4) Uygulama alanlarında tahliyeyi kolaylaştırmak ve olası direnişi kırmak için 
getirilen bir düzenlemedir. Elektrik‐su‐doğalgaz kesilip tüm hizmetler durduru-
labilir. Bu madde doğrudan en temel hak olan yaşam hakkının ihlalidir. Oysa 
Anayasanın 15.maddesine göre; temel haklar ancak savaş, seferberlik, sıkıyöne-
tim, olağanüstü hallerde durdurulabilir. 

Tahliye ve yıktırma

Madde 5- (1) Riskli yapıların yıktırılmasında ve bunların bulunduğu alanlar ile 
riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda, öncelikli olarak ma-
likler ile anlaşma yoluna gidilmesi esastır. Anlaşma ile tahliye edilen yapıların 
maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak 
bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut 
veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilir.

(1)Anlaşma ile tahliye edilen alandaki yapı maliklerine 18 ay süre ile kira yardı-
mı yapılabilir denmekle, kira yardımının zorunlu olmadığı ve idarenin takdirine 
bırakılmış olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca 18 ayda konutların teslim edilmemesi 
halinde mağduriyetler ortaya çıkacaktır.

Uygulama işlemleri

(1) Üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen taşınmazlarda daha önce kurul-
muş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerin muvafakatleri aranmaksızın 
Bakanlığın talebi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce resen terkin edilerek, önceki 
vasfı ile değerlemede bulunularak veya malik ile yapılan anlaşmanın şartları 
tapu kütüğünde belirtilerek malikleri adına payları oranında tescil edilir. Bu ta-
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şınmazların sicilinde bulunan taşınmazın niteliği, ayni ve şahsi haklar ile temlik 
hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh, hisseler üzerinde devam eder. 
Bu şekilde belirlenen uygulama alanında cins değişikliği, tevhit ve ifraz işlemleri 
Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından resen yapılır veya yaptırılır. Bu parsellerin 
malikleri tarafından değerlendirilmesi esastır. Bu çerçevede, parsellerin tevhit 
edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama 
yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya 
hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine sahip olduk-
ları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu 
karara katılmayanların bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, Bakanlıkça 
rayiç değeri tespit ettirilerek bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağla-
yan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Bu suretle paydaşlara satış 
gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen 
rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil 
edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis 
edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir. 
Bu durumda, paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılır.

(2) Üzerindeki bina yıkılmış olan arsanın maliklerine yapılan tebligatı takip eden 
otuz gün içinde en az üçte iki çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, 
gerçek kişilerin veya özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlar için 
Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından acele kamulaştırma yoluna da gidilebilir. 
Bu Kanun uyarınca yapılacak olan kamulaştırmalar, 4/11/1983 tarihli ve 2942 
sayılı Kamulaştırma Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki iskân 
projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı kamulaştırma sayılır ve ilk taksit ödeme-
si, mezkûr fıkraya göre belirlenen tutarların beşte biri oranında yapılır. Tapuda 
mülkiyet hanesi açık olan taşınmazlar ile mirasçısı belirli olmayan, kayyım tayin 
edilmiş, ihtilaflı veya üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmiş olan taşınmazların 
kamulaştırma işlemleri aynı madde hükümlerine tabidir. Bakanlık, TOKİ veya 
İdare; kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi için mirasçılık belgesi çıkartma-
ya, kayyım tayin ettirmeye veya tapuda kayıtlı son malike göre işlem yapmaya 
yetkilidir.

Tapuda kayıtlı malikin ölmüş olması hâlinde Bakanlık, TOKİ veya İdare, kamu-
laştırma işlemi için mirasçılık belgesi çıkartabileceği gibi, gerekiyorsa tapu sici-
linde idari müracaat veya dava yolu ile kayıt düzeltme de isteyebilir. Kamulaş-
tırma için anlaşma sağlanması hâlinde, Bakanlık, TOKİ veya İdare ile ilgililer 
arasında taşınmazın tescil veya terkinine ilişkin ferağ ve muvafakati de ihtiva 
eden sözleşme ve uzlaşma tutanağı tanzim edilir ve ilgili tapu müdürlüğüne 
gönderilerek kamulaştırmanın resen tapu siciline işlenmesi sağlanır.
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(3) Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan yapıların malikleri-
ne ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak 
en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere 
konut, işyeri, arsa veya dönüşüm projeleri özel hesabından kredi veya mülkiyet 
ya da sınırlı ayni hak sağlayan ve usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen konut 
sertifikası verilebilir. Bunlardan konutunu ve işyerini kendi imkânları ile yapmak 
veya edinmek isteyenlere de kredi verilebilir. 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Ge-
cekondu Kanununa göre yoksul veya dar gelirli olarak kabul edilenlere verilecek 
olan konut veya işyerleri; Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından, 15/5/1959 tarih-
li ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle 
Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda belirtilen usul ve esaslar uyarınca borçlan-
dırma suretiyle de verilebilir.

(4) Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapıların bulunduğu taşın-
mazlar üzerinde yapımı gerçekleştirilen konutların bedelleri, gerekli görüldü-
ğünde, proje uygulamalarının yapıldığı illerdeki mevcut ekonomik durum, tabii 
afetin ortaya çıkardığı durumlar, konut rayiç ve enkaz bedelleri ile uygulama 
alanındaki kişilerin mal varlığı ve geliri göz önünde bulundurularak Bakanlar 
Kurulu kararı ile yapım maliyetlerinin altında tespit edilebilir ve sosyal donatı ve 
altyapı harcamaları uygulama maliyetine dâhil edilmeyebilir.

(5) Bakanlık;

a) Riskli yapılara, rezerv yapı alanlarına ve riskli yapıların bulunduğu taşın-
mazlara ilişkin her tür harita, plan, proje, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile 
toplulaştırma yapmaya,

b) Bu alanlarda bulunan taşınmazları satın almaya, ön alım hakkını kullanma-
ya, bağımsız bölümler de dâhil olmak üzere taşınmazları trampaya, taşınmaz 
mülkiyetini veya imar haklarını başka bir alana aktarmaya,

c) Aynı alanlara ilişkin taşınmaz mülkiyetini anlaşma sağlanmak kaydı ile men-
kul değere dönüştürmeye,

ç) Kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulamaya, kat veya hasılat 
karşılığı usulleri de dâhil olmak üzere inşaat yapmaya veya yaptırmaya, arsa 
paylarını belirlemeye,

d) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki esaslara göre pay-
laştırmaya, payları ayırmaya veya birleştirmeye, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sa-
yılı Türk Medenî Kanunu uyarınca sınırlı ayni hak tesis etmeye,

yetkilidir. (ç) bendinde belirtilen uygulamalar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununa tabi idareler ile iş birliği içinde veya gerçek ve özel hukuk 
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tüzel kişileri ile özel hukuka tabi anlaşmalar çerçevesinde de yapılabilir.

(6) Bakanlık, riskli alanlardaki ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda fay-
dalanılmak üzere; özel kanunlar ile öngörülen alanlara ilişkin olanlar da dâhil, 
her tür ve ölçekteki planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartları belirle-
meye ve gerek görülmesi hâlinde bu standartları plan kararları ile tayin etmeye 
veya özel standartlar ihtiva eden planlar yapmaya, onaylamaya ve kent tasa-
rımları hazırlamaya yetkilidir.

(7) Bu Kanun çerçevesinde dönüştürmeye tabi tutulan taşınmazların, üzerinde-
ki köhnemiş yapılar da dâhil olmak üzere, muhdesatı ile birlikte değer tespiti 
işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların değerlemeleri Bakanlık, TOKİ 
veya İdarece yapılır veya yaptırılır.

(8) Riskli alan ve rezerv yapı alanı dışında olup da bu Kanunun öngördüğü 
amaçlar bakımından güçlendirilebileceği teknik olarak tespit edilen yapılar için, 
Bakanlar Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça dönü-
şüm projeleri özel hesabından güçlendirme kredisi verilebilir.

(9) Bu Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren 
otuz gün içinde 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 
uyarınca dava açılabilir. Bu davalarda yürütmenin durdurulmasına karar veri-
lemez.

(10) Bu Kanun uyarınca yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak adrese dayalı nüfus 
kayıt sisteminde belirtilen adreslere yapılan tebligat, muhataplarına yapılmış 
sayılır.

(11) Bu Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca Bakanlığa tahsis edilerek 
tasarrufuna bırakılan veya Bakanlığın talebi üzerine TOKİ’ye veya İdareye dev-
redilen taşınmazlar üzerinde bu Kanun kapsamındaki uygulamalara bağlı ola-
rak meydana gelen yeni taşınmazlar Bakanlığın, TOKİ’nin veya İdarenin isteği 
üzerine, kendileri ile anlaşma sağlanan gerçek kişiler veya mirasçıları ile tüzel 
kişiler adına tapuya tescil olunur.

(12) Bakanlık, bu Kanunda belirtilen iş ve işlemlere ilişkin olarak TOKİ’ye veya 
İdareye yetki devrine ve bu iş ve işlemlerden hangilerinin TOKİ veya İdare tara-
fından yapılacağını belirlemeye yetkilidir.

(1)Yıkımdan sonra pay satışına, kat karşılığı verilmesine, parsellerin birleş-
tirilmesine veya hasılat paylaşımına vs. 30 gün içinde 2/3 çoğunlukla karar 
verilmesi ve geri kalan 1/3 ü oluşturan pay sahiplerinin bu karara uyma zo-
runluluğu getirilmiştir. Çoğunluk her zaman bina maliklerinin 2/3 çoğunluğu 
değildir. Ada bazında yapılan uygulamalarda o adada bulunan tüm maliklerin 
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2/3 çoğunluğu yeterlidir. Aynı binada yaşayan insanların dahi birbirini tanı-
madığı düşünülürse 30 gün gibi kısa bir süre içerisinde anlaşma sağlanması-
nın zorluğu açıktır. Bu aşamada adli vakaların, mafyatik uygulamaların ortaya 
çıkması muhtemeldir. Karardan haberdar olamayan 1/3 lük kesim içerisinde 
yer alan maliklerin payları açık artırmayla satılacağından büyük hak kayıplarına 
uğrayacaklardır.

(2) 30 gün içerisinde 2/3 çoğunluk sağlanamazsa; Bakanlık, TOKİ veya idare 
acele kamulaştırma yoluna gidebilir. Kamulaştırma bedelinin beşte biri peşin 
yapılır, geri kalan miktar ise beş yılda maliklere ödenir. Acele kamulaştırma 
kararının ancak savaş, seferberlik ve olağanüstü hallerde verileceği yasada dü-
zenlenmiştir. 

(4) Yeni yapılacak konut bedelleri belirlenirken, sosyal donatı ve altyapı har-
camalarının da konutları yıkılanlara yükleneceği anlaşılmaktadır. Oysa altyapı 
hizmetleri Devletin asli görevidir ve bunun için vergi alınmaktadır. 

(9) 2577 sayılı yasadaki 60 günlük dava açma süresi 30 güne indirilmiştir. Bu 
davalarda Yürütmenin durdurulmasına karar verilemez. Ancak hangi durum-
larda YD kararı verilemeyeceği Anayasanın 125. Maddesinde sayılmıştır. Buna 
göre; Kanun, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde ay-
rıca millî güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık nedenleri ile yürütmenin durdu-
rulması kararı verilmesini sınırlayabilir.

Bu hallerin varlığından söz edilemez. Eğer işlemlerde gecikmeyi önlemek 
amaçlansa idi, YD kararları şu kadar sürede karara bağlanır şeklinde bir dü-
zenleme yapılabilirdi. Bu tür davalarda YD kararı verilemeyecek ise dava so-
nucunun davacıya ve topluma bir fayda sağlamayacağı açıktır. Sulukule örneği 
önümüzde durmaktadır.  Zararlar parasal olarak tazmin edilebilecek olsa dahi, 
yok edilen tarih ve kültürün yeniden inşası mümkün olamayacaktır.

Uygulanmayacak mevzuat

Madde 9- (1) Bu Kanun uyarınca yapılacak olan planlar, 3/5/1985 tarihli ve 
3194 sayılı İmar Kanununda ve imara ilişkin hükümler ihtiva eden özel kanunlar 
da dâhil olmak üzere diğer mevzuatta belirtilen kısıtlamalara tabi değildir. Bu 
Kanuna tabi riskli yapılar, riskli alanlar ve rezerv yapı alanları hakkında 7269 
sayılı Kanunun uygulanıyor olması bu Kanunun uygulanmasına engel teşkil et-
mez.

(2) Bu Kanun kapsamındaki alanlarda bu Kanunun öngördüğü uygulamaların 
zaruri kılması hâlinde, bu uygulamaların gerektirdiği iş ve işlemler hakkında;

a) 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattı-
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rılması Hakkında Kanunun,

b) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun,

c) Afete maruz bölgeye ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla 15/5/1959 tarihli 
ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 
Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun,

ç) 28/12/1960 tarihli ve 189 sayılı Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin 
Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmı-
yanların Satılmasına Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanunun,

d) 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 
Kanununun,

e) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun,

f) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanu-
nunun,

g) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun,

ğ) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun,

h) 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Var-
lıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun,

ı) 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun,

i) Geri görünüm ve etkilenme bölgeleri bakımından 18/11/1983 tarihli ve 2960 
sayılı Boğaziçi Kanununun,bu Kanunun uygulanmasını engelleyici hükümleri ve 
diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. Ancak, bu Kanunun 
öngördüğü uygulamalar sırasında, bahsedilen kanunların amaçları ayrıca gö-
zetilir. Uygulamalar için 6831 sayılı Kanuna tabi alanların kullanılması zaruri 
olduğu takdirde, başka yerlerde en az bu alanlar kadar alanın ağaçlandırılması, 
3573 sayılı Kanuna tabi alanların kullanılması zaruri olduğu takdirde de, başka 
yerlerde en az bu alanlar kadar alanın zeytinlik alan hâline getirilmesi mecbu-
ridir.

(3) 2863 sayılı Kanun ve 5366 sayılı Kanun kapsamındaki alanlarda uygula-
mada bulunulması hâlinde alanın sit statüsü de gözetilerek Kültür ve Turizm 
Bakanlığının görüşü alınır.

6306 sayılı yasa ile, Doğal ve Kültürel zenginlikleri koruma altına alan tüm ya-
saların bu kanunun uygulanmasını engelleyici  hükümleri bertaraf edilmek is-
tenmektedir. Böylece kıyılar, tarım alanları, zeytinlikler, meralar, orman alanları 
ve sit alanları yapılaşmaya açılacaktır. 6306 sayılı yasayı diğer yasaların üstünde 
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kabul eden,  Hangi hükümlerin engelleyici olduğunun kararını uygulayıcılara 
bırakan bu düzenleme yasa tekniği açısından hayli sorunludur. 

GENEL DEĞERLENDİRME

En başta sorduğumuz soruya tekrar dönmek gerekecek. Şayet yasanın temel 
amacı insanları afetten korumak ve güvenli yapılara kavuşturmak için dönü-
şüm yapmak ise; Afet riskine karşı  kimler korunabilecek? Dönüşüm alanlarında 
inşa edilen güvenli yapılardan kimler  faydalanabilecek? 

Evleri yıkılan konut sahipleri depreme dayanıklı daha güvenli bir ev sahibi ol-
mak istedikleri takdirde;

Yıkılan evin değeri arsa payı+enkaz bedeli üzerinden hesaplanır. Bu bedelden 
risk tespiti ve yıkım masrafları düşülür. Kalan miktar hak sahiplerine ödenir. 

Uygulama alanında veya rezerv alanlarda yeni yapılan evin maliyet bedeli; uy-
gulama alanında gerçekleştirilecek yapım ihaleleri sonrası gerçekleşen ihale 
bedeli, arsa edinim bedeli, proje giderleri, taşınmaz değerinin tespiti masrafla-
rı, zemin iyileştirme giderleri ve müşavirlik giderleri dikkate alınarak hesaplanır. 
Buna ilaveten yasanın 6.maddesi 4.fıkrasında; altyapı masraflarının da maliyete 
eklenebileceği düzenlenmiştir.

Şehrin rant getirisi yüksek olan yerlerinin “Riskli alan” ilan edilerek boşaltılmaya 
çalışılması tesadüf değildir. Riskli alan ilan edilen yerlerde halihazırda yaşayan 
insanların alt gelir ve orta gelir gruplarına mensup oldukları düşünüldüğünde,  
bu alanlara  inşa edilecek  lüks konutlara sahip olamayacakları açıktır. Buranın 
yeni sahipleri  üst gelir grupları olacaktır. Elbette bu binaların yapımında hiçbir 
masraftan kaçınılmayacağından depreme dayanıklı olacakları tartışmasızdır. Ve 
sadece parası olan vatandaşlar depreme karşı güvenli evlerinde yaşama şansı-
na sahip olabileceklerdir!

Bu alanların eski sakinleri ise en iyi ihtimalle, rezerv alanı olarak ayrılan şehrin 
dışında düşük gelir grupları için inşa edilen TOKİ konutlarına sahip olabilecek-
lerdir. Dar gelirliler için üretilen TOKİ konutlarının niteliksizliği ve TOKİ konut-
larının Yapı denetiminden muaf olduğu bilinmektedir. Hal böyleyken, burada 
yaşamaya mahkum edilen insanların depreme karşı  tek katlı gecekondu evle-
rinden daha güvende olmayacakları açıktır. 

Depreme karşı herkes eşit şekilde güvenli evlere sahip olma imkanından ya-
rarlanamıyorsa, bu yasanın amacının vatandaşları depreme karşı güvenceye 
almak olduğu argümanı inandırıcı olmaktan uzaktır.

Yasanın uygulanmasında tüm yetkiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ’ye 
verilmiştir. Yerel yönetimlerin yetkileri ortadan kaldırılmaktadır. Yurttaşların ba-
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rınma hakkı yok sayılmaktadır. Eşitlik ilkesi göz ardı edilmiştir. Mülkiyet hak-
kı ihlal edilmektedir. Hak arama özgürlüğü kısıtlanmaktadır. Kanunun genel 
gerekçesinde “gönüllülük” esasına gönderme yapılmış ise de, zor kullanma 
yöntemleri tariflenmiştir. Doğal, kültürel ve tarihi varlıkların korunmasını amaç-
layan bütün hukuk kuralları bertaraf edilmiştir. Yasa bu yönleriyle geneli itiba-
riyle Anayasanın 35, 36, 40, 43, 44, 45, 63 ve 125. maddelerine ciddi aykırılıklar 
taşımaktadır

6306 sayılı yasa, deprem korkusunun ardına gizlenerek başka amaçlara hizmet 
etmektedir. Bu yasa sadece piyasanın ihtiyaçlarını karşılamakta, özelde inşaat 
sektörüne hizmet etmektedir. Ancak Mimarlar Odası’nın deyişiyle yasanın ken-
disi uzun vadede “afet” sonucunu doğuracaktır.   
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SU HUKUKU

Hande Ülker

1- Dünyada Su Hukuku

Dünyanın ¾’ü sularla kaplıdır; ancak kullanılabilir su miktarı %0.8 oranındadır. 
Bir ülkede su kaynaklarının yeterli olup olmadığı yıllık yenilenebilir tatlı su mik-
tarıyla anlaşılır. Bu miktar 1000 metreküpün altındaysa o ülke su kıtlığı çekiyor 
anlamına gelir. Buna göre, Türkiye su kıtlığı çeken bir ülke değildir. Ancak hızlı 
bir şekilde ilerleyen sanayileşme ve kentleşme ve buna ek olarak küresel ısınma 
yenilenebilir su potansiyelini olumsuz şekilde etkilemektedir.

Günümüzde dünya nüfusunun %40’ını barındıran 80 ülke, su sıkıntısı çekmek-
tedir. Bilimsel araştırmalar ışığında gelecekte yaşanması muhtemel su soru-
nuyla ilgili birçok rapor vardır. Bunlardan birinin belirttiği üzere; küresel ısınma 
kaynaklı yağış azlığı, aşırı buharlaşma, hızlı tüketim ve kirlilik nedeniyle dün-
yadaki temiz su kaynakları hızla tükenmektedir.  Bu nedenle 2025 yılında 2 
milyar, 2050 yılında ise 7 milyar kişinin susuzlukla karşı karşıya kalacağı ifade 
edilmektedir.

Neoliberal politikalar sonucunda su bir ‘meta’ olarak, yani satılabilir bir mal 
olarak görülmeye başlanmıştır. Bunun sonuncunda suyun özelleştirilmesi ol-
gusu ortaya çıkmıştır.  Bu zamana kadar, özel mülkiyette ait arza bağlı su kay-
naklarının yanı sıra, kullanımı herkese ait kabul edilen genel suların ve nehirle-
rin dahi özelleştirileceğine dair açıklamalar yapılmaya başlanmıştır.

Özelleştirmeyi savunan görüşe göre, su hizmetlerinin yaygınlaştırılması için 
hükümet sermayesi yetersiz kalıyor ve bu boşluk özel sektörler tarafından dol-
durulmalıdır. Bugün dünya nüfusunun yaklaşık %5 inin kullandığı suyun yö-
netimi, ulusötesi şirketler tarafından yapılmaktadır. Özel su sektörünün %45 i 
çokuluslu iki şirketin elindedir. Bu şirketlerin yıllık geliri, dünya petrol ticaretinin 
yıllık gelirinin yarısına ulaşmış durumdadır.

Özelleştirmeyi reddeden görüşe göre, su tüm insanlığa ait ortak bir doğal kay-
nak ve geleceğe aktarılması gereken mirastır. Temiz suya erişim en temel insan 
haklarından biridir ve herkes eşit erişim hakkına sahip olmalıdır. Su kaynakla-
rının özelleştirilmesi, su sorununu önlemez; bu ancak şirketlerin kar elde et-
mesi için bir araç olabilir. Su üretimi ve dolaşımının piyasanın eline bırakılması, 
suyun giderek yalnızca parası olanlar tarafından tüketilecek, zengin ve güçlü 
ülkelerin mülkiyetine geçecek kaynak haline gelmesine neden olacaktır. Bunun 
sonucunda gelecekte daha ciddi boyutlara ulaşacak su sorununun ülkeleri sa-
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vaşa sokması muhtemeldir.

Özelleştirmenin olumsuz sonuçlarının yaşandığı Hindistan’da durum şöyledir: 
Hindistan’ın Yeni Delhi kenti, 2000’li yıllarda su özelleştirilmesi kavramıyla ta-
nıştı. Özelleştirme sonucu kentte su tarifesi 78 kat arttı. Ama su faturalarında 
yazan rakamlar, nüfusun büyük bir bölümünün aylık gelirinin 1/3’üne denk 
oldu. Yani; insanlar ya eskiye oranla daha az su kullanmak ya da diğer yaşamsal 
harcamalarda kısıntıya gitmek zorunda kaldı.

2-Türkiye’de Su Hukuku

1982 Anayasası m.168’e göre; ‘’Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet 
bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzelkişilere devredebilir. Hangi tabii 
servet ve kaynağın arama ve işletmesinin, Devletin gerçek ve tüzelkişilerle or-
tak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzelkişiler eliyle yapılması, kanunun açık 
iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzelkişilerin uyması gereken şartlar ve 
Devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler kanunda 
gösterilir.’’

TMK m.683’te belirtildiği gibi :’’ Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin 
sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta 
bulunma yetkisine sahiptir. Bu kanunda belirtilene göre, bir şeye malik olan kişi 
o şeyin bütünleyici parçalarına ve doğal ürünlerine de malik olur. Ayrıca m.718, 
taşınmaz mülkiyetini kapsamına kaynakları da dahil eder. Kaynak tanım olarak, 
kaynağı mutlaka yer altından olan ve yeryüzüne çıkan sulardır. 

Anayasa ve TMK’nın bir çelişkisi mevcuttur. TMK da yazan maddeler ışığında, 
kaynaklar vb. sular özel mülkiyetin konusudur. Özel hukuka göre bu kaynak-
ların mülkiyet, irtifak, kullanma hakları da TMK da düzenlenmiş ve tapu sicil 
esasına tabi tutulmuştur. Oysa Anayasa, kaynakları devletin tasarrufu altına alır. 
Daha sonra bahsedeceğim Su Kanunu Tasarısı’nda bu çelişki giderilmiştir.

Yer altı ve yer üstü servetlerin işletilmesine dair sözleşmeler idari sözleşme 
türlerindendir. Kaplıcaların işletilmesinde bu sözleşme türü uygulanır.

3996 sk.’da düzenlenen yap-işlet-devret sözleşmeleri kapsamında ‘baraj, su-
lama, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi işletilmesi ve devredilmesi’ yer alır. 
1999’dan itibaren özel hukuk sözleşmesi sayılan bu sözleşmelerin özelliği şu-
dur: Yatırım bedeli, sermaye şirketine veya yabancı şirkete ait, işletme süresi 
içinde ürettiği mal ve hizmeti kendisine ait olmak üzere, masrafını kendi kar-
şılaması suretiyle işletilmesi ve en çok 49 yıl sonra idareye yeniden devredil-
mesidir.
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3-Su Kanunu Taslağı’na Yönelik Eleştiriler

Su hukuku konusunu ele alırken, 2012 Nisan ayında taslak haline getirilen su 
kanunu tasarısına da değinmek gerekirse:

Tasarının ilkeler kısmında, ‘ su kaynaklarının ekonomik ve ekolojik ihtiyaçlara 
en uygun şekilde kullanılması’ yazmaktadır. Oysa; bu iki kavramın birbiriyle 
özdeşleşmesi suyun piyasa döngüsüne dahil edilmesi anlamına gelir.

3. maddede; “Su kaynakları ilgili bulunduğu arzın malik ve zilyedinden ba-
ğımsız olarak Devlet’in hüküm ve tasarrufu altındadır” denilmekte ve su kay-
naklarının arazinin tamamlayıcı bir parçası olmadığı vurgulanmaktadır. Böylece 
Anayasa’nın 168. Maddesinde ifadesini bulan, su kaynakların kamusal yönüne 
vurgu yapan anlayışla paralel bir ilkesel tutum yeni Su Kanunu Taslağı’nda da 
yer almıştır. Böylece TMK ile arasındaki çelişki de ortadan kaldırılmıştır.

“Ücretlendirme” başlığını taşıyan 24. Madde’nin 1. fıkrasında şu ifadeler yer 
almaktadır: “Su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması için her türlü 
su ve atık su hizmetlerine karşılık yapılan masrafların bedelinin kullanıcı veya 
faydalanıcıdan tam maliyet prensibi esas alınarak tahsili esastır.”  Bu madde 
içeriğinin açıklanması gereken hususlar bulunmaktadır. Kural olarak, su ile ilgili 
maliyetlerin hesabında 3 tür maliyet dikkate alınır: Finansal maliyetler, Çevresel 
maliyetler ve Kaynak maliyetleri. Su Kanunu’nun, bu maliyet türlerinin tümünü 
içerip içermediği havada kalmaktadır. Zira “su hizmetlerine karşılık masraflar” 
ifadesinin çevresel ve kaynak maliyetlerini kapsamayacağı iddiası makul gö-
rünmektedir. Bu ciddi çelişkinin giderilmesi zorunludur.

Madde 13’te ‘su kaynaklarının tahsisi’ başlığı altında yazan ifade şudur:

‘Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ve Türk vatandaş-
larına yapılacak olan su tahsisleri, havza su tahsis planları esas alınarak Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.

Tahsis edilen su kaynakları ve doğal mineralli sular için su tahsis belgesi verilir, 
bu belge ücrete tabidir. Suyun tahsis belgesine uygun kullanımı esastır. Doğal 
mineralli sular dışında kalan münferit su tahsisi en fazla kırk dokuz yıla kadar 
yapılabilir.

Tahsise konu su kaynağının ve doğal mineralli suların, tamamının veya bir kıs-
mının korunan alanlar içerisinde kalması halinde koruma ile görevli idari birim-
lerin uygun görüşü alınır.’ 

Bu maddeye yapılan eleştirilerin en başında, devletin hüküm ve tasarrufu altın-
da bulunan topluma ait ülkenin tüm su varlığının kısa yoldan özel sektöre dev-
redilmesinin önünün açılacağıdır. Bir diğer eleştiri de, su tahsisinin “korunan 
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alanlar” için bile söz konusu olacağı ve korunan alanlardaki su kaynaklarının 
tahsisatı için ise yalnızca “uygun görüş” alınmasına bağlanmasıdır.

Tasarının yorumlanmasına sonuç olarak, TMMOB’nin `Su Kanunu Tasarısı` tas-
lağı ile ilgili 7 Ocak 2013 tarihinde Su İşleri Bakanlığı`na gönderdiği görüşte 
belirtildiği üzere: ‘Devletin su üzerindeki toplum adına sahibi olduğu kendi 
haklarından vazgeçtiği, “insan ve doğa için bir hak” temelinde tükenebilir, 
stratejik önemde ve kıt bir varlık olan suyun gerçek veya tüzel kişilere süresiz 
denebilecek şekilde tahsisi ve ticarileştirilmesi yaşamsal düzeyde stratejik bir 
hatadır. Suyun gerçek ya da tüzel kişilere tahsis edilmesi, kamu denetiminden 
çıkarılması politik, ekonomik sorunların yanında toplum sağlığı açısından teh-
dit unsuru olacaktır.’

4-Su ile ilgili bazı kanunlar hakkında açıklamalar

A) 167s. Yer altı Suları Hakkında Kanun

Yeraltı suları umumi sular olup Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu su-
ların her türlü araştırılması, kullanılması, korunması ve tescili bu kanun hüküm-
lerine tabidir.

Yeraltı suyu işletme sahalarının tesbit ve ilanı:

Sınırları ve yapısal özellikleri belirlendikçe yeraltısuyu sahaları, Devlet Su  İşleri 
Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine, ilgili bakanlıkça “Yeraltısuyu İşletme Alan-
ları” kabul ve ilan edilir. İlan edilmiş yeraltı suyu işletme sahaları içinde kuyu 
açılması Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

Kuyu açan kişi, suyu ancak kendi faydalı ihtiyacına(muhtaç olduğu su miktarı) 
yetecek miktarda kullanmak zorundadır. Bu miktarı aşan sularla, sulama, kul-
lanma, işlenerek veya doğal haliyle içme suyu olarak satılmak üzere çıkarılan 
yer altı suları, hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki yerlerdeki kaynak suları İl Özel İdaresi tarafınan kiraya verilir. 

Tahsil edilen kira gelirinden; yer altı veya kaynak suyunun çıktığı yer, köy sınır-
ları içinde ise o yerdeki köy tüzel kişiliğine %15, belediye sınırları içinde ise ilgili 
belediyeye % 25 oranında pay verilir.

İlan edilmiş yeraltı suyu işletme sahaları dışında her arazi sahibi; arazisinde 
yeraltı suyu aramak, suyu bulduktan sonra, bunun kendi faydalı ihtiyaçlarına 
yetecek miktarını kullanmak hakkına maliktir.

Yeraltı suyu hakkında bilgi edinmek üzere ‘araştırma kuyusu’ açılır. İstifade edi-
len kuyulara da ‘işletme kuyusu’ denilir.

Araştırma kuyularından işletme kuyusu haline geçenlerle, doğrudan doğruya 
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işletme kuyusu olarak açılan kuyular için, kuyu yeri ile geliş gidişe lüzumlu arazi 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından istimlâk olunur. İstimlâk bedeli, 
kuyunun maliyet hesabına ithal edilir. İşletme kuyularının intifa hakkı Devlet Su 
İşleri Umum Müdürlüğü tarafından hakiki veya hükmi şahıslara devredilebilir 
veya kiralanabilir. Devir veya kira bedeli Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
tarafından takdir olunur.

Kuyunun intifa hakkının devrinde veya kiralanmasında arazi sahibine tercih 
hakkı tanınır.

B- 5686 s. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu

Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular, Devletin hüküm ve tasarrufu al-
tında olup bulundukları arzın mülkiyetine tâbi değildir. Kaynağa ilişkin faaliyet-
lerin yapılabilmesi için bu Kanuna göre Ruhsat alınması zorunludur.

Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sulara ilişkin haklar, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarına, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili 
faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 
kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi 
teşebbüsleri ile müesseselerine, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu 
kurum, kuruluş ve idarelerine verilir. Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli 
sulara ilişkin haklar gerçek veya tüzel tek kişi adına verilir.

Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sulara ilişkin haklar, miras yolu ile intikal 
eder.

1. Aşama : Arama Ruhsatı

• Talep sahibi tarafından 1/25000 ölçekli pafta adı ve koordinatları belirtilerek 
beş bin hektarı geçmeyecek şekilde arama projesi ile birlikte idareye yapılır. 

• İdare, müracaat alanı hakkında bilgileri MİGEM’e bildirir.

• Arama ruhsat süresi üç yıldır. 

• Arama ruhsatı döneminde idarenin bilgisi dahilinde, çevrenin kirletilmemesi 
kaydı ile sadece test amaçlı üretim yapılabilir.

2. Aşama : İşletme Ruhsatı

• Arama ruhsatı sahibinin, arama ruhsat süresinin son günü akşamına kadar 
işletme projesi ile idareye işletme ruhsatı başvurusunda bulunması halinde 
“işletme ruhsatı” verilir ve varsa tespit edilen bloke alanıyla birlikte MİGEM’e 
bildirilir. 

• İşletme ruhsatı sahibi, projesinde belirtilen süre içinde işletmeye geçmez 
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veya herhangi bir sebeple işletme ruhsatının iptal edilmesi durumunda teminat 
irat kaydedilir ve saha idare tarafından ihaleye çıkarılır. İşletme projeleri ile 
ihaleye katılan isteklilerden idareye en fazla geliri teklif eden istekliye işletme 
ruhsatı verilir ve MİGEM’e bildirilir.

• İşletme ruhsatı süresi otuz yıldır. Süre sonunda ruhsat sahibinin talep etmesi 
durumunda onar yıllık dönemler halinde uzatılır.

Arama ruhsatı sahibi, arama faaliyetleri yapılacak alanda, özel mülkiyete konu 
taşınmazın sahibi ile anlaşamaması halinde, idareye müracaat ederek irtifak 
hakkı talebinde bulunabilir. 

İşletme ruhsatı süresince sadece sondaj yerleri ve isale hattı, kaptaj gibi gerekli 
olan yerler için taşınmazın sahibi ile anlaşma sağlanamaz ise ruhsat sahibi, 
idareye müracaat ederek kamulaştırma veya irtifak hakkı talebinde bulunabilir. 

Talep, idarece incelenip değerlendirildikten sonra uygun bulunması halinde 
kamu yararı kararı alınır. 

Ruhsat alanının işletilmesinde gerekli olan kuyular, her türlü tesisler, ekipman, 
su taşıma hat ve sistemleri, aletleri ile bir yıllık diğer işletme malzemesi gibi 
kaynağın üretimine yönelik ayrılmaz parçalara ancak bir kül halinde haczi ve 
ihtiyati tedbir konulması mümkündür.

İşletme ruhsatı ruhsat süresini geçmemek kaydıyla, ipotek tesisi mümkündür.

Jeotermal sistemin korunması, kaynağın israf edilmemesi ve çevrenin korun-
ması esas olup işletme faaliyeti öncesinde kaynağın koruma alanları etüdü-
nün ruhsat sahibi tarafından yaptırılması zorunludur. Aksi takdirde faaliyetler 
durdurularak koruma alanlarının belirlenmesi için ruhsat sahibine uygun süre 
verilir.

Arama ve işletme ruhsatı süresince, faaliyetlerin ilgili mühendislik dallarından 
bir mühendisin sorumluluğunda sürdürülmesi zorunludur. Teknik sorumlu ol-
maksızın faaliyette bulunulması halinde, faaliyetler durdurulur.

Faaliyetler her yıl idare tarafından denetlenir. Gerektiğinde idarece talep  edil-
mesi halinde MTA tarafından da denetim yapılır.

C- 7478 s. Köy İçme Suları Hakkında Kanun

Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından te-
min ve tedarik olunur.

Yeterli miktarda sıhhi ve içme suyu olmayan bütün köyler ve köy mahallelerinin 
tespitinden sonra:
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• İhtiyacı en çok

• Nüfusu en kalabalık,

• Nüfus başına su getirme masrafı en az,

• Bir kaç köye ait işlerde aralarında birlik kuran,

• En fazla iş birliğinde bulunan,

Köylere öncelik sırası verilmek suretiyle DSİ Umum Müdürlüğünce her mali yıl 
başında üç yıllık çalışma programları hazırlanır.

Devlet Su İşleri; bir veya birkaç köyle birlikte taraflar için fayda ediyorsa, kendi 
masraflarını karşılamaları şartıyla mücavir belediyelerin de su tedarik işlerini 
yapan müşterek tesisler kurabilir. Bu tesis, köylerin, belediyelerin veya köylerle 
birlikte belediyelerin müşterek malı olur. Ayrıca bu tesislerin bakım ve işletmesi 
teslim edilen tarafından kendi bütçeleriyle yapılır.
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AÇILAN DAVALAR
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Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nca Resmi 
Gazete’nin 02.05.2013 
tarih ve 28635 sayısıyla 
yayınlanan Tabiat Varlıkları 
ve Doğal Sit Alanları ile Özel 
Çevre Koruma Bölgelerinde 
Bulunan Devletin Hüküm 
ve Tasarrufu Altındaki 
Yerlerin İdaresi Hakkında 
Yönetmelik; dayanağı olan 
644 sayılı KHK’ye, 2863 
sayılı yasaya, 2886 sayılı 
yasaya, Anayasaya ve Uluslar 
arası sözleşmelere aykırılık 
taşıdığından yönetmeliğin 
1,6,42,55,63,65,66.
maddelerinin iptali istemli 
dava.

Danıştay 14. Dairesi’nce 
verilen 2013/6232 
Esas, 2013/5583 Karar 
sayılı 10/07/2013 
tarihli “davanın ehliyet 
yönünden reddi” 
kararının temyiz 
edilmiştir.
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Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nca Resmi 
Gazete’nin 02.04.2013 
tarih ve 28606 sayısıyla 
yayınlanan Kıyı Kanununun 
Uygulanmasına Dair 
Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 
ile 3/8/1990 tarihli ve 20594 
sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Kıyı Kanununun 
Uygulanmasına Dair 
Yönetmeliğin 1., 4. Maddeleri 
ile  eklenen kimi tanım ve 
kavramların iptali istemlidir

Danıştay 14. Dairesi’nce 
verilen 2013/5362 
Esas, 2013/5288 Karar 
sayılı 27.06.2013 
tarihli “davanın ehliyet 
yönünden reddi” 
kararının temyiz 
edilmiştir
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Bakanlıkça onaylanan, Urla, 
Zeytineli Köyü, L17-d-06-a 
pafta 1605, 1606, 1607,16
08,16091610,1611,1612,16
13,1614,1615,1616,1617,1
618,1619,1620,1621,1622,
1640 ve 1819 parsel sayılı 
taşınmazların sürdürülebilir 
koruma ve kullanma alanı 
olarak tescil edilmesine 
ilişkin, İzmir 1. No.lu Tabiat. 
Varlıklarını Koruma ve Bölge 
Komisyonu’nca alınan 
28.11.2013 tarih ve 200 sayılı 
kararının iptali ile yürütmenin 
durdurulması ve duruşma 
istemi.

İzmir 3. İdare 
Mahkemesi 30.04.2014 
gün ve 2014/600 
Esas, 2014/611 Karar 
sayılı karar ile davanın 
“ehliyet yönünden 
reddine” karar vermiştir. 
Karar temyiz edilmiştir.

YAZIŞMALAR
İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu , komisyon üyelerince önerilen pek çok  
konuyu toplantı gündemine almış, bu konular üzerinde çalışmalar yürütmüş-
tür. Bu alandaki yasama  faaliyetlerinin ve mevzuatın tetkiki başta olmak üze-
re, Kentimizi ilgilendiren EXPO,İzkaray Projesi ,Çandarlı Limanı  Gemi Söküm 
Tesislerinde batan Alba Gemisinin yarattığı  tehlike ve zehirli atıkların denize 
karışması, Gaziemir İlçesinde eski kurşun fabrikasında ortaya çıkan Radyoaktif 
atık tehlikesi, Urla İlçesi Zeytineli Mevkiinde bulunan Urla Villaları diye tabir 
edilen ve 1. derece Sit alanı üzerine inşa edilen yapılaşmalar  ,Karayolları Böl-
ge Müdürlüğü’nün Bornova ağaçlı yol üzerinde yer alan taşınmazının özelleş-
tirme kapsamına alınmasına ilişkin karar ve yaratacağı sonuçlar ,İzmir Körfezi 
ve Limanı Rehabilitasyon Planı ,Gediz Deltası,Çamaltı Tuzlasının özelleştirme 
kapsamına alınması gibi konularda ilgili Kurum ve Kuruluşlarla birçok yazışma 
yapılmıştır. Bu yazışmalar, yazı cevapları ve toplantı tutanakları;  İzmir Barosu 
Resmi İnternet Sitesinde Kent ve Çevre Komisyonu  sayfasında bulunmaktadır. 
Tüm meslektaşlarımızın ve yurttaşların incelemesine ve bilgilenmesine açıktır. 
Her bir basılı kağıtın  yaratacağı çevresel maliyet değerlendirildiğinde  çalışma 
raporuna ayrıca basılmamasını anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz.  



YAYIN KOMİSYONU
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İZMİR BAROSU DERGİSİ

2 Yıllık çalışma döneminde İzmir Barosu Dergisi 6 sayı olarak yayınlanmıştır. 
Derginin yayın periyodu 4 aylık olarak değiştirilmiş ve 2 yıllık süreç dikkate 
alındığında İzmir Barosu Dergisi periyoduna uygun yayınlanmıştır. 

Bu dönemde ayrıca daha önce 46 kişiden oluşan dergi danışma kurulu listesi 
oldukça genişletilmiş ve hakem sayımız 69’a ulaşmıştır. Baromuz yayın kurulu 
üyeleri ile İzmir’deki danışma kurulu üyeleri 26 Haziran 2014  tarihinde yapılan 
toplantıda bir araya gelmişler, yapılan bu toplantıda, İzmir Barosu Dergisi’nin 
akademik niteliğinin arttırılması yönünde karşılıklı görüş ve öneriler tartışıl-
mıştır. Dergi hazırlığı sürecinde iletişimin arttırılması noktasında  yöntemler 
geliştirilmiş ve danışma kurulu üyeleri, makale sayısının çoğalması konusunda 
desteklerini ifade etmişlerdir.

Bu dönemde İzmir Barosu Dergisi’nde yayınlanan makale, hakemli makale ve 
karar incelemelerinin listesi aşağıdadır.
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2012 / 2 - MAYIS SAYISI

SEMiNER:
Borçlar Kanunu’na Getirilen Yenilikler

Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu

Prof. Dr. Atilla Altop

Yrd. Doç. Dr. Ebru Ceylan

Avukat Umut Yeniocak

Avukat Tamer Şahin 

MAKALELER

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 
Genel Hükümleriyle Getirilen Değişik-
liklerin Değerlendirilmesi - Av. Hakan 
DİMDİK

Genel İşlem Şartlarında Bağlayıcılık 
Denetimi - Av. Hasan Cihan ERDEM 

Kiralananın Sözleşmenin Sona Erme-
sinden Önce Geri Verilmesi -Doç. Dr. Hasan PETEK 

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Kefalet Sözleşmesi- Av. Murat SÖNMEZ

6098 Sayılı Borçlar Kanunu’na Göre Kefalet Sözleşmelerindeki Değişikliklere Bir 
Bakış - Av. Afhan TOPEL

HAKEMLİ MAKALELER

Yeni Borçlar Kanunu’nun Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin 
Hükümlerinin 4857 Sayılı Kanun Kapsamındaki İş İlişkilerine Etkileri - Doç. Dr. 
Erdem ÖZDEMİR

Genel İşlem Şartlarının Yorum Yoluyla Denetimi - Av. Yasemin YOKET - Av. Selin 
GÜLER

Haksız Fiil Kaynaklı Zararların Tazmini Bakımından 6098 Sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’nun Getirdikleri - Yrd. Doç. Dr. Damla GÜRPINAR

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kira Bedelinin Belirlenmesi - Yrd. Doç. 
Dr. Özge ÖNCÜ 
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2012 / 3 - EYLÜL SAYISI
RAPOR

CMK 250. Maddesi İle Görevli 
Mahkemeler Dosya Tarama Çalışması 
Sonuç Raporu ve Değerlendirme ‐ Av. 
Özkan YÜCEL 

MAKALELER

İdari Yargıdaki Değişim Sürecinin Ba-
roların Dava Açma Ehliyetine Etkileri 
- Av. Cem ALTIPARMAK

Kamu İhalelerinde Temel İlkelere Aykı-
rılık: “Özel Şartnameler” ‐ Av. E. Barış 
GÜLDOĞAN

Adli Tatil veya Çalışmaya Ara Verme 
Zamanı ve Ödeme Emrine Yönelik İti-
raz/ İptal Davası Açılması Nasıl Uygu-
lanacak? - Dr. Mustafa ALPASLAN 

İSTANBUL PROTOKOLÜ: İşkence ve Di-
ğer Zalimane, İnsanlık Dışı, Aşağılayıcı Muamele veya Cezaların Etkili Biçimde 
Soruşturulması ve Belgelendirilmesi için Kılavuz ‐ Yrd. Doç. Dr. Özgür CAN - 
Ümit ÜNÜVAR 

HAKEMLİ MAKALE

Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi Çerçevesinde Tehdit Suçunda Yer Alan ‘Sair 
Kötülük’ Kavramı ‐ Av. M. Baran SELANİK
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2013 / 1 - OCAK SAYISI
PANEL

Olağanüstü Yargılamanın Yeni Adresi: 
Bölge Ağır Ceza Mahkemeleri / Terör 
Mahkemeleri 

MAKALELER

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ka-
rarları Işığında Özel Hayatın ve Aile 
Hayatının Korunması Hakkı Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 8 ‐ 
Av. Sinem TOP 

Ceza Hukuku Bakımından Akıl Hasta-
lığı Durumunda Kusur Yeteneği ‐ Av. 
Pelin KAYA 

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakıl-
ması ‐ Av. Ali ERDEM 

HAKEMLİ MAKALE

Mahkemeye Erişim Hakkı Ve Türk Hukukunun A.İ.H.S. İle Uyum Sorunu ‐ Dr. 
Ümit KILINÇ 

AİHM KARARI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İkinci Daire ‐ Ahmet Yıldırım / Türkiye Davası 
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2013 / 2 - MAYIS SAYISI
PANEL

Aile Mahkemelerinde 6100 Sayılı 
Yasa Uygulamaları

MAKALELER

Adil Yargılanma Hakkı ‐ Av. Rasih Fe-
ridun SENCER

Factoring Sözleşmesi ve Hukuki Nite-
liği ‐ Av. Yeşim YATAĞANBABA 

Şüphelinin İfadesinin Alınması: (Cmk 
Md. 147‐ Yakalama, Gözaltına Alma 
ve İfade Alma Yönetmeliği Md. 23)- 
Av. Demet DURAN 

Delillerin Doğrudan Doğruyalığı İl-
kesinin Belgede Sahtecilik Suçlarıyla 
İlişkisi ‐ Erkut Güçlü KAHRAMAN 

Yabancı Parayla Yapılan Adi Kira Sözleşmesinin Uyarlanması ‐ Burak KEÇECİ-
OĞLU 

HAKEMLİ MAKALE

Suça Teşebbüsten Gönüllü Vazgeçmenin Manevî Unsuru: “Gönüllülük” ‐ Av. Ha-
kan DİMDİK 

AİHM KARARLARI

Abdullah Yaşa ve Diğerleri ‐ Türkiye Davası ‐ Şerife Yiğit / Türkiye Davası 
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2013 / 3 - EYLÜL SAYISI
HAKEMLİ MAKALELER

Limited Şirket Hukukunda Gizli Kıyas 
(The Concept Of Covert Analogy In 
The Law Of Limited Liability Compa-
nies) ‐ Yrd. Doç. Dr. Hüsnü TURANLI

Geçersiz Fesihte Süresinde Baş-
vurmayan ya da İşveren Çağrısına 
Rağmen İşe Başlamayan İşçinin 
Boşta Geçen Süre Ücretine Hak 
Kazanamayacağına İlişkin Yargıtay 
Uygulamasının Eleştirisi ve Öneriler ‐ 
Yrd. Doç. Dr. Zeynep ŞİŞLİ

Hileli ve Taksirli İflas ‐ Av. Yeşim DA-
ĞOĞLU

MAKALELER

Genelde Hukuk Davalarında, Özelde İse Boşanma Davalarında Dava Dışı 3. Şa-
hışların Özel Hayatının Gizliliğini İhlal - Av. Fatma DEMİRER

Tıp Hukukunda Aydınlatılmış Onam Alınmama Halleri (Aydınlatma Yükümlülü-
ğünün İstisnaları) ‐ Yrd. Doç. Dr. Nebahat KAYAER

Kamulaştırmasız El Atma Davaları ve İlgili Yasal Düzenlemeler Üzerine Bir De-
ğerlendirilme ‐ Av. M. Efe GENİT

Kamu İhale Rejimine Tabi Yapım Sözleşmelerinde İdareden Kaynaklanan Ne-
denlerle Süre Uzatımı ve Sonuçları ‐ Doç. Dr. Agah ADAK

Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Hak ve Alacaklarının Haczi (İİK. m. 89) ‐ Av. Talih 
UYAR

İİK. mad. 89/IV’a Göre Açılan Tazminat Davası Sonucunda Verilen Karar Hakkın-
da “Tehiri İcra Kararı” Verilmesi İstenebilir mi? (İİK. 89; İİK. 36) - Av. Talih UYAR

6459 Sayılı Kanun ile Birlikte Yeni Düzenlemeler Uyarınca Tutuklama Kararına 
İtiraz ‐ Av. Sinem TOP

KARAR İNCELEMESİ

Yargıtay 6. HD, 07.05.2012, E. 2012/3005, K. 2012/6787 ‐ Stj. Av. Doğukan AL-
GAN
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AİHM İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

AİHM İçtüzük Madde 47 Değişikliği

AİHM KARARI

Yeterli Açıklıkta Olmayan Arama Kararı, İfade Özgürlüğü ve Konuta Saygı Hak-
kını İhlal Etmektedir ‐ Çeviren: Av. Serkan CENGİZ 
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2014 / 1 - OCAK SAYISI
Hakemli makaleler

Objektif Bir Sorumluluk Hali Olan Türk 
Ceza Kanunu’nun 220/5’inci Mad-
desi’nin Anayasa’ya Aykırılığı ‐ Yard. 
Doç. Dr. Z. Özen İNCİ

Hukuk Uyuşmazlıkları Arabuluculuk 
Kanunu’nun 17/D Maddesi Çerçeve-
sinde Türk Hukuku’ndaki “Arabulucu-
luk İle Uzlaştırma” Yöntemlerinin De-
ğerlendirilmesi ‐ Av. Yakup GÜL

MAKALELER

Terditli Davalar Açısından HMK’nın 
Görev Hükümlerinin Değerlendirilme-
si - Ali TOPALOĞLU

Aynı Tanığın/Tanıkların Yeniden Din-
lenilmesinin Yargılamaya Hâkim Olan 
İlkeler Çerçevesinde Değerlendirilmesi 

- Av. Fatih KARAMERCAN

İşverenin Bildirim Süreleri İçerisinde İşçiye Kullandırmak Zorunda Olduğu Yeni İş 
Arama İzni - Av. Gözde ZEYTİN

“Kira Sözleşmesi” ya da “Tahliye Taahhüdü”nde Belirtilen Taşınmazdan Başka 
(Farklı) Bir Taşınmaz Hakkında Yapılan Tahliye Takibinde “Maddi Hata” Yapıldığı 
Savunması Geçerli Olur mu? ‐ Av. Talih UYAR

Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Silahların Eşitliği İlkesinin Georgi Dimit-
rov’un Yargılanması Üzerinden Değerlendirilmesi ‐ Stj. Av. Metin ESMER

Ceza Muhakemesi Kanunu Kapsamında Şüphelinin İfade ve Sorgu Sırasındaki 
Hakları ‐ Av. Ceylan ÖZTÜRK

Kabahatler Kanununun Genel Hükümlerine Göre İş Kanununda Yer Alan İdari 
Para Cezalarının Hukuki Nitelikleri ve Uygulamaları ‐ Celal ÇALIŞ

AİHM KARARI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İkinci Daire Cusan ve Fazzo Davası‐ İtalya’ya 
Karşı ‐ Çeviren: Av. Mine ÜNLÜ
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SAYI:186 EKİM-KASIM 2012

BARODAN BASIN AÇIKLAMALARI

• Zorbalığa Boyun eğmeyeceğiz!

• Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları 
Engellenemez!

• Ölümler Olmadan Çözüm 
Bulunmalıdır!

• 25 Kasım Kadına yönelik Şiddetin 
Ortadan Kaldırılması İçin Uluslar arası 
Mücadele Günü  

ETKİNLİKLER-HABERLER

• 19. Dünya Ceza Hukuku Kongresi

• Hazırlık kolokyumu

• Anayasa Mahkemesi ne Bireysel 
Başvuru Paneli

• İzmir Barosu Savaşa Karşı Yürüdü

• İzmir Barosu Türk Müziği Konseri

• Grup Değişik İş Konseri

GÜNDEM

• İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu 
Yapıldı

• Genel Kurul Konuşmaları

• Başkan Adaylarının Konuşmaları

• Önergeler

• Seçim Sonuçları

• Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

ZİYARETÇİLERİMİZ

KOMİSYONLARDAN

• İzmir Adliyesi  Çalışma Odaları 
Yenilendi

• İzmir Barosu Halk Oyunları 
Topluluğu (İBHOT)

• Festival Yollarında 

• 47. Dönem CMK Eğitim semineri 
Yapıldı

• Uzlaştırmacıların Eğitimi Seminerleri

RUHSAT

• Aramıza Yeni Katılanlar 

DUYURULAR

BASINDA BARO

YİTİRDİKLERİMİZ
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GEÇMİŞTEN 

• İzmir Barosunun ilk yayını: 
MİZANU’L- HUKUK

ANA GÜNDEM

• Savunma Susturulamaz!

İÇİMİZDEKİ YETENEKLER

• Senem Uygun Kılıç

• M. Metin Aksoy

• Gül Nurhan Doğan

KOMİSYONLARDAN

• Uzlaştırmacıların Eğitimi Seminerleri

• Denizli Uzlaştırmacılarının Eğitimi 
Seminerleri

• Aydın Uzlaştırmacılarının Eğitimi 
Seminerleri

• Çevre Ve Ekoloji Hareketi Avukatları 
Toplantısı

SERBEST KÜRSÜ

• Stajyer Gözünden Avukatlık

• Boşanmalar, Olumsuz Etkileri Ve 
Çözümü

• Duyurular

• Ring Hizmetleri

• İcra Dairelerinde Yaşanan Sorunlar

• UYAP Bilişim Sisteminde Yaşanan 
Sorunlar 

YÖNETİM KURULU KARARLARI

RUHSAT

Aramıza Yeni Katılanlar

BASINDA BARO

SAYI:187 ARALIK 2012 - OCAK 2013

BARODAN BASIN AÇIKLAMALARI

• İnsan Hakları Evrenseldir

• Ege Ve Marmara Bölge Baro 
Başkanları Toplantısı

• Diktatörlüğü Heveslenenler Asla 
Başarılı Olamayacaktır

• Ege Ve Marmara Barolarının Basın 
Açıklaması

• Ege ve Marmara Bölge Barolarının 
Basın Açıklaması

ETKİNLİKLER-HABERLER

• İzmir Barosu Türk Halk Müziği 
Topluluğu Konseri

• “Özgürlükler ve Güvenlik Gerilimi” 
Paneli

• İzmir Barosu 28. Halı Saha Turnuvası 
Sonuçlandı

• 4. Farazi Duruşma Çalışması Yapıldı

• Grup “İllegal Band” konseri

• “Avukatların Cezai ve Disiplin 
Sorumluluğu” Konferansı

• “TBB Sosyal Yardımlaşma Fonu” 
Konferansı

• “İşçilik Alacakları Ve Belirsiz Alacak 
Davaları” Paneli

• Vizörden Hukuk

• Fotoğrafçılık Kursu Başladı

• Eğitim Çalışması 

• Stajyer Avukatlar Temsilci Seçimi  Ve 
Kokteyli
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SAYI:188 ŞUBAT - MART 2013

BARODAN HABERLER

• “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanunda Karşılaşılan Sorunlar ve 
Çözüm Yolları Konferansı

• Resim Grubu Sergisi

• SÖYLEŞİ: “Türkiye ve Ortadoğu’da 
Siyaset Ve Hukukun Geleceği”

• “6284 Sayılı Yasa Ve Kadına Yönelik 
Şiddet Olgusunun Sosyal,Psikolojik Ve 
Hukuksal Boyutu” Seminer çalışmaları

• Cinsel Yönelik Ve Cinsiyet Kimliği 
Ayrımcılığına Karşı Avukat Ağı Çalıştayı

• “Aile Mahkemelerinde 6100 Sayılı 
Yasa Uygulamaları” semineri

• Ege-Marmara  Bölge Baroları 
Toplantısı

• “Avukat Büro ve Konut Aramaları” 
konulu Atölye Çalışması

• “Yurtdışı Hizmet Borçlanması ve 
Emeklilik Hakkı” paneli

• Dünya Kadınlar Günü Basın 
Açıklaması

• İzmir Barosu Körfez Futbol Takımı 
Adana Barosu Spor Oyunlarında 
Üçüncülük kupası aldı

• Avukatlara Yapılan saldırıya ilişkin 
Basın Açıklaması

• “Yaşamın Ritmi-Ritmin Büyüsü” 
İzmir Barosu Ritim Grubu

• Fotoğrafçılık Kursları Sürüyor

• Fotoğrafçılık Grubu Efes- Selçuk 

Gezisi

• İzmir Barosu Fotoğraf Grubu Birgi-
Tire Gezisi “Tebessüm Kareleri”

• Fotoğrafçılık Kursu Sertifikaları 
Verildi

GEÇMİŞTEN

• İzmir Barosu Kuruluş Toplantısı 
Transcripsiyon

İÇİMİZDEKİ YETENEKLER

• Yelda Kullap

• Uygar Bostancı

• Dilek Özyamaner

GÜNDEM

• İstanbul Barosu Ziyareti

• İstanbul Barosu İle İlgili Basın 
Açıklaması

• İstanbul Barosu Olağanüstü Genel 
Kurulundaydık

• İzmir Barosu Başkanı Av. Sema 
PEKDAŞ’ın İstanbul Barosu Olağanüstü 
Genel Kurulu’ndaki Konuşması

KOMİSYONLAR

• Yayında Emeği Geçenler…

RÖPORTAJ 

• Av. Nurdan ANLI: “ Engelliler Eşit 
Vatandaşlık Hakkı İstiyor!”

• Av. Nilgün TORTOP

SERBEST KÜRSÜ

• Daktilo/ Av. Selçuk KOZAĞAÇLI

KOMİSYONLARDAN 
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• Diğer Barolarda Uzlaştırma 
Seminerleri Sürüyor

• Uzlaştırma Eğitim Çalışmaları

• 48.-49. Dönem CMK Eğitim 
Çalışması

YÖNETİM KURULU KARARLARI
RUHSAT-ARAMIZA YENİ 
KATILANLAR
BASINDA BARO
DUYURULAR
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SAYI:189 ŞUBAT - MART 2013

ETKİNLİKLER-HABERLER

• 5 Nisan Avukatlar Günü Çelenk 
Töreni

• Resim Sergisi

• 5 Nisan Avukatlar Günü Kokteyli

• “Tutuklu Avukatlar Serbest 
Bırakılsın” yürüyüşü

• Meslektaşlarımıza 25. , 40. Ve 50. Yıl 
plaketleri verildi

• Avukatlar Günü Balosu

• Tiyatro Topluluğu Gösterisi: “Evlilikte 
Ufak Tefek Cinayetler”

• Türk Müziği Konseri/ Türk Halk 
Müziği Konseri

• Atölye Çalışması: “Anayasa 
Mahkemesine Bireysel Başvuru”

• İzmir Barosu 1 Mayıs Mitinginde

• Sempozyum: “kentsel Dönüşüm- 
Farkındalık Yaratmak”

• Farazi Duruşma: “Sanık Müdafiinden 
Soruldu..”

• “Egemenlerin Hukukuna Karşı, 
Savunma Adalet Yürüşünde!”

KOMİSYONLARDAN

• İş Hukuku Günleri- II Sempozyumu

• İzmir Barosu Avukatlar Orkestrası 
Grup Değişik İş ve İzmir Barosu

• Ritim Grubu Konseri

ETKİNLİKLER-HABERLER

• Fotoğrafçılık Kursu Sertifikaları 

Verildi

• İzmir Barosu Fotoğrafçılık Grubu 
Gezi Notları

• Bergama- Ayvalık – Cunda Gezisi

• İzmir Barosu Halkoyunları Topluluğu 
Gösterisi “GÖRÜLDÜ”

• Türkiye Barolar Birliği Yönetim 
Kurulu’nda Görev Dağılımı Yapıldı

• ÇEHAV İzmir “Çevre Hareketi 
Avukatları’ndan  Türkiye “Çevre ve 
Ekoloji Hareketi Avukatlarına” Giden 
yol

ÖZEL EK

• Noyan ÖZKAN- Unutmayacağız!

ETKİNLİKLER-HABERLER

• 5 Haziran  Dünya Çevre Günü’nde 
“NOYAN ÖZKAN’I ANMAK VE 
MÜCADELESİNİ ANLAMAK” Anması 
Gerçekleştirildi.

KOMİSYONLARDAN

• İzmir üniversitesinde Uzlaştırma 
Semineri

GÜNDEM

• İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü 
İstifa Etmelidir.

• Demokrasi Bileşenleriyle Alandayız

• İzmir Ve Tüm Yurtta Halka Yönelen 
Şiddeti Kınıyoruz

• İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, 
TMMOB ve TTB Merkez Konseyinin 
Ortak Çalışması

• Taksim Dayanışmasının Direnişine 
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İzmir’den Destek Veriyoruz

• Çağlayan Adliyesi’nde Avukatlar 
Polisin Saldırısına Maruz Kalmıştır.

• İzmir Barosundan Tepki

• Gezi Parkı Protestolarına Katılan 
Yurttaşlara Yönelik Eylemlerin Suç 
Oluşturduğuna ve Bu Nedenle Suç 
İhbarında Bulunulacağına İlişkin Basın 
Açıklaması

KARİKATÜR

SERBEST KÜRSÜ 

• Üç Kuruşluk Mesele

RUHSAT 

• Aramıza Yeni Katılanlar

DUYURULAR
BASINDA BARO
DİSİPLİN KURULU KARARLARI



655



656

• Çamdaki Lamba/ Av. Harika KÜLÇÜR

SÖYLEŞİ

• İzmir Barosu Halk Oyunları 
Topluluğu Üyeleri Av. Elce TUTAR

ETKİNLİKLER

• Rashit konseri Düzenlendi

• Bandosol İzmir Barosu için söyledi

GEZİ 

• Doğu Karadeniz Gezi Notları

• Av. Özlem ENGİN, Av. Eylem YILDIZ

• Karaburun/ Av. Deniz GÜRBÜZ

GEÇMİŞTEN

• İzmir Barosu Dergisi’nde Yayınlanan 
“İlk Yargıtay Kararı”

• Av. H. Baha ÇOŞKUN

KONUKLARIMIZ

RUHSAT

Aramıza Yeni Katılanlar

BASINDA BARO 

YÖNETİM KURULU KARARLARI

SAYI:190 TEMMUZ- AĞUSTOS 2013

GÜNCEL

• 2013-2014 Adli Yılı Törenlerle Açıldı

GÜNCEL

• İzmir Barosu Başkanı Av. Sema 
PEKDAŞ’IN 2013-2014 Adli Yılı Açılış 
Konuşması

GÜNDEM

• Basın Açıklaması

• Hukukun Üstünlüğü Her Zaman ve 
Her Yerde

• Twitter Operasyonu: “ Uçmayı 
Sizden Öğrenecek Değiliz”

BARODAN HABERLER

• Avukat; Hayat ve Adalet

• Avukat Selçuk KOZAĞAÇLI’nın 
Baro Başkanımız Av. Sema PEKDAŞ’a 
Gönderdiği Mektup

• Savunmayı Savunmaktan Asla 
Vazgeçmeyeceğiz

• Dünya Barış Günü’nde Tutuklu 
Avukatlarla El Eleydik

KOMİSYONLARDAN

• CMK Eğitiminde 50. Yıl Çalışmaları 
Tamamlandı

• Duruşmalar Sanal, Umutlar Gerçek..

• İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
Komisyonu

İÇİMİZDEKİ YETENEKLER

• Av. Banu AKYIL

SERBEST KÜRSÜ
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(muhafazakarlaştırma) Ve Kadına 
Yönelik Şiddet

• Seminer: Kadına Yönelik Şiddet 
Olgusunun Sosyal, Psikolojik ve 
Hukuksal Boyutu

• Basın Açıklaması

• Hukuksuzluğa Karşı Felsefi 
Savunma/ Mesleki Dayanışma

• CMK Eğitim Grubumuz Kocaeli Ve 
Batman’da

• Mesleki Dayanışma- Her Zaman, 
Her Alanda, Her yerde

• Siyasi İktidar Soruşturmalardan Elini 
Çekmelidir

• Uğur Mumcu’yu Anma

• İzmir Barosu Yönetim Kurulu’nun 
HSYK Yasa Teklifi Hakkındaki 
Açıklaması

• İzmir Cumhuriyet Başsavcısı 
Hüseyin Baş’ın Görevden Alınması/ 
Basın Toplantısı

• Panel: İş koşullarında Esaslı 
Değişiklik

• Panel: İşletmenin, İşyerinin ve İşin 
Gereklerinden Kaynaklanan Fesih 
Nedenleri

• Sem Ceza Kürsüsü Çalışmaları/ 
Sanal Duruşma 7

• Kamuoyu Duyuru/ Basın Açıklaması

• Panel: Kişisel Verilerin Korun(ama)
ması

• İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu: 
“Evlilikte Ufak Tefek Cihayetler”

SAYI:191 TEMMUZ- AĞUSTOS 2013

• İnsan Hakları Günü’nde Ortak Basın 
Açıklaması

• Ç o c u k l a r ı m ı z - G e n ç l e r i m i z , 
Köhnemiş Zihniyete “Emanet 
Edilmeyecektir”

• İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumu Raporu

• İzmir Barosu Çocuk Hakları Günü 
Açıklaması

• Panel: “Mülteci Hukuku ve 
Türkiye’nin Göç Politikası”

• Panel: “ İş Hukukunda İbraname ve 
İkale Sözleşmesi”

• Basın Açıklaması

• Arabuluculuk Eğitim Semineri

• 51. ve 52. Dönem CMK Seminerleri 
Tamamlandı

• Duyurular

• İzmir Barosu Türk Müziği Korusunun 
Kış Konseri

• Panel: Avukatların Sosyal Güvenliği

• Basın Açıklaması: Gerçek Anlamda 
Bir Hukuk Devleti Yeniden Tesisi İçin 
Tüm Toplumsal Dinamiklerin Seslerini 
Birleştirmek Kaçınılmazdır

• Eğitim Çalışmaları İlçelerde Sürüyor

• Hukuk ve Dansın Ortak Noktası: 
Özgürlük / İçimizdeki Yetenekler

• Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Günü

• Panel: Neoliberal Politikalar 
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• İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğrencilerine Yönelik “Ceza 
Muhakemesi Hukukunda Arama” 
Konulu Eğitim Çalışması Yapıldı

• “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel 
Başvuru Yöntemi…” / Atölye Çalışması

• İzmir Barosu Mobil Uygulaması 
Meslektaşlarımızın Hizmetinde

• Yeni Yıl Partisi/ Etkinlikler

• Geçmişten:1891 Yılında İzmir’de 
Şahadetname Sahibi Avukatlar listesi

• Avukat Ayla (Selışık) Tamar’ı 
Anarken/ Yitirdiklerimiz

• Ruhsat

• Türkiye Barolar Birliği Yönetim 
Kurulu Kararı

• İzmir Barosu Yönetim Kurulu Kararı

• Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu 
Kararı

• Yitirdiklerimiz/ Av. Nevzat Erdemir

• Basında Baro
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Hukuksuzluğa Karşı Adalet Zinciri

İzmir Barosu Başkanlığı’nın MİT Yasası 
Değişikliği İle İlgili Basın Açıklaması

Sempozyum: “Geçici Hukuki Koruma 
Tedbirlerinin Uygulama Ve HMK Açı-
sından Değerlendirilmesi “

“Av. Orhan ÇETİNBİLEK İle Edebiyat 
Üzerine”

Dur!! Arama Var!

Duyuru

8 Mart Basın Açıklaması

Söyleşi: Serpil’i De Kurtaramadık!..

Konferans: “Tutukluluk Ve Beyin Üze-
rindeki Etkileri Hukuk, Adalet, Vicdan 
Ve Etik Çerçevesinde Bilimsel Bir İrde-
leme”

Sağlık Hukuku Komisyonu Basın Açık-
laması

Av. Kevser MİRİ İle Söyleşi

Geçmiş Olsun Değerli Başkan

Ziyaret

Komisyon Günleri

Karar

Aramıza Yeni Katılanlar

Basında Baro

Yitirdiklerimiz

SAYI:192 TEMMUZ- AĞUSTOS 2013

Başkandan

İzmir Barosu Olağanüstü Genel Kurulu 
Yapıldı

Anısı, Yalnızca Kalbimizde Ve Aklımız-
da Değil, Aynı Zamanda Adıyla Anılan 
Ormanda, 3500 Ağacın Kalbinde de 
Yaşıyor Av. Noyan ÖZKAN Hatıra Or-
manı

Göç ve İltica Alanında Adli Yardım 1. 
Çalıştayı

Hayvanlara Şiddet, İşkence Ve Teca-
vüzün Cezasının Hapis Cezası Olması, 
Türk Ceza Kanunu Kapsamında Yer Al-
ması Gerekmektedir

Panel: İşe İade Davası Sonuçları

53. Dönem CMK Eğitimi Çalışması 
Gerçekleştirildi

Baroların Ortak Basın Açıklaması: 
“Uyarıyoruz!”

*berkinelvanölümsüzdür

SEM Yürütme Kurulu Ve Stajyer Avukat 
Temsilcisi Seçimleri Gerçekleştirildi

Panel: Avukatlık Sözleşmesinden Kay-
naklanan Ücret Uyuşmazlıkları

Adliyenin Hayaletleri

İstanbul Barosu Başkanı Ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri Hakkında Açılan Dava-
nın Duruşmasına Katıldık

Adalet Sevgiye Delalettir

“Uçmayı Sizden Öğrenecek Değiliz!”-II

Tüm Yurttaşlarımızı İfade Özgürlüğüne 
Sahip Çıkmaya Çağırıyoruz
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• Röportaj: Av. Betül Cemre Yıldız ile 
Satranç Üzerine 
• Biz Bir Çalıştay  Yaptık...
• “İzmir Barosu’na Teşekkürler”
• TBB Başkanı’na Yönelik Saygısız ve 
Tahammülsüz Tavrı Kınıyoruz
• Ziyaret
• Anayasa Mahkemesi Bireysel 
Başvuru Atölye Çalışması 
• İzmir Barosu Av. M. Taner Ünlü 
Kütüphanesi Hizmete Açılıyor
• Gözaltı Yokmuş(!)
• Panel: Çocuk Gelinler “On Beşinde 
Kız, Ya Erde Gerek Ya Yerde…”
• Savunma Susturulamaz
• Stajyer Avukatlar Doğa Yürüyüşünde
• “Ke-sit-ler” İzmir Barosu Halk 
Oyunları Topluluğu 11. Gösterisi
• İzmir Barosu Bilgisayar Kursu Eğitim 
Programı
• Özel Hukuk Bölümünü Seçen 
Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma 
mı Yaptı? Evet!
• Farazi de Olsa İlk Duruşma
• CMK Eğitim Seminerleri’nde 54. 
Dönem Tamamlandı
• Işıklar İçinde Uyu Noyan Başkan
• Komisyon Günleri
• Aramıza Yeni Katılanlar
• Kitap
• Basında Baro
• Yitirdiklerimiz 

SAYI:193 TEMMUZ- AĞUSTOS 2013

• Başkandan
• Soma Taziye Mesajı
• Soma Maden Faciasına İlişkin suç 
Duyurusu
• İzmir Emek ve Demokrasi Bileşenleri 
Tarafından Yapılan Ortak Basın 
Açıklaması
• Soma’da Avukatlara Yapılan 
Saldırının Hesabını Soracağız
• Avukatlar Günü Kutlama
• Avukatlar Haftası Açılış Konuşması
• Sempozyum:Yargı Bağımsızlığı ve 
Savunma Hakkı
• Plaket Töreni ve Kokteyl
• Geleneksel Avukatlar Balosu
• İzmir Barosu Türk Halk Müziği 
Topluluğu Konseri
• İzmir Barosu Türk Müziği Korosu 10. 
Yıl Özel Konseri
• Konferans: “Yurttaşlar, Sivil Toplum 
Kuruluşları ve Baroların Dava Ehliyeti 
ve Menfaat Kavramı”
• “Her Yer Hukuksuzluk”
• Sağlık Hukuku Seminerleri-1
• Cennetten Bir Köşe: Ayvalık
• Kasten Ritim
• Satranç Turnuvası
• Değişik Bir Konser
• 1 Mayıs’ta Alanlardaydık
• Sempozyum: “İş Güvenliği ve İş 
Kazasından Doğan Sorumluluk” 
• Yağma Yok!
• Villa Sana Canım Feda
• Ege ve Marmara Bölgeleri Baro 
Başkanları Toplantısı Sonuç Bildirgesi 





YASA KOMİSYONU
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YASA KOMİSYONU
I. Komisyondan sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri : 

Av. Sefa YILMAZ  & Av. Meriç KAPTAN 

II. Komisyon çalışmalarına katılan avukat meslektaşlarımız 

Av. A. Çetin Turan Av. Ahmet Yılmaz 

Av. Batuhan Kaynakçıoğlu Av. Dilek Demir

Av. Hilal Küey Av. Hüseyin Özgür  

Av. H. Pulat Gago  Av. İsmail Hanoğlu  

Av. Meriç Kaptan Av. N. Cemal Erdem       
Av. Orhan Çetinbilek  Av. Sefa Yılmaz 

Av. Ümit Görgülü  Av. Yenal Özsüer,    

III. Komisyon sekretarya görevini Av. Şenol Karaaslan yürütmüştür.   

IV. Komisyon çalışmaları

İzmir Barosu Yasa Komisyonu 15 günde bir  çarşamba günleri saat 18.00’da 
İzmir Barosu merkez binasında toplanmıştır. Komisyon çalışmaları bu alana ilgi 
duyan ve katkı yapmak isteyen avukat ve stajyer avukatlara açıktır. Komisyonu-
muz  15 günde bir olmak üzere belirlenen saatler 10 toplantı, ve bir tam gün 
olacak şekilde toplam 11 toplantı yapmıştır. 2012 - 2014 dönemi çalışmalarını 
Avukatlık Kanununda yapılması gereken değişiklikler ile ilgili çalışmalar üzerin-
de yoğunlaştırmıştır. Bunun yanında Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırla-
nan 2014 yılında geçerli Asgari Ücret Tarifesi taslağı hazırlanması ile 2942 sayılı 
Kamulaştırma Yasasının geçici 6 ve 7. maddesi değişikliği üzerinde çalışmalar 
yapmıştır. 

Yapılan çalışmalar ve sonuçları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

1. Avukatlık Kanununda Yapılması Gerekli Değişiklikler ile ilgili komisyon 
çalışması: Türkiye Barolar birliği tarafından “ Avukatlık Kanununda Yapılması 
Gerekli Değişiklikleri Hazırlama” adı altında 13 kişiden oluşan bir komisyon 
kurulmasına dair karar verilerek;  13 kişilik komisyon, Türkiye Barolar birliği 
Başkan Yardımcısı Avukat Berra Besler Başkanlığında, İstanbul - Ankara ve İzmir 
Barolarından birer, Marmara - Ege - Akdeniz - İç Anadolu - Karadeniz - Doğu 
Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerine mensup Barolar tarafından 
seçilecek 7 ve Türkiye Barolar Birliği tarafından seçilecek 2 temsilciden 
oluşturulmuştur.  
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İzmir Barosu olarak oluşturulacak komisyon üyeliğine Av. N. Cemal ERDEM 
seçilmiştir. 

Avukatlık Kanununda Yapılması Gerekli Değişikliklerin neler olması gerektiği 
ve bu yönde Türkiye Barolar birliği tarafından hazırlanan taslaktaki görüşle-
rin değerlendirilmesi amacıyla oluşturulacak komisyonda görev almak isteyen 
meslektaşlarımıza yapılan çağrı sonucu  Komisyonumuz; Komisyon sorumlulu-
ğunu üstlenen Av. Meriç Kaptan ile Komisyon Sekretarya görevini üstlenen Av. 
Şenol Karaaslan yanında,  Avukatlık Kanununda çalışmaları ve bilgisi bulunan 
Baromuz mensubu avukatlardan A. Çetin Turan, Av. Hilal Küey, Av. Ahmet Yıl-
maz, Av. İsmail Hanoğlu,   Av. Pulat Hüseyin Gago, Av. Hüseyin Özgür, Av. Yenal 
Özsüer, Av. Batuhan Kaynakçıoğlu, Av. Orhan Çetinbilek, Av. Ümit Görgülü’ nün 
katılımı ile oluşmuştur.

Komisyon toplantılarında çalışma şekli olarak, Türkiye Barolar Birliği tarafından 
hazırlanan taslak esas alınmış, hazırlanan taslakta yer alan hükümlerden muta-
bık kalınanlar ile ilgili olarak sadece “ mutabık kalındığı” belirtilerek yetinilmiş, 
mutabık kalınılmayan hükümler ile ilgili olarak değişiklik  önerisi belirtilmek 
suretiyle tablo oluşturularak TBB İzmir Barosu görüşü olarak sunulması esası 
benimsenmiştir.  Toplantılar sonucu tarafımızdan oluşturulan değişiklikler içe-
ren tablo ekte sunulmuştur.     
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2. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun’unun geçici 6. ve 7. maddeleri 
değişikliği ile ilgili komisyon çalışması :  Komisyon çalışmaları sonucu 2942 
sayılı Kamulaştırma Kanun’un geçici 6. ve 7. maddelerinin bazı hükümlerinin 
Anayasa’ya aykırı olduğu sonucuna varılmış, bu yönde rapor hazırlanarak 
Yönetim Kuruluna sunulmasına dair karar verilmiştir. Komisyon olarak 
hazırladığımız rapor metni İzmir Barosu web sayfasında sunulmuştur.

3. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Hazırlanması ile ilgili komisyon 
çalışması:  Türkiye Barolar Birliği’ nce oluşturulan komisyona  İzmir Barosu adına  
Av. Meriç Kaptan seçilmiştir.  Ankara’ da yapılan toplantılara  2 kez katılınmıştır.  
Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan taslak esas alınarak komisyon 
çalışmaları sonucu oluşturulan görüş raporlanarak Ankara toplantılarında 
savunulmuştur.

Komisyon olarak hazırladığımız rapor metni ekte sunulmuştur. Aşağıda Türki-
ye Barolar Birliğince hazırlanan taslak ile tarafımızdan ileri sürülen görüş ekte 
sunulmuştur.  

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TBB TASLAĞI 

GENEL HÜKÜMLER

Konu ve kapsam

MADDE 1 – (1) İş bu tarife hükümleri öncelikle mahkemelerde, tüm hukuki yar-
dımlarda ve taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci karar-
larında tarafından hükmedilecek olan yasal vekalet ücretinin hesaplanmasında 
uygulanır.

(2) Eğer taraflar arasında bir akdi vekalet ücreti kararlaştırılmamış yada karar-
laştırılan akdi vekalet ücret Avukatlık Kanunu 164/4 maddesi gereği geçerli 
sayılmamış ve mahkemeler tarafından taraflar arasındaki akdi vekalet ücretine 
hükmolunacak ise mahkemeler bu tarifenin altında bir ücrete hükmedemezler.

 (3) Akdi vekalet ücretlerinin bu tarife hükümlerin altında kalması halinde üc-
retler tarifede yer alan değerlerden yapılmış kabul edilerek sözleşme ifa edilir. 

Avukatlık ücretinin kapsadığı işler

MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye 
kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen 
dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı 
ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü ha-
linde de avukatlık ücretine hükmedilemez.



684

(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayış-
tay’da temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde itirazen görü-
len işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir.

Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın 
reddinde davalıların avukatlık ücreti

MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletile-
cek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. 
Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi niteliği ve dava-
nın süresi göz önünde tutulur.

(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine 
açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret 
sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık 
ücretine hükmolunur.

Birden çok avukat ile temsil

MADDE 4 – (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması 
durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.

Ücretin tümünü hak etme

MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden 
avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret

MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya 
herhangi bir nedenle; tahkikat aşamasına kadar, giderilirse, Tarife hükümleriyle 
belirlenen ücretlerin yarısına, tahkikat aşamasına geçildikten sonra giderilirse 
tamamına hükmolunur. Bu madde yargı mercileri tarafından hesaplanan akdi 
vekalet ücreti sözleşmelerinde uygulanmaz.

Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle 
davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret

MADDE 7 – (1) Görevsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, da-
vanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına; tahkikat aşamasına kadar 
karar verilmesi durumunda, Tarifede yazılı ücretin yarısına, tahkikat aşamasına 
geçildikten sonra karar verilirse tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın 
görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti ikinci kısmın ikinci 
bölümünde yazılı miktarları geçemez.

(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine geti-
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rilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, 
davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümün-
de yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine 
hükmolunur.

(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, işbölümü itirazı 
nedeniyle verilen tüm gönderme kararları nedeniyle görevsizlik, gönderme 
veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.

Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret

MADDE 8 – (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir da-
vanın bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava 
için ayrı ücrete hükmolunur.

Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret

MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve 
nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafa-
kanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak 
miktarın tamamı, vekalet ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci 
kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş 
bulunan ücretten az olamaz.

(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.

Manevi tazminat davalarında ücret

MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına 
alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçün-
cü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti ge-
çemez.

(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci 
kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.

(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi 
mümkün diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısın-
dan vekalet ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir.

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret

MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avu-
katlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. 
Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin 
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üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki takip miktarı 1.833,33 TL’ye kadar 
olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümün-
de, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret 
takip miktarını geçemez.

(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda 
avukata tam ücret ödenir.

(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık 
ücreti hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümü-
nün iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardım-
lara ilişkin olup, Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu 
sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.

(4) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bir yıllık kira bedeli tutarı, Nafakaya ilişkin 
icra takiplerinde bir yıllık tutarı üzerinden, icra mahkemelerinde açılan istihkak 
davalarında üçüncü kısım gereğince hesaplanacak ücretlere hükmolunur. 

(5) Ancak nafaka alacağının tahakkuk ettiği her yeni yıl için bir yıllık nafaka 
tutarı üzerinden yeniden avukatlık ücreti takdir edilir. İcra borçlusu ödemeleri 
icrai bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden icra dosyasına veya alacaklının 
kabul ettiği bankaya ya da alacaklının kabulü ile elden öderse bir önceki cümle 
hükmü uygulanmaz.

(6) Borçlu itiraz süresi içerisinde borcunu öderse tarifeye göre belirlenecek 
ücretin dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm 
uygulanır.

(7) İcra takibinde menkul veya gayrimenkulün fiilen satışını gerçekleştiren icra 
dosyasında, satış bedeli üzerinden tarifenin üçüncü kısmına göre hesaplana-
cak avukatlık ücreti, satılan mal üzerindeki rehin, ipotek ve kamu hacizleri gibi 
takyidat sahibi alacaklıların alacaklarından öncelikle, takip masrafları gibi, satışı 
gerçekleştiren avukata satış bedeli içinden ödenir. 

Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret

MADDE 12 – (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki 
yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücre-
ti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son 
cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Ta-
rifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

(2) Ancak bu ücret davacı yönünden davanın kabulüne karar verilen, davalı 
yönünden ise davanın reddine karar verilen değeri geçemez. Ancak bu ücret, 
ücret takdirine esas alacak miktarı geçemez. 
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Ceza davalarında ücret

MADDE 13 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete karar verilmiş 
ise vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde belirle-
nen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.

(2) Ceza hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para ce-
zasına hükmolunan davalarda tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hük-
molunan para cezası tutarını geçemez.

(3) CMK 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemele-
rine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine 
hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün 
onuncu sıra numarasındaki ücretten az olamaz.

(4) Çocuk mahkemelerinde görülen davalarda, asliye ceza; çocuk ağır ceza 
mahkemelerinde görülen davalarda da ağır ceza mahkemeleri için Tarifenin 
ikinci kısmının ikinci bölümünde öngörülen maktu ücretlere ilişkin hükümler 
uygulanır.

(5) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhi-
ne maktu avukatlık ücretine hükmedilir.

(6) Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internet yayın içeriğinden çıkarma, 
Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezalarına itiraz gibi başvuruların ka-
bulü veya ilk derece mahkemesinin kararına yapılan itiraz üzerine ilk derece 
mahkemesi kararının kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı olu-
şuna göre İkinci Kısım Birinci Bölüm 1. sıradaki iş işin öngörülen ücrete göre 
hükmedilir.

Danıştay’da, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi 
mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret

MADDE 14 – (1) Danıştay’da ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla 
görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava 
dairelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde birinci savunma di-
lekçesi süresinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle 
ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi duru-
munda Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmedilir. 

(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin red-
dine karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.

(3) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde de yukarıdaki 
fıkralarda belirtilen hükümler uygulanır.
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Uzlaşma tutanağının hazırlanmasında ücret

MADDE 15 – (1) Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde sözü edilen uzlaşma 
tutanağının hazırlanmasında, konusu itibarıyla görevli mahkemeler için, bu Ta-
rifenin ilgili kısımlarında belirlenen ücretin 1/2 si uygulanır.

Tahkimde ücret

MADDE 16 – (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda da bu 
Tarife hükümleri uygulanır.

İş takibinde ücret

MADDE 17 – (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgisi 
bulunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, iş sahibi veya temsilci tarafından 
yerine getirilmesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.

(2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, kurum veya 
kuruluşça yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar 
yapılan bütün hukuki yardımların karşılığıdır.

Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret

MADDE 18 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu 
Tarife uygulanır.

(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede belirti-
len ücretin 1/4 ü uygulanır.

Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret

MADDE 19 – (1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği göz 
önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 20 – (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı 
veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.

Seri davalarda ücret

MADDE 21 – İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı 
dava konusu yapılsın ister ise bir davada birleştirilsin her biri için ayrı ayrı tam 
vekalet ücretine hükmedilir.  

Kötüniyetli veya haksız dava açılmasında ücret

MADDE 22 – (1) Kötüniyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan 
taraf, yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle aralarında kararlaş-
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tırılan vekâlet ücretinin tamamı veya bir kısmını ödemeye mahkûm edilebilir. 
Vekâlet ücretinin miktarı hakkında uyuşmazlık çıkması veya mahkemece mik-
tarının fahiş bulunması hâlinde, bu miktar doğrudan mahkemece takdir olunur.    

Ücretin brüt olması

MADDE 23 – (1) Tarifedeki ücretler KDV hariç brüt tutarlardır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TBB TASLAĞI 

İZMİR BAROSU YASA KOMİSYONU DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLERİ 

Madde 1 

Tarifenin ilk halinin daha kapsayıcı olması  ve bu güne kadarki  uygulamada 
bir sorun çıkmaması hali de göz önüne alındığında aynen korunması gerektiği 
kanısındayım. Örneğin maddenin ilk halinde,  tarife yanında Avukatlık Kanunu 
hükümlerinin uygulanması kuralı tasarıda yer almamaktadır. Yine kanun gereği 
mahkemelerce karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti tasarıda yer almamak-
tadır. 

Tasarıdaki metnin (1) fıkrasında yer alan “ yasal vekalet ücreti”, “ yasal olmayan 
vekalet ücreti” nin varlığı  gibi bir çağrışım yapmaktadır.    

Eğer önerimiz kabul edilmez ise madde metninin aşağıdaki gibi olmasını öner-
mekteyiz. 

(1) “  Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı 
sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca  kanun gereği mahkemelerce 
karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde,  Avu-
katlık Kanunu ve işbu tarife hükümleri uygulanır.

( 2 ) Vekil eden ile avukat arasında akdi  vekalet ücreti kararlaştırılmamış veya 
kararlaştırılan akdi vekalet ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, 
dava konusu edilen tutar üzerinden işbu tarife gereğince hesaplanacak avu-
katlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez. 

( 3 ) İşbu tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi vekalet ücretleri, tarife 
hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir. “ 

Madde 12 (2)  Önerimiz: 

“ Ancak bu ücret dava konusu edilen tutarı geçemez.” 

Bu önerim kabul edilmediğinde tercihimiz 2. cümleden yanadır. 
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Madde 22 Son cümlenin aşağıda gibi olmasını öneririz: 

“ Vekalet ücreti tutarı üzerinde uyuşmazlık çıkması veya mahkemelerce fahiş 
bulunması halinde tutar doğrudan Avukatlık Kanunu ve işbu tarife esas alına-
rak mahkemece takdir edilir.”

Diğer maddelerdeki düzenlemelerde mutabık olduğumuzu belirtiriz. 

İzmir Barosu Yasa Komisyonu  



KADIN HAKLARI
KOMİSYONU
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KADIN HAKLARI DANIŞMA VE HUKUK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları  Merkezi 
İzmir Barosu Başkanlığı’na bağlı olarak, “BM Kadınlara Yönelik Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi (CEDAW ) Sözleşmesindeki  kadının insan haklarının 
tanıtılması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi  için;  Ulusal ve Uluslarası  
Hukuk alanında kadınlar için var olan hak ve özgürlüklerin bilgisini yayarak 
kullanılmasını sağlamak, 
Hukuksal alanda cinsiyet ayrımcılığına yol açan düzenleme ve uygulamaları or-
tadan kaldırmak için mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik disiplinler arası 
bir yaklaşımla araştırma ve çalışma yapmak, 

BM Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildirgede tanımlanan fi-
ziksel,cinsel,psikolojik ,ekonomik vb. her türlü şiddete maruz kalan veya risk 
altında bulunan  ve merkeze  başvuruda bulunan kadınlara  hukuksal danış-
manlık hizmeti vermek” amacıyla kurulmuş olup bu amaçlar ışığında 25 Kasım 
2011 tarihinden itibaren İzmir Adliyesi D-1 Blok No.331 numaralı birimde hiz-
met vermektedir.

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Av.Ayşegül Altınbaş

Sekreterya: Av.Devrim Cengiz Aygün

2013 yılı Kadın Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyeleri:

Av.Nilgün Şentuna, Av.Rahile Horzum,Av.Gülce Mutoğlu, Av.Saadet Kayaalp,Av.
Gülçin Aktunç,Av.Devrim Demir Karaca, Av.Seda Ayaz Aksoy, Av.Aytül Arıkan, 
Av.Nuray Yumuşaker ve Av.Sibel Bolevin.

2014 yılı Kadın Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyeleri:

Av.Gülce Mutoğlu, Av.Seda Ayaz Aksoy, Av.Rahile Horzum, Av.Sibel Bolevin, 
Av.Hülya Gültekin, Av.Nilgün Şentuna, Av.Aytül Arıkan, Av.Saadet Kayaalp ve 
Av.Tuğçe Denizer.

KHM hedeflediği amaçlarına ulaşmak için, kuruluş yönergesinin 3.maddesi 
çerçevesinde;

a. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinden kaynaklanan kadına yönelik her türlü 
ayrımcılığın önlenmesi için,  genel olarak hukuk alanına ve Kadının İnsan  
Hakları Hukuku’na ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer,sempoz-
yum,konferans ve eğitim gibi etkinlikler yapmak,

b. Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsiyet Ayrımcılığı ile Cinsel Yönelim Ayrımcı-
lığına ilişkin olarak hukuk ve insan hakları alanındaki uygulama ve gelişme-
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leri izleyerek, bunların ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmalarda 
bulunmak, konuya ilişkin süreli ve süresiz her türlü yayın yapmak, 

c. Bu amaçlar doğrultusunda çalışan sivil toplum kuruluşları,Üniversiteler,-
Meslek Odaları,Sendikalar  ve diğer kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak 
toplumsal farkındalığın arttırılmasına katkıda bulunmak,

d. Konusu ile ilgili arşiv, ulusal  bir elektronik iletişim ağı , kütüphane ve 
benzeri diğer tesisleri kurmak, 

e. Alanlarında uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi 
eğitim etkinlikleri düzenlemek, yürütmek ve danışmanlık hizmeti vermek,

f. Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmaları yürütmek-
tedir.

KHM’ de verilen hukuksal hizmeti türlerine göre ayırdigimizda aşagıdaki verilere 
ulaşmak mümkün olmaktadır;

• Sözlü bilgilendirme:256

• 6284 Sayılı Yasa Kapsamında Dilekçe Hazırlanması:1139

• TCK Kapsamında Şikayet Dilekçesi Hazırlanması:190

KHM’de verilen hukuksal hizmeti türüne göre ayırdığımızda aşagıdaki verilere 
ulaşmak mümkün olmaktadır; 

• sözlü bilgilendirme:256

• 6284 Sayılı Yasa Kapsamında Şikayet dilekçesi hazırlanması:1139

• TCK Kapsamında Şikayet Dilekçesi Hazırlanması:190

• İzmir Barasu Adli Yardım Servisinden Avukat Talebinde Bulunma:408

• Diğer Yazılı Hukuksal Danışmanlık:48

• Başvuruların Şiddet türlerine Göre Dagılımı:

• Fiziksel Şiddet:1279

• Cinsel Şiddet:393

• Pisikolojik Şiddet:1451

• Ekonomik Şiddet:595

• Şiddete uygulıyanlarla başvuranların yakınlık derecesine göre dağılımı:

• Eş-Sevgili:1349
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• Başvuran Ailesi-Akrabaları:106

• Eşinin Ailesi-Akrabaları:91

• Çocuklar:38 olmak üzere istatislik verilerine ulaşmak mümkün olmaktadır

I. FAALİYETLER:

Takip Edilen Davalar:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca Resmi Gazete’nin 18.01.2013 tarih ve 
28532 nüshasında yayınlanan 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Kar-
şı  Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin m.3 /i 
bendi ile, m.32/6 ve m.34/1 de düzenlenen zorlama hapsine itirazla ilgili hü-
kümlerinin yönetmeliğin dayanağı olan 6284 sayılı yasaya ve hukuka aykırılık 
taşıması nedeni ile iptali istemiyle Danıştay’da dava açılmıştır;

İZMİR NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ 

-KANALI İLE-

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

       

          YÜRÜTMEYİ DURDURMA 
İSTEMLİDİR

DURUŞMA İSTEMLİDİR

DAVACILAR  :    İZMIR BAROSU BAŞKANLIĞI ADINA, 

                                         BARO BAŞKANI AV. SEMA PEKDAŞ, 1456 SOK. NO:14 
ALSANCAK-İZMİR 

DAVALI      :  AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 
ESKİŞEHİR YOLU   SÖĞÜTÖZÜ MAHALLESİ      

2177.SOKAK NO:10/A 8.KAT ÇANKAYA/ANKARA
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KONUSU :  AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI’NCA 
RESMİ GAZETE’NİN 18.01.2013 TARİH VE 28532 
NÜSHASINDA YAYINLANAN 6284 SAYILI 
AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI 
ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN 
UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN M.3 /İ BENDİ İLE, 
M.32/6 VE M.34/1 DE DÜZENLENEN ZORLAMA 
HAPSİNE İTİRAZLA İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN 
YÖNETMELİĞİN DAYANAĞI OLAN 6284 SAYILI 
YASAYA VE HUKUKA AYKIRILIK TAŞIDIĞINDAN 
DURUŞMA YAPILMAK SURETİYLE ÖNCELİKLE; 
YÖNETMELİĞİN İPTALİ İSTENEN MADDELERLE 
SINIRLI OLMAK ÜZERE YÜRÜTÜLMESİNİN 
DURDURULMASINA BİLAHARE ANILAN 
MADDELERİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ 
TALEBİNE İLİŞKİNDİR.

ITTILA TARİHİ : 18.01.2013 GÜN VE 28532 SAYILI RESMİ GAZETE

1. USUL İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR : 

1.1 DAVA EHLİYETİ İLE İLGİLİ : 

1. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Baroların Kuruluş ve Nitelikleri” Başlıklı 
76 ncı maddesinin 4667 sayılı Kanun’la değişik 1 inci fıkrasında; “Barolar; 
avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri 
ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlakını, 
saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, 
avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, 
tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır” hükmü düzenlenmiştir. 

2. Aynı Kanun’un “Yönetim Kurulunun Görevleri” başlıklı 95 inci maddesine 
4667 sayılı Kanun’la eklenen 21 inci bendi ile de  “Hukukun üstünlüğünü ve 
insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak”, 
baroların görevleri arasında sayılmıştır.  

3. Hukuk örgütü olarak baroların,  hukukun üstünlüğü savunmak, korumak 
ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak adına başvuracağı yollardan bir tanesi 
de idarenin hukuka aykırı ve kamu yararını ihlal eder mahiyetteki işlemlerine 
karşı yargı yoluna başvurmaktır. İdarenin iptal davaları yoluyla denetlenmesi 
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sonucunu doğran bu sistem, hukuk devletinin olmazsa olmaz niteliklerinden 
birisidir. 

4. Hukuk devleti, en kısa tanımıyla faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı 
olan, vatandaşlarına hukukî güvenlik sağlayan devlet demektir.1 Bir başka 
tanımda hukuk devleti, vatandaşların hukukî güvenlik içinde bulundukları, 
devletin eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu bir sistem olarak 
belirtilmiştir.2

5. Anayasa Mahkemesi kararlarında da hukuk devleti kavramının tanımına 
yer verilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nce en sık kullanılan hukuk devleti 
tanımlarından birinde, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına saygılı, 
bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adil bir hukuk düzeni 
kurup bunu geliştirerek sürdüren, anayasaya aykırı durum ve tutumlardan 
kaçınan, hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine 
açık, yasaların üstünde yasa koyucunun da uyması gereken anayasa ve temel 
hukuk ilkelerinin bulunduğu bilincinde olan devlet hukuk devleti olarak 
tanımlanmıştır.3

6. Mahkeme, daha öz ve kısa bir başka tanımda hukuk devletini, insan 
haklarına saygılı ve bu hakları koruyan, toplum yaşamında adalete ve eşitliğe 
uygun bir hukuk düzeni kuran ve düzeni sürdürmekle kendisini yükümlü sayan, 
bütün davranışları hukuk kurallarına ve anayasaya uyan, işlem ve eylemleri 
yargı denetimine bağlı olan devlet olarak tanımlamıştır.4  Anayasa Mahkemesi 
kararlarında yer alan hukuk devleti tanımının kapsamlı ve evrensel hukuk 
kurallarına daha uygun düştüğü gözlenmektedir.

7. İptal davasının amacının hukuk devletini kaim kılmak olduğu; iptal 
davasında davacının rolünün idarenin hukuka ve kanuna aykırı işlemlerini 
ortadan kaldırmak suretiyle idarenin hukuka bağlılığını sağlamak ve böylece 
hukuk düzenini korumaktan ibaret bulunduğu dikkate alındığında, iptal davası 
ve hukuk devleti arasındaki ilişki,  oldukça berrak bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 

8. Nihayetinde bu ilişki, Baroların dava ehliyeti açısından, 1136 Sayılı Avukatlık 

1 Özbudun, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, 5. Baskı, Ankara 1998, s. 89.
2 Kuzu, Burhan, Hukuk Devleti ve Hukuk Zihniyeti, http://www.academical.org/
dergi/makale/11
3 Anayasa Mahkemesi, E. 1998/58, K. 1999/19, KT. 27.5.1999, RG, 04.3.2000, sy. 
23983, s. 29.
4 Anayasa Mahkemesi, E. 1990/20, K. 1991/17, KT. 21.6.1991, AYMKD, sy. 28, c. 
1, s. 100.
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Kanunu’nun Baroların ve Baro Yönetim Kurulu’nun görevlerinin düzenlendiği 
76. ve 95. maddesinin 21. bendinde zikredilen “ hukukun üstünlüğünü ve insan 
haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” ifadesinde 
vücut bulmaktadır.  

9. Neticede; “iptal davaları ile idari işlemlerin hukuka uygun olup 
olmadığının saptanmasına, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, böylece de 
idarenin hukuka bağlılığının belirlenmesine, sonuçta hukuk devleti ilkesinin 
gerçekleştirilebilmesine olanak sağlandığından, bu davalarda menfaat 
ilişkisinin dar yorumlanmaması gerekmektedir…5.”

10. Bu ülkeyi ilgilendiren birçok yasal düzenlemenin hazırlanmasında söz sahibi 
olan, yasama organı tarafından görüşüne başvurulan, hukukun, temel hak ve 
özgürlüklerin korunmasında ve geliştirilmesinde vazgeçilemez ve devredilemez 
görev ve sorumluluklara sahip, yargının kurucu unsuru Savunmanın ve onun 
örgütlü gücü olan Baroların, işbu davayı açmakta menfaatinin bulunduğu 
açıktır. 

11. Kaldı ki, aşağıda detaylıca açıklanacağı üzere, getirdiği düzenlemelerle 
normlar ilişkisini açıkça ihlal eden, bağlı bulunduğu üst normlarla açıkça çelişki 
taşıyan yönetmeliğin iptalinin istenmesi amacıyla Baroların açtığı bu dava,  
hukukun üstünlüğüne saygı ve yasalara uygunluğun sağlanması talep edilen 
bir davadır. 

12. Davacı Baroların davadaki bu talebinin ve davacı olarak duruşunun, 1136 
sayılı Avukatlık Kanunu’nun 76 ve 95. maddesinde zikredilen,  “hukukun 
üstünlüğünü ve insan haklarını savunma, koruma ve bu kavramlara işlerlik 
kazandırma” görevi ile doğrudan ilgili olduğu ve örtüştüğü açıktır. 

13. Barolar, Avukatlık Yasası gereğince insan haklarının korunması ve 
geliştirilmesi ,hukukun üstünlüğünün savunulması görevi de bulunan,  kamu 
hizmeti veren kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olması sebebiyle,  
kadına yönelik şiddetle ilgili  olarak çıkarılan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve 
Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesine dair kanuna ilişkin olarak kadınların 
en temel insan haklarının  korunması  ve gerekli önlemlerin  hayata geçirilmesi 
konusunda da ilgili makam ve kuruluşlarla birlikte  yetkili ve sorumludurlar.

14. Bu nedenle şiddete uğrayan   yerine şiddet uygulayanı koruma ve 

5  Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, E. 1997/195, K. 1997/400, KT. 
13.6.1997, Danıştay Dergisi, sy. 95, y. 28, s. 82., 
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kollamaya yönelik hükümler içeren, uygulama yönetmeliğinin aşağıda belirtilen 
maddelerinin iptalini istemek zorunlu olmuştur.

15. Konuya ilişkin emsal mahiyetteki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 
07.04.2005 tarih ve E.2003/417, K.2005/234 sayılı Kararında; “İdari işlemlerin 
iptali davasının sübjektif ehliyet koşulu “menfaat ihlali”dir. Yasal düzenleme, 
içtihat ve doktrine göre, tek taraflı irade açıklamasıyla kesin ve yürütülmesi 
zorunlu nitelikte tesis edilen idari işlemler hakkında, ancak bu idari işlemle 
meşru, kişisel ve güncel bir menfaat ilgisi kurulabilenler iptal davası açabilir. 
Anılan nedenle hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak 
ve bu kavramlara işlerlik kazandırmakla görevli olan İzmir Barosu’nun, bu 
konuya ilişkin açmış olduğu davada, dava açma ehliyeti bulunmaktadır” 

1.2- DAVA AÇMA SÜRESİ İLE İLGİLİ : 

1. 2577 sayılı İYUK’ un 7. maddesinin 1. fıkrasında dava açma süresinin, 
özel kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare 
mahkemelerinde altmış gün olduğu, bu sürelerin idari uyuşmazlıklarda yazılı 
bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren başlayacağı, 4. fıkrasında 
ise ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen 
günden itibaren başlayacağı ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin 
düzenleyici işlem veya uygulayıcı işlem veyahut her iki işleme aleyhine birden 
dava açabileceği kurala bağlanmıştır. 

2. 2577 sayılı yasanın 8. maddesinin 1. fıkrasında “süreler, tebliğ, yayın veya 
ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar” hükmüne yer verilmiştir. 

2. ESASA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  : 

2.1 YÖNETMELİĞİN NORMLAR HİYERARŞİSİ İLKESİ AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ:

1. Söz konusu yönetmelik öncelikle Normlar Hiyerarşisi olarak anılan ilkeye 
açıkça aykırıdır.

2. Bilindiği üzere, hukukun kaynakları tabiri ile hukuk kurallarını oluşturan 
ve geliştiren yol ve yöntemler anlaşılmaktadır. Bu kaynakların bir bölümünü 
oluşturan ve “yazılı kaynaklar” olarak ifade edilen kaynaklar arasında Kanun, 
Tüzük, Yönetmelik, Uluslararası Anlaşmalar gibi kaynaklar yer alır. 

3. Söz konusu yazılı kaynaklar arasında ise bir altlık-üstlük sıralaması 
bulunmaktadır. Bu sıralama, Normlar Hiyerarşisi olarak adlandırılmaktadır. 
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En üstte Anayasa (ve usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş uluslararası 
sözleşmeler) olmak üzere yukarıdan aşağıya doğru yasalar, tüzükler ve 
yönetmelikler olarak sıralanan bu normlar skalasında yer alan hiçbir kural, 
kendinden üstte bulunan hukuki norma aykırı olamaz. 

4. Normlar hiyerarşisinde bir alt norm üst norma aykırılık teşkil etmemeli, üst 
normun kendisine verdiği hukuki sınırların dışına çıkmamalıdır. Bu husus hukuk 
devleti açısından da önem taşımaktadır. Zira bir üst normla düzenlenmeyen 
bir hususun daha alt normlarla düzenlenmesi halinde hukuk devleti ilkesinin 
zedeleneceği açıktır.

5. Hukuk kuralları tarafından düzenlenen alanlardan birisi olan, idarenin iş 
ve eylemlerinin uygulanması ve söz konusu uygulama sonuçlarının denetimi 
açısından da normlar hiyerarşisi kavramı büyük önem taşımaktadır. 

6. Yürütme organının düzenleyici işlemleri arasında yer alan yönetmelikler, 
Anayasa’nın 124’ üncü maddesi ile düzenlenmiştir. 124’ üncü madde ile 
Başbakanlığa, bakanlıklara ve kamu tüzelkişilerine, kendi görev alanlarını 
ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara 
aykırı olmamak şartıyla, yönetmelik çıkarabilme yetkisi verilmiştir.

7. Davaya konu 18.01.2013 tarih ve 28532  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
yönetmelik yukarıda izah edilen çerçevede incelendiğinde,  yönetmelik normlar 
hiyerarşisine açıkça aykırı olduğu görülecektir.

2.2 YÖNETMELİK  ESAS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ :

1. Davalı idare tarafından 18 Ocak 2013 tarihinde yayımlanan Uygulama 
Yönetmeliğindeki iptali istenen maddeler;    gerek 6284 sayılı yasanın amacı 
ve gerekçelerine, gerekse T.C Devletinin Kadınlara Yönelik Şiddettin Önlenmesi 
için imza koyduğu başta CEDAW olmak üzere, İstanbul Protokolü olarak 
adlandırılan   Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesindeki hükümlerle çelişmektedir.

 2.2.1. 6284 SAYILI YASANIN UYGULANMASINA DAİR 
YÖNETMELİĞİN  M:3/İ BENDİ YÖNÜNDEN :

1.  Yasadaki tanım ve kısaltmaların düzenlendiği 3.maddede  “Konukevi“   
içerik itibarıyla  şöyle tanımlanmıştır. “Fiziksel,duygusal,cinsel,ekonomik 
veya sözlü istismara veya şiddete uğrayanların ,şiddetten korunması,psiko-
sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi ,güçlendirilmesi ve bu dönemde 
şiddet mağdurlarının varsa çocukları ile birlikte  kalabilecekleri, ve konukevi, 
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sığınmaevi, kadın sığınağı,şefkatevi ve benzer adlarla açılan yatılı sosyal hizmet 
kuruluşunu ifade eder “ 

2. Bu tanımlama;  6284 sayılı yasanın ikinci bölümünde Mülki Amir Tarafından 
Verilecek Koruyucu Tedbirler arasında sayılan 3.maddesinin a bendinde 
düzenlenen  “Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu 
yerde veya başka bir yerde uygun barınma yerinin sağlanması “ hükmü ile 
birlikte değerlendirildiğinde şiddete uğrayan kadın ve çocukların gerçekten can 
güvenliklerinin sağlandığı, yeri gizli tutulan bir barınma yeri olup olmayacağı 
hususu tartışmalıdır.

3. Her ne kadar 05 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren Konukevi 
Yönetmeliğinin m:3/i bendinde de aynı tanımlamaya yer verilmiş olsa da her 
iki yönetmelikte bahsi geçen tanımlama nedeniyle kadınların geçici olarak 
güvenlik içinde barınmaları ve yasada öngörülen diğer ihtiyaçlarının da 
giderilmesi mümkün olamayacaktır. 

4. Zira çeşitli adlarla tanımlanan, kuruluş ve işleyiş itibarıyla birbirinden 
çok farklı özellikler taşıyan  kurumların konukevi olarak tanımlanması ve 
kadınların buralara yönlendirilmeleri çözüm yerine başka sorunların ortaya 
çıkmasına neden olabilecektir. Dolayısıyla her iki yönetmelikte tanımlanan 
“konukevi” ifadesi ülkemizde gerek Belediyeler, gerekse Bakanlık tarafından 
açılan sığınma evleriyle birlikte özel kişi ve kurumlar tarafından açılan, nitelik 
itibarıyla sığınmaevi özelliği taşımayan pek çok kurumu aynı çatı altında 
toplayarak mevcut sayıyı yükseltme çabası içine girilmiş olduğu çok açıktır. Bu 
durum hem yasaya hem de devletin imza koyduğu uluslarası sözleşmelerdeki 
taahhütlerine aykırıdır. 

5. Bu madde ile Yönetmeliğin 7.maddesi de çelişkilidir. Yönetmelikte;  
“Barınma Yeri Sağlanması “ başlığı altında düzenlenen 7.madde hükmü ile  m.3/ 
i bendinde  düzenlenen  “Konukevi” tanımlaması ile  uygulama yönetmeliğinde 
bir kavram karmaşası yaratılmıştır.   Hakkında barınma yeri sağlanmasına karar 
verilen kişilerin barınmaevlerine ne şekilde gönderileceği hususu detaylı olarak 
düzenlenmiş bu hükümde ise “konukevi” nden hiç söz edilmemiştir.  

6. Kadınların şiddetten korunacakları ve geçici olarak yerleştirilecekleri 
yerlerin barınak mı, konukevi mi, yoksa sığınmaevi mi olduğu belli değildir. Arz 
edilen nedenle yönetmeliğin 3/i ve 7.maddesi birlikte irdelenmek suretiyle her 
iki maddenin biribiriyle  uyumlu hale gelecek şekilde yeniden düzenlenmesi 
bir zorunluluktur.
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 2.2.2. 6284 SAYILI YASANIN UYGULANMASINA DAİR 
YÖNETMELİĞİN  M:32/6.  BENDİ YÖNÜNDEN:

1.  İptali istenen  hüküm “Korunan kişinin nüfus kaydına işlenen gizlilik şerhi, 
tedbir kararının süresinin sona ermesini takip eden onbeşinci gün MERNİS 
veri tabanından silinir. Gizliliğe ilişkin tedbir kararının değiştirilmesi veya 
kaldırılması halinde ise nüfus müdürlüğü tarafından karar gecikmeksizin yerine 
getirilir.” hükmüdür. 

2. Anılan maddenin 1-5.fıkralarında tedbir kararlarının gizliliğine ilişkin 
düzenlemelerin nasıl olacağı ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu düzenleme önemli 
bir ihtiyaca cevap verebilecek bir düzenleme olmakla birlikte,  6.fıkrasındaki 
düzenleme ile tedbir kararlarının süresinin çok kısa olması, şiddet mağdurunun 
yeniden tedbir karar istediği durumlarda Nüfus Müdürlüğüne bildirme işlemleri 
sırasında yaşanacak gecikmeler nedeniyle birçok kadın şiddet tehlikesine açık 
hale gelmektedir. 

3. Bu nedenle, adres bilgileri MERNİS veri tabanında gizlenen kadın 
ve çocukların adreslerinin gizliliğinin, tedbir kararının  süresinin  bitimini 
takiben 15.gün veri tabanından  kendiliğinden  6.bentte düzenlenen şekliyle 
kaldırılması yasanın amacına ters bir uygulamadır. Mahkeme kararı ile verilen 
“Gizlilik Şerhi “ yine mahkeme kararı ile kaldırılmalıdır. Aksi takdirde idarenin 
keyfi uygulamalarının önüne geçmek mümkün olamayacağı gibi, tedbir 
kararının uzatılması durumunda idareye yeniden gizlilik bildirimini işlemesi 
için verilen süre içinde kadınların ve çocukların adres bilgileri ulaşılabilir bir 
konuma gelmekte, bir çok kadın bu süreçte saldırıya maruz kalmaktadır.  

 2.2.3. 6284 SAYILI YASANIN UYGULANMASINA DAİR 
YÖNETMELİĞİN  M:34/1.  BENDİ YÖNÜNDEN:

1. Dava konusu yönetmeliğin  ; Hâkim tarafından verilen tedbir kararlarına 
ve zorlama hapsi kararına itiraz başlığı altında düzenlenen  34.maddesinin 
1.fıkrasında  ; Kanun hükümlerine göre hâkim tarafından verilen koruyucu veya 
önleyici tedbir kararları ile tedbir kararlarına aykırılık dolayısıyla verilen zorlama 
hapsi kararlarına karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde 
ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir. “ hükmü getirilmiştir.

2. Bu düzenleme ile yasada olmadığı halde “hakim kararının ihlalinin 
cezalandırılmasına ilişkin zorlama hapsi için de tekrar 15 günlük süre ve 
kesinleşme şartı getirilmiş olması öncelikle yasaya aykırıdır.
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3.  Ayrıca  kesinleşmiş  tedbir kararına tekrar itiraz yolu açmak suretiyle  
zorlama hapsinin uygulanması imkanı ortadan kaldırmaktadır.   Şiddet 
uygulayanlara şiddet mağdurlarının aleyhine olarak yeni bir itiraz hakkı 
tanınmakta  dolayısıyla da zorlama hapsinin koruyucu ve caydırıcı /önleyici 
etkisi  yasaya aykırı olarak yok edilmektedir.

4. Dava konusu yönetmeliğin dayanağı olan 6284 sayılı yasanın ;   “Tedbir 
kararının verilmesi, tebliği ve gizlilikle ilgili 8.maddesinin   5.fıkrasında “ Tedbir 
kararının tefhim ve tebliğ işlemlerinde, tedbir kararına aykırılık hâlinde şiddet 
uygulayan hakkında zorlama hapsinin uygulanacağı ihtarı yapılır.”  Denmiş 
, daha sonra da yasada  Tedbir kararlarına aykırılık halinde hükmedilecek 
zorlama hapsine ilişkin hükümler etraflıca sayılmıştır.

5. Yasanın   13. maddesinin  1.fıkrasında “ Bu Kanun hükümlerine göre 
hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı 
hareket etmesi hâlinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine 
ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama 
hapsine tabi tutulur.” Hükmü vardır. 13.maddenin 2.fıkrasında ise “ Tedbir 
kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine 
ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi onbeş günden otuz güne 
kadardır. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi altı ayı geçemez.”  Denilmiştir.

6. Yasanın 13.maddesinin 3.fıkrasında ise “ Zorlama hapsine ilişkin kararlar, 
Cumhuriyet başsavcılığınca yerine getirilir. Bu kararlar Bakanlığın ilgili il ve 
ilçe müdürlüklerine bildirilir.” Denilmiştir. Ancak yasanın uygulanmasına dair 
yönetmelikte tüm bu hükümlere aykırı olarak  “zorlama hapsine dair hüküm 
yeni bir tedbir kararıymış gibi zorlama bir yorum yapılmak suretiyle yeniden 
itiraz hakkı getirilmiştir. 

3. YÜRÜTMEYİ DURDURMA İSTEMİMİZ HAKKINDA : 

1. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesine göre:  “Danıştay ve 
idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız 
zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte 
gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına 
karar verebilirler.” denilmek suretiyle mahkemelerce yürütmeyi durdurma 
kararı verilebilmesi için dava konusu işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve 
idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması 
şartlarının birlikte gerçekleşmesini aramıştır.

2. Her ne kadar idarenin işlemlerinin icrailik niteliği taşıdığı ve aksi yargı 
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kararları ile kanıtlanıncaya kadar icra edilebilir olduğu gerçeği göz önünde 
bulundurulsa da; idari yargılama usulüne has olan yürütmeyi durdurma 
müessesinin amacı ve varlık nedeni dikkate alındığında, dava sonucu 
beklenmeden hukuka aykırı davalı idare işleminin icra edilebilir olma niteliğinin 
ortadan kaldırılmaması ağır sonuçlar doğuracaktır.

3. Norm hiyerarşisi içinde daha üst nitelikte norm olan Anayasa ve yasaya 
uygunluğu zorunlu bulunan Yönetmeliğin üst normun alttaki normla etkisiz 
hale getirilemeyeceğine ilişkin hukuk ilkesine (lex Superior) aykırı şekilde 
düzenlenen iptalini istediğimiz hükümleri yürürlükte kaldığı sürece, gerek 
şüphelinin veya sanığın gerekse şüpheli veya sanığın savunmasını üstlenen 
müdafinin yasalarla tanınan savunma hakkının kullanılması sırasında her hangi 
bir kısıtlama olmadan etkin bir şekilde kullanmasını yasalara aykırı olarak 
çıkarılan dava konusu yönetmelik hükümleri ile kısıtlanacağından; ileride sanık 
ve toplumun adalet duygusu açısından onarılamaz zararların engellenmesi ve 
telafisi olanaksız bu durumun önlenebilmesi için yargılama sonuçlanıncaya 
kadar yürütmenin durdurulmasını da talep zorunluluğu doğmuştur.

4. Nitekim yukarıda ayrıntılarıyla açıklandığı üzere dava konusu yönetmelik 
ile işlemlerin belirtilen şekilde yapılması, hukuka ve kamu yararına aykırı olup  
telafisi güç ve imkansız zararlar doğuracaktır. 

HUKUKİ NEDENLER :ANAYASA, AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ, 
6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN 
ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA, KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ 
ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE BUNLARLA MÜCADELEYE DAİR AVRUPA 
KONSEYİ SÖZLEŞMESİ, KADINA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN YOK 
EDİLMESİ SÖZLEŞMESİ (CEDAW) ve ilgili tüm hukuki mevzuat

DELİLLER : DANIŞTAY İDDK KARARI ve yasal her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM :YUKARIDA SUNULAN VE RE’SEN RASTLANILACAK 
NEDENLERLE; 

RESMİ GAZETE’NİN 18.01.2013   TARİH VE 28532  NÜSHASINDA YAYINLANAN  
6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN 
ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN; 

1. Dava konusu Yönetmeliğin 3.maddesi i bendi ile düzenlenen “Kadın 
Konukevi” tanımlamasının,

2. Dava konusu Yönetmeliğin 32.maddesi 6 ile hükmü ile getirilen “tedbir 
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kararlarındaki gizlilik şerhinin MERNİS veri Tabanından kararın süresinin 
bitiminden itibaren 15.gün de kendiliğinden kalkacağına dair hükmün 

3. Yönetmeliğin 34.maddesi 1 fıkrasında düzenlenen zorlama hapsine itirazla 
ilgili hükümlerinin yönetmeliğin dayanağı olan 6284 sayılı yasaya ve hukuka 
aykırılık taşıdığından duruşma yapılmak suretiyle öncelikle; yönetmeliğin iptali 
istenen maddelerle sınırlı olmak üzere yürütülmesinin durdurulmasına bilahare 
anılan maddelerin İPTALİNE 

4. Dava masraf ve harçları ile vekâlet ücretinin davalı idareler üzerinde 
bırakılmasına karar verilmesini dileriz. 

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI

II. Faaliyet raporlarının diğer Barolara da gönderilmesi sebebi ile bu tür giri-
şimlerde bulunulmasının artırılması dileği ile katılma dilekçemizin bir kopyasını 
faaliyet raporumuza ekliyoruz. 

6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DOSYA NO :2014/     E.

KATILMA TALEBİNDE BULUNAN :İzmir Barosu Başkanlığı

VEKİLİ :Av .Ayşegül ALTINBAŞ

KONU :Davaya katılma talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR: 

1-)Maktul Serpil ERFINDIK 29.11.2013 günü Baromuzca kurulmuş ve İzmir 
Adliyesinde faaliyet gösteren “İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk 
Araştırmaları Merkezi”ne gelerek ,boşandığı eşinden şiddet gördüğünü ve 
görmeye devam ettiğini , hayati tehlikesinin bulunduğunu beyan ederek hu-
kuki yardım başvurusunda bulunmuştur.   Maktülce merkezimizde o gün için 
nöbetçi  olan avukat tarafından beyanları alınmış, ön büro hizmeti olarak da 
acil olan işlemler yerine getirilmiştir.

Maktül ERFINDIK’ın dosyası tetkik edilip kendisi için avukat atanması işlemleri 
Baromuzca yapılırken maalesef ki tam da şikayetçi olduğu kişi tarafından öl-
dürülmüştür.

2-)Bu olay Merkezimizde adli yardım hizmetini sürdüren meslektaşlarımız ile 
bizi ziyadesiyle üzmüş ve yaralamıştır. 

Kadına yönelik şiddetin  bir insan hakkı ihlali olduğu Anayasamız başta ol-
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mak üzere , 6284 sayılı yasa ve sair mevzuat ile ülkemizce de usulüne uygun 
olarak imzalanmış Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 
(CEDAW) ve Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi(İstanbul Sözleşmesi) açıkça belir-
tilmiş , AİHM  kararlarında subüt bulmuştur. 

Barolar, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunun md.76 gereğince; “…hukukun üstünlü-
ğünü, insan haklarını savunmak ve korumak….” amaçları olan kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Yine aynı yasanın baro yönetim kurullarının 
görevlerini düzenleyen 95/21. Maddesinde ise; “hukukun üstünlüğünü ve in-
san haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” sayıl-
maktadır. İki madde birlikte değerlendirildiğinde, Baroların hukukun üstünlü-
ğünü ve insan haklarını savunmak ve koruma görevinin, yönetim kurullarınca 
hayata geçirileceği açıktır.                     

Baromuza bağlı Kadın Hakları Merkezimiz kadının insan haklarının ihlalinin 
bertarafı konusunda hukuka uygun olarak hizmet veren bir Merkezdir. Serpil 
ERFINDIK merkezimiz başvurucusu olduğu gibi artık toplumsal bir yara hali-
ni almış kadın cinayetlerinin spesifik bir örneğidir. Suçtan zarar gördüğümüz 
açıktır. İzmir Barosu Başkanlığı olarak Sanık V. A.dan şikayetçiyiz .

3-)6284 sayılı yasa uyarınca Aile Ve sosyal Politikalar Bakanlığının bu davalara 
mağdurlar yanında katılma hakkının  olduğu açıktır. Buradan hareketle aynı 
yasaca hukuki yardım taleplerini karşılamakla yükümlü  Baroların da Kadına 
yönelik her türlü şiddetle mücadele kapsamında katılma taleplerinin kabulü 
gereklidir. Gerek soruşturma, gerekse kovuşturma ayağında gerçeğin ortaya 
çıkarılması ile  adil yargılanma açısından çok önemli avantajlar sağlayacaktır. 

4-) Türk Hukuk Sisteminde, ceza davalarında kimlerin davaya katılabileceği,   
CMK md.237 ‘de düzenlenmiştir. Madde metninde, zarar gören gerçek ve tü-
zel kişilerin, kamu davasına katılabileceği belirtilmiştir. Buradan hareketle bir  
kamu davasına katılma söz konusu olduğunda kilit noktanın “suçtan zarar gör-
me” kavramı olduğu ortadadır.

5-) Suçtan zarar görme dar yorumlanır ise doğrudan bir zarar görme söz konu-
su olacaktır. Ancak suçtan doğrudan zarar gören bir insanın hali hazırda dava 
açma hakkı bulunacağı gibi, davacı , mağdur , şikayetçi ve katılan sıfatlarını 
zaten doğrudan edinebilecektir. Suçtan zarar görmek bizzat zarar görmekle 
sınırlı tutulmalı mıdır?

Bu husus uzun tartışmalara neden olmuştur. Bu tartışmalar sonucunda Nur 
CENTEL’in de belirttiği gibi bu düzenlemede “müdahilliğin sadece zarar gören-
lerle sınırlandırılmadığını, çünkü bunun her zaman adil ve isabetli olmadığını, 
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çağdaş gelişmelerde suçtan dolaylı zarar görmenin de “zarar gören” kapsa-
mına dahil edildiğini görmekteyiz. Müdahale, sadece şahsi haklara kavuşma-
ya hizmet eden bir kurum değildir. Bu yolun asıl adaletin gerçekleşmesinde, 
maddi gerçeğin bulunmasında ve suçlunun cezalandırılmasında etkin rol alma 
konusundaki işlevi büyüktür. Bu nedenle, günümüz ceza muhakemesinde artık 
davanın konusuyla ilgili dernek, kuruluş ve diğer kişilerin de suçtan zarar gören 
kavramına dahil edildiği görülmektedir.

Öğretideki görüşler ve Yargıtay içtihatları, suçtan zarar görenler kavramının 
kapsamını artık genişletme eğilimindedirler. Mahkemelerin de bu yorum biçi-
mini izlemeleri kaçınılmazdır.” (*)

6-) Bu alandaki temel görüş ise, iddia edilen fiil ile haklı çıkarı zedelenen kişiye 
zarar gören kişi niteliğini tanıyan görüştür. Bu görüş yanlıları, iddia edilen ve 
cezalandırılması istenen fiille haklı bir çıkarı zedelenen kişinin, o suçun kovuş-
turulması konusundaki isteğini, o suçun o kişide yarattığı tatmin edilme ge-
reksinmesini esas almakta, suçun o kişi üzerinde yarattığı psikolojik etkiyi göz 
önünde tutmaktadır. Buna göre, sanığın suçlandığı fiil ile o suçtan etkilenen 
kişinin psikolojik durumu değerlendirilmekte, fiilin o kişinin haklı sayılabilecek 
bir çıkarını zedelediği belirlendiğinde ve o kişinin fiilin yargılanmasında aktif ve 
etkin bir rol oynaması haklı görüldüğünde, bu kişiye suçtan zarar gören niteliği 
tanınmakta, aksi sonuca varıldığında suçtan zarar gören süjeliği reddedilmek-
tedir.

7-) Görüldüğü üzere, öğretide davaya müdahale ile ilgili olarak <suçtan za-
rar gören> kavramının sınırları saptanırken, kesinlik taşıyan bir ölçüte ulaşıla-
mamış, ancak yargıca yol gösterici nitelikte bazı ilkeler ortaya konulmuştur. O 
halde, bu sınırları belirlerken yargıcın, <haklı çıkar> ve <cezalandırma konula-
rındaki psikolojik durumu> iyi değerlendirmesi gerekmektedir. (Yurtcan, Ceza 
Yargılaması Hukuku, 12.Bası, s.211 vd.)

8-) Çeşitli yargısal kararlarda da vurgulandığı üzere yargıç, bir olayda suçtan 
zarar göreni belirlerken, sanığa yüklenilen ve cezalandırılması istenilen fiille 
haklı bir çıkarı zedelenen kişinin ceza kovuşturması konusundaki isteğini göz 
önünde tutmak ve bu haklı görüldüğünde kişiye suçtan zarar görme niteliği 
tanımak durumundadır. (CGK. nun 29.06.1992 gün ve 176-201, 11.4.2000 gün 
ve 64-69 sayılı kararları)

9-) Görüldüğü gibi, gerek yargısal kararlarda gerekse öğretide, katılma için 
aranan ve yargıcın değerlendirmesi gereken keyfiyet, <haklı çıkarın zedelen-
mesi> ve <cezalandırma konularındaki psikolojik durum>dur. (Ceza Genel Ku-
rulu 15.07.2008 gün  2008/9-95 Esas, 2008/195 Karar sayılı kararı)
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10-) Demek sureti ile çağdaş hukuklara uygun bir yolun izlenmesi gerekliliği 
vurgulanmıştır. Suçtan zarar görmenin geniş yorumlanması elzemdir. Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi  yargılamasında derneklerin ve baroların müdahalesi 
kabul edilmekte , Bulgaristan M.C, Türkiye Opuz davalarında olduğu gibi genel 
olarak  sivil toplum kuruluşlarının katılma talepleri kabul edilmiştir.

Nitekim gerek baroların, gerekse kadın örgütleri ve derneklerinin kadına yöne-
lik şiddet davalarına müdahilliği, başta Cedaw olmak üzere uluslararası düzen-
lemelerin bir iç hukuk kuralı sayıldığı Türk Hukuk Sisteminde, özelikle sözleş-
melerin hayata geçirilmesi ve uygulanır kılınması açısından önem taşımaktadır. 

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Barolar, Yasalarımız ve 
Uluslararası Sözleşmelerce  toplumsal farkındalıkların geliştirilmesinin sağlan-
masını, mağdurlara hukuksal desteğin sağlanmasının yanı sıra, hukukun üstün-
lüğünün tesisi, adil yargılanma hakkının sağlıklı bir biçimde kullanılabilmesi, 
dezavantajlı grupların uğradığı ayrımcılığın giderilmesi ve hak ihlalleriyle so-
rumlu tutulmuştur. 

11- Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle; açılan davada Av. K. 76. Maddesi ile 
baromuza yüklenmiş olan “hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve 
korumak görevi“ HAKLI ÇIKARI ZEDELENEN BAROMUZ ADINA katılma talebin-
de bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur. 

SONUÇ VE TALEP: İzmir Barosu Başkanlığı olarak katılma talebimizin kabulüne 
karar verilmesini saygılarımızla dileriz. 14.04.2014

Takip Edilen Diğer Davalar:

III. Bayraklı adliyesi, mahkeme kaleminde çalışan S.A’yı “töre ve namus sai-
kiyle” tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dolayı boşandığı eski 
eşinin yargılandığı İzmir 4.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davasında kadın 
hakları merkezi üyeleri mağdur vekilliği sıfatı ile yer alarak şiddet mağduru 
kadına hukuksal destek vermişlerdir.

IV. Merkezimiz başvurucusu olan D.A. başvurusunda boşanmak istediğini an-
cak korktuğunu beyan etmiş, şiddeti bertaraf edebilmesi ve boşanabilmesi için 
sosyal ve hukuki  olanaklar konusunda bilgilendirilmiştir. Ancak maalesef ki sü-
reci devam ettirmemiş ve geçen süre zarfında ,eşi tarafından birçok kez bıçak-
lanmak suretiyle yaralanmış, şans eseri hayatını kaybetmemiştir.  Eşinin tutuklu 
olarak yargılandığı İzmir 6.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davasında İzmir 
Barosu yargılamaya katılma  talep etmiş , Mahkemece talep kabul edilmiştir.
Dosyada İZMİR BAROSU olarak  katılan sıfatı ile yer aldığımız gibi ,Baromuz 
yönetim kurulu üyelerimizce temsil edilmiş, katılan D.A. nın vekilliğini İzmir 
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Barosu CMK komisyonu üyeleri ile  Kadın hakları merkezi üyeleri tarafından 
yürütülmektedir.

V. Yakın akrabası tarafından cinsel saldırıya uğrayan T.D.  diğer akrabaları ta-
rafından da tehdit edilmektedir. T.D’ye sahip çıkan babası silahlı saldırıya uğ-
ramıştır.Merkezimize başvuran T.D.’nin Baromuzca atanan vekilinin beyanları 
değerlendirilmiş ve T.D.’nin durumu tetkik edilerek , Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı İl Müdürlüğü bilgilendirilmiştir.Gerek Baromuzca gerekse Müdürlük-
çe yargılamaya katılma talebinde bulunulmuş ve katılma talebi Karşıyaka Ağır 
Ceza Mahkemesince kabul edilmiştir. Yargılama halen devam etmektedir.

VI. Bergama’da utanç davası olarak basına yansıyan mağdur küçüğün birden 
çok kere istismara uğradığı davada,Baromuzun ısrarlı takibi ve katılma taleple-
rinde bulunmasına rağmen Bergama Ağır Ceza Mahkemesince talebimiz kabul 
görmemiştir. Halen dosyamızda İzmir Barosu gözlemci sıfatı ile yer almakta , 
Merkezimizin gönüllü avukatları mağdur –küçüğün avukatı olarak yargılamaya 
iştirak etmektedirler. 

VII. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Serpil ERFINDIK boşandığı eşi ta-
rafından hunharca katledilmiştir. Aynı zamanda Merkezimiz başvurucusu olan 
Serpil ERFINDIK başvurusundan kısa bir süre sonra, hakkında verilen koruma 
kararının son gününde öldürülerek koruma kararlarının infazında Devletin acz 
içinde olduğunu kanıtlamıştır. Bu davada Baromuzca katılma talebinden bulu-
nulmuş ve katılma talebimiz kabul görmüştür. Yine Maktul Serpil ERFINDIK’ın 
avukatlığı Merkezimiz avukatlarınca gönüllü olarak yürütülmektedir. 

II-YAYINLAR

1) 25 Kasım 2012 tarihinde Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele 
günü nedeniyle KHM;

• özel bülten çıkararak; söyleşi, haber,şiir, basın açıklamaları ve makalelere yer 
vermiştir,

25 Kasım 2012 tarihli bülten özel sayısında: 

• Bu bülten neden Nezihe Muhiddin’e ithaf edilmiştir?/Av.Ayşegül ALTINBAŞ

• Neden 25 Kasım? “Kelebekler Zamanı...”/Av.ŞenayTAVUZ

• Sığınaksız Bir Dünya/Av.Saadet KAYAALP

• İngiltere’de Kadına Yönelik Şiddet/Av.Hasret TEKİN

• Söyleşi (Hakim Ercan TURAN)/Av.Reyhan ÖZKİLERCİ

• Seçilemeyen Hayatlar/Av.Nuray YUMUŞAKER
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• Şiir Köşesi, Kadınlar ki... / Gülsüm CENGİZ ,Tablo/Av.Nilgün ŞENTUNA, 3. 
Çoğul Şahısların Zaferi /Av. Nilgün ŞENTUNA

• Bobigny davasından bugüne... Kürtaj Hakkı/Av.ŞenayTAVUZ   

• "UMUT" Hep Var.../Av.Çiğdem ATEŞ

• "MOBBING" Kadına Yönelik Şiddetin Bir Türüdür,/Av.Ayşen ERDOĞAN

• Söyleşi (Ayla ÇELİK) / Av.Aytül ARIKAN

• Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Pozitif Ayrımcılık/Av.Birgül DEĞİRMENCİ

• Söyleşi (Ayten GÖKTEPE BASKIN),/Av.Devrim CENGİZ AYGÜN Av.Nuray 
YUMUŞAKER

• Tarih Boyunca Açlık Grevleri ve Kadınlar.../Av.ŞenayTAVUZ

• Şiir Köşesi, Dokumacı Kızın Türküsü/Gülsüm CENGİZ

• Kadınların Kürtaj Hakkı İçin Basın Açıklaması,

• Hayaller ve Gerçekler,/Av.Rahile HORZUM’un yazıları yer almıştır.

2) 8 Mart 2013 tarihinde Dünya Kadınlar Günü  nedeni ile çıkarılan bülten özel 
sayısında “Eril Hukuk” üst başlık olarak belirlenerek aşağıdaki metinlere yer 
verilmiştir ;

• Her Devrin “Olağan Şüphelileri” Kadınlar! /Av.Ayşegül ALTINBAŞ

• 8 Mart; Mücadele Eden Tüm Kadınların Günü!

• Adalete Erişim ve İzmir’de Kadın/Av.Rahile HORZUM

• Feminist Hukuk Mümkün mü?/Av.Şenay TAVUZ

• Kadın Avukat Olmaya Dair.../Av.Aytül ARIKAN

• Başka Ülkelerde Kadınlar.../Av.Saadet KAYAALP

• Av. Senih Özay ile Söyleşi/Av.Şenay TAVUZ

• Evlilik Üzerine Bir Deneme;Bir Model Olarak Simone de Beauvoir/Av.Sibel 
BOLEVİN TUNUSLAR

• Av. Nimet Haytabay ile Söyleşi/Av.Devrim DEMİR KARACA

• Genel Kadınların Hak İhlalli Sorunlarını Tesbit ve Araştırma Alt Komisyonu 
Raporu

• Serçe/Av.Rahile HORZUM,

• Haber,söyleşi ,rapor ve makalelere yer verilmiştir.
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3)25 Kasım 2013 tarihinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniy-
le çıkarılan bülten özel sayısında;

• Sunum Yazısı / Av. Sema Pekdaş

• Kadına Yönelik Erkek Şiddeti Üzerine Bir Tartışma /Prof. Dr. Sevda Alankuş

• Bir Hukuk Ütopyası ,/Av. Devrim Cengiz Aygün & Av. Şenay Tavuz

• Kadının Soyadı Hakkı İçin Avrupa İnsan Hakları  Mahkemesinden Türkiye’ye 
Bir Mahkumiyet Daha! /Av. Birgül Değirmenci

• Soyadı Öyküleri

• Yasama, Yürütme ve Yargıda Kadına Karşı Aile Üstün  Tutuldukça, Kadınlar 
İçin Gerçek Adalet, Eşitlik ve Özgürlük Asla Mümkün Olamayacaktır /Av. Şenay 
Tavuz

• Av. Neşe Can Hürtürk ile söyleşi/Av. Funda Ertürk

• Havva’nın Biri/Av. Fatma Sözmen

• Kırmızı Bulutlar/Av. Rahile Horzum

• Kadına Yönelik Şiddet/İsmail Özgür Can, Ayşe Devrim Başterzi, Leyla 
Gülseren

• Vırgınıa Woolf’un Odasından Kendi Odamıza… /Av. Saadet Kayaalp

• İnsan Haklarına Güncel Bir Bakış /Av. Sibel Bolevin

• Tübakkom (türkiye barolar birliği kadın hukuku komisyonu) 12. dönem 1. 
Genel Üye Toplantısı Sonuç  Bildirgesi

• Çocuklarımız – Gençlerimiz, Köhnemiş Zihniyete “Emanet Edilmeyecektir”, 
Basına ve Kamuoyuna

• Ateşi Soğutan Kadınlar/Gülnur Elçik

• Ve bulmaca’ya yer verilmiştir.

4) KHM’nin gelenekselleştirdiği 8 Mart 2014 tarihli bülten özel sayısının ana 
teması “Kadın Bedeni” olarak belirlenmiş,içeriğinde;

• Sunuş Yazısı /Ercan Demir

• 8 Mart 

• Varlığın Kadın Dili ve Kapitalizmin Başkaca Barkodlama Sistemleri/Nigar 
Okyay Çelebi

• “Kadın İstihdam Yasa Tasarısı” Kadınlara Değil Sermayeye Müjde!/Berna 
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Menteş

• Dünyaya ve Yaşama Kendi Objektiften Bakabilen Kadınlar /Şenay Tavuz

• Gezinin Ruhu, Elif’in Onuru / Ali Aydın

• İlk Kadın Filozof Hypatia Anısına / Esin Aslan

• Küba Halk İktidarı, Küba’da Yaşam ve Kadın / Gönül Yavuz

• Av. Ayşegül Altınbaş ile Söyleşi / Şenay Tavuz

• Küçük Yaşta Evlilik “Büyük” Geliyor / Hülya Anbarlı

• Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam! / Gülce Mutoğlu

• Sedef / Şahin Küçüksüslü

• Neo-Liberal Politikalara Eklemlenen Muhafazakâr İdeolojinin Temel Metni: 
Kadın Bedeni / Dr. Derya Şaşman Kaylı

• Sığınmaevlerinin Evrensel Standartlara Uygun Hale Getirilmesi ve İşlevsellik 
Kazandırılması Sosyal Hukuk Devletinin Gereğidir! /Tuğçe Denizer

• Şiir Köşesi – Serçe Söz / Nigar Okyay Çelebi

• Basın Açıklaması

• Yarım Kalan Öykü / Aytül Arıkan

• Kadınların Siyasal Yaşama Katılımı ve Pozitif Ayrımcılık Temelinde Cinsiyet 
Kotası / Birgül Değirmenci

• Yaşadım - mı? / Rahile Horzum

• Yaşam Bitti / Gönül Yavuz

• Kadının Siyasete Katılımında Uluslararası Ön Model: Norveç Örneği /Dr. 
Huriye Toker

• Av. Fehma Akşar ile Söyleşi / Tuğba KARABINAR

• Basın Açıklaması

• Basın Açıklaması

• Ve bulmaca yer almıştır.

Yayınlarımıza; İzmir Barosu İnternet sitesinde bulunan Kadın Hakları Danış-
ma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi’nin sayfasından erişebilirsiniz. 

III-PANEL, ÇALIŞTAY VE SEMİNERLER:
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* 6284 Sayılı Yasa ve Kadına Yönelik Şiddet Olgusunun Sosyal,Psikolojik ve Hu-
kuksal Boyutu konulu seminer çalışmaları;

• 11/12 Ocak 2013, 

• 08/09 Şubat 2013,

• 01/02 Mart 2013, 

• 19/20 Nisan 2013,

• 8/9 Kasım 2013 tarihlerinde düzenlenmiş olup

• 6284 Sayılı Yasa ve Uygulamada Yaşanılan Sorunlar,

• Aile İçi Şiddet Olgularında Medikolegal Değerlendirme,

• TCK’da Kadına Yönelik (Cinsel ) Suçlar,

• Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,

• Şiddet Olgusu ve Şiddet Mağdurları ile Görüşme Teknikleri,

• Uluslararası Sözleşmeler Işığında Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılık,

konulu sunumlar alanında uzman doktor, sosyolog ve KHM çalışanı meslektaş-
larca yapılmıştır.

Meslektaşlarımızdan görev almak isteyenler oldukça, periyodik olarak eğitim 
çalışmaları devam etmektedir.

* Neoliberal Politikalar (Muhafazakarlaştırma) ve Kadına Yönelik Şiddet‐Özel 
Olan Politiktir konulu panel 25 Kasım 2013 tarihinde Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenmiştir.

* Çocuk Evlilikleri Çalıştayı:

26-27 Nisan 2014 tarihleri arasında İzmir Barosu’nda  gerçekleştirilen çalıştay 
KHM sorumlu yönetim kurulu üyesi Av.Ümit GÖRGÜLÜ’nün açılış konuşmasıyla 
başlamıştır.Açılışın ardından Uçan Süpürge Derneği tarafından yapımı gerçek-
leştirilen “Nefes Al,Alma,Nefes Al “ isimli kısa film gösterimi gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayın öğleden sonraki programı içerisinde yer alan panelinin oturum baş-
kanlığını Dokuz Eylül Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof.
Dr.Akça Toprak ERGÖNEN yapmıştır.ODTÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Yıldız ECEVİT ,Ege Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof.Dr.Eda Şeyda AKSEL ve İzmir Cumhuriyet Savcısı Nihal FIN-
DIK konuşmacı olarak  katıldığı panel sonrasında katılımcılar atölyelere ayrıla-
rak;
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• Çocuk Evliliklerinin Sosyal ve Toplumsal Boyutu 

• Çocuk Evlilikler ve Hukuk,

• Çocuk Evlilikler ve Sağlık konu başlıklarında, Av.Şenay Tavuz, Av.Sibel 
Bolevin,Av.Devrim Cengiz Aygün, Av.Birgül Değirmenci,moderatörlüğünde 
çalışma yapılmıştır.

27 Nisan 2014 Pazar günü ise atölye çalışmalarının sonuç raporlarının basın ile 
paylaşımının ardından çalıştay programı sona ermiştir. Basın açıklamasında ön-
celikle çocuk evliliklerinin tanımı yapılarak sorununu çözümüne yönelik tespit 
ve öneriler kamuoyu ile paylaşılmıştır.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI SONUÇ RAPORU :

Çocuk Evlilikleri Ne Demektir?

Çocuk yaşta evlilik ya da diğer bir ifadeyle erken evlilik, en az biri onsekiz 
yaşından küçük olan iki kişinin, yasal ya da resmi olmayan bir şekilde, evlilik 
bağıyla birleşmesi anlamına gelir. Tarihsel ve kültürel olarak toplumlara göre 
değişse de, ataerkil toplumlarda çocuk yaşta evliliklerin yaygın olduğu,  kül-
türel ve sosyo ekonomik farklılıklara rağmen her toplumda benzer sonuçlar 
yaratan önemli bir toplumsal sorun olarak yaşandığı herkesçe bilinmektedir. 

Dünyada ve Türkiye’de çocuk yaşta evlendirilenler çoğu zaman kız çocuklarıdır. 
Türkiye’de, çocuk yaşta evlilik tüm bölgelerde görülmekte olup, diğer etkenlerin 
yanı sıra kız çocuklarına yönelik ataerkil tutum ve davranışlarla yakından 
bağlantılıdır. 

Çocuk evlilikleri;

• Bir insan hakları ihlalidir, cinsiyet temelli şiddetin bir türüdür.

• Ticari cinsel sömürü olduğu gibi, duygusal ihmal ve istismardır.

• Sadece ailelerin tutumundan kaynaklı değildir.  Kimi zaman savaş, 
göç olgusu ve insan ticareti ile bağlantılı olarak uluslararası boyutlarda 
gerçekleşebilmektedir. Örneğin: Suriye’deki savaştan kaçarak ülkemize 
sığınan pek çok çocuk ikinci eş olarak satın alınmaktadır. Bu evlilikler köleliğin 
günümüzdeki biçimi haline gelmiştir.

• Erken yaşta yaşanan cinsellik ve annelik, eğitim ve istihdamda geride kalma, 
sosyal dışlanma, eş ve eşin ailesinden daha fazla baskı ve şiddete uğramaya 
neden olmaktadır. 

• Çocukların  fiziksel olarak evliliğe ve çocuk doğurmaya hazır olmaması, 
gelişme geriliği, eğitim ve sosyal gelişimden yoksun kalma, cinsel yolla bulaşan 
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hastalık riski, ergen (adölesan) gebelikler ve bunların neden olduğu anemi, 
erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek, bebek ve anne ölümü, aile içi 
şiddet en sık bireysel ve toplumsal sağlık sorunlarıdır. Çocuk evlilikleri Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından da çocuk istismarı kapsamında değerlendirilmektedir.

Çeşitli uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler ve eylem programlarında çocuk 
yaşta evlilik olgusu ele alınmıştır. Bu belgeler; 

• 1962 tarihli Evlilik İradesi, Evlilikte Asgari Yaş ve Evliliklerin Kaydedilmesine 
Dair Sözleşme; 

• Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme (1979);

• Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989), 

• 1995 Pekin Eylem Platformu (BM Dördüncü Dünya Kadınlar Konferansının 
akabinde kabul edilmiştir)

• 01 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan Kadına Yönelik Ev İçi 
Şiddetin Önlenmesine Dair Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi’dir.

Bu uluslararası belgeler devletlere, kadınlara uygulanan cinsiyet ayrımcılığının 
önlenmesi için gelenek ve adetlerin ortadan kaldırılmasına yönelik yasal deği-
şiklikler yapmak ve toplumsal bilinçlenmeyi gerçekleştirmek amacı ile görevler 
yüklemiştir.

Türkiye’de bu sözleşmelere imza koymuş, yasal düzenlemeleri kısmen gerçek-
leştirmiştir. Ancak ne yazık ki gereken toplumsal değişim ve dönüşüm sağlana-
mamış, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için gereken tüm 
önlemler alınmamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından 
2009 yılında dört ilde inceleme yapılmak suretiyle   hazırlanan rapora  göre, 
çocuk yaşta evliliğin nedenleri arasında  ekonomik yoksunluk, geleneksel ve dini 
inançlar, toplum baskısı ve kullanılan dil,  eğitimsizlik, evdeki  aile içi şiddetten 
kaçma arzusu ve sosyal baskılar temel nedenler olarak gösterilmiştir. Bizler yap-
mış olduğumuz atölye çalışmasında çocuk evliliklerinin nedenlerini irdeledik ve 
başlıca nedenler olarak şunları tespit ettik:

1. Çocukların erken yaşta evlendirilme sıklığı ile ailenin yoksulluğu arasında 
doğru orantı olduğu tespit edilmiştir. Aileler çoğu zaman hem üzerlerindeki 
ekonomik yükü hafifletmek hem de başlık parası yoluyla aileye gelir getirmek 
için kızlarını çocuk yaşta evlendirmektedirler.  Türkiye’de başlık parası yasal 
olmasa da, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (kısaca TNSA) 2008 verilerine 
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göre, evlenen kadınların %14,6’sının ailesi başlık parası almıştır; bu da geleneğin 
hala devam ettiğini göstermektedir.  

2. Bazen aileye bir an önce genç kadın işgücünün katılmasının sağlanması 
için çocuklar erken yaşta evlendirilmektedir.  Yakın akrabalar arasında 
gerçekleştirilen evliliklerde mülkiyet paylaşımının veya miras paylarının aile 
dışına çıkmasını engellemek için çocuklar beşik kertmesi yapılmak suretiyle 
küçük yaşta evlendirilmektedir.

3. Sadece yoksullukla ilgili olmadığı, bazı bölgelerde veya ailelerde ekonomik 
yoksulluk olmasa da muhafazakâr anlayış nedeniyle, aile kurma ve kadını aile 
içinde koruma gibi etkenlerle küçük yaşta evlilikler de gerçekleştirilmektedir.  
Çünkü bazı aileler, çocuk yaşta evliliğin kız ve ailesinin namusunu koruduğuna, 
zira kızın bekâretini evlenmeden kaybetmesine ve evlilik dışı cinsel ilişkiye 
girmesine engel olduğuna inanmaktadır.

4. Cinsel tabular, cinsel özgürlüğün olmaması bu etkenlerin içinde çok 
önemli olan olgulardır. 

5. Kız çocuklarının evlendirilmesini meşrulaştırmak için kullanılan dil ve 
ifadelere baktığımızda küçük yaşta evlendirme yönündeki sosyal baskının 
ve ataerkil anlayışın dilimize ne kadar hakim olduğunu ve bu yolla cinsiyet 
eşitsizliğini nasıl körüklediğini görmekteyiz. Örneğin:  “Onbeşinde kız, ya erde 
gerek ya yerde” ve “kız beşikte çeyizi sandıkta” gibi deyişler, kız çocuklarının 
erken yaşta evlendirilmesinin kaçınılmazlığının dile nasıl yansıdığını gözler 
önüne sermektedir.

Bu deyimler bölgelere göre farklılıklar gösterse de özünde çocuk yaştaki 
evliliklere toplumsal meşruiyet sağlamakta hatta özendirmektedir. Örnek:   
“Demir tavında, dilber çağında” “Erken evlenen döl alır, erken kalkan yol alır.”   

6. Her iki cinsin birbirini tanımadan büyümesi, okullarda üreme sağlığı 
konusunda hiçbir eğitim verilmiyor oluşu, doğduğu andan itibaren toplumsal 
cinsiyet rollerine göre yetiştirilen çocuklarda oluşan geleneksel bakış açısı, 
akranların birbirlerinden etkilenmeleri önemli diğer etkenlerdir. 

7. Türkiye’de okutulan müfredat cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında 
yeterli bilgi sağlamamaktadır. Türkiye Gençlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı 
Araştırması 2007 verilerine göre, gençler (15-24 yaş grubu) cinsel sağlık ve 
üreme sağlığı hakkında bildiklerinin çoğunu arkadaşlarından ve yazılı ve görsel 
medyadan öğrenmektedir
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Çocuk Evlı̇lı̇klerı̇nı̇n Önlenmesı̇ne Yönelı̇k Tespı̇t ve Önerı̇lerimiz:

1. Çocuk Koruma Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunundaki 
birbirine aykırı hükümler yeniden düzenlenerek 18 yaşına kadar herkesin 
çocuk olduğu kabul edilmelidir. Bu amaçla ebeveyn rızası ile yaş büyütme ve 
mahkeme kararıyla evlendirmelerin önüne geçilmelidir.

2. Eşitlik ve insan haklarına dayalı toplumsal bir sistemin yeniden inşası ile bu 
ataerkil zihniyet algısı ve bu algıların beslediği gelenek, görenek ve törelerin 
işlevsizleştirerek, ortadan kaldırılması için kadının sosyo ekonomik yönden 
güçlendirilmesine yönelik politikalar hayata geçirilmelidir.

3. Devlet, taraf olduğu uluslararası belgelerdeki taahhütleri çerçevesinde 
sosyal, ekonomik ve hukuksal olarak planlama yapmak ve bütçe ayırmak 
suretiyle  çocuk evliliklerin önlenmesine  yönelik  etkin  önlemleri acilen 
almalıdır. 

4. Türkiye İstatistik Kurumu ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından toplanan veriler çocuk yaşta evliliklerin gerçek sayısını 
vermediğinden, 18 yaşından küçük bireylerin yaptığı evliliklerin istatistik 
sayısını bulmak için alternatif bir araştırmaya ihtiyaç vardır.Bu nedenle Çocuk 
Evliliklerine ilişkin veriler,  kadın örgütleri, STK’lar ve Devlet kurumları işbirliği 
ile  gerçekçi olarak toplanmalıdır.

5. Ayrıca, il ve ilçelerdeki İnsan Hakları Kurulları resmi olmayan evlilikleri 
gerekli mercilere bildirmek konusunda aktif rol almalı, bu amaçla muhtarlardan 
veya yerel yetkililerden bilgi toplamak gibi alternatif yöntemlere başvurmalıdır.

6. Sağlık kurumları, tespit eder etmez erken evlilikleri kaydedip gerekli 
mercilere bildirmelidir. Bu kurumlar aynı zamanda ergen kız çocuklarını 
çocuk yaşta hamileliğin ve anneliğin ortaya çıkarabileceği riskler konusunda 
bilgilendirmelidir. Aile hekimliği güçlendirmeli ve küçük yaştaki çocukların 
sağlık durumları izlenmelidir.

7. Çocuk yaşta evliliklerle ilgili olarak tüm ülke çapında ulusal gündem 
oluşturulmalı, yerel yetkililer ve hükümet temsilcileri bu gündemi uygulamak 
için yerel paydaşlarla işbirliği içinde çalışmalıdır. Çocuk Hakları konusunda illerde 
koordinasyon kurulları oluşturulmalıdır. İstenmeyen gebelikler olduğunda 
kürtaj konusunda çocuğun desteklenmesi ve kürtaja olanak sağlayan kurumsal 
yapıların ve yasal işlemlerin koordineli çalışması,ücretsiz olması sağlanmalıdır.  
Ayrıca uygulamaları denetlemek için   Bağımsız Kurullar  oluşturulmalı,bu 
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kurullarda her  toplumsal kesimden temsilcilere  katılım hakkı verilmelidir.

8. Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerine  kreş ve anaokullarından başlanmalı, 
ilk, orta lise, üniversite ders programlarına kadının insan hakları ve toplumsal 
cinsiyet eşitliği dersleri konulması; tüm ders müfredatları cinsiyetçi ögelerden 
arındırılmalı, eşitlikçi yaklaşım gösteren bilimsel programlar oluşturulmalıdır.
Eğitim kurumlarında öğretmenlerle ve okul idarecileriyle özel eğitim çalışmaları 
yapılarak farkındalık arttırılmalıdır. Eğitim çalışmaları cinsiyet eşitliği,kadının 
insan hakları ve kız çocuklarının eğitim alma hakları üzerine hazırlanmış 
modülleri içermelidir. 

9. Aile planlaması ve üreme sağlığı konuları da okul müfredatında yer 
almalıdır. Ergenlerin üreme sağlığı ile ilgili farkındalıklarını arttırmak, erken 
yaşta yapılan evliliklere karşı alınabilecek önleyici tedbirlerden biridir. Ergenler 
daha nitelikli cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine erişebilmelidir. Bu 
amaçla, kısa süre önce Türkiye’de “Gençlik Danışma ve Sağlık Hizmetleri 
Merkezleri” açılmıştır ancak çok yetersizdir. Gençlik Merkezlerinin niteliği ve 
sayısı arttırılmalıdır.

10. Yerel yönetim ,Halkeğitim,STK’lar ve Kadın örgütlerinin işbirliği ile kadın 
ve erkek yetişkinlerin  “toplumsal cinsiyet eşitliği “eğitimlerine süreklilik 
kazandırılmalıdır. 

11. Yerel yönetimler ve kamu yönetim birimlerinde  personelin hizmet 
içi eğitim kapsamında kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği 
eğitimlerinin kesintisiz sürdürülmesi sağlanmalıdır.

12. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, çocuk yaşta evliliklerin 
önlenmesine yönelik bir strateji geliştirilmeli ve tüm dini yetkililere 
duyurulmalıdır.

13. Medyada cinsiyet ayrımcılığına yönelik izleme yapılarak, ayrımcılık içeren 
yayınlara karşı gerekli yaptırımların uygulanmalıdır.Bu amaçla cinsiyetçi dizilerin 
kaldırılması,eşitliğe,kadının insan haklarına özen gösteren bir dil içeren film ve 
programlara ağırlık verilmesi sağlanmalıdır. Kamu spotları vs. ile medyada çocuk 
evliliklerinin zararları konusunda bilinç yükseltici düzenli yayınlar yapılması için 
zorunluluk getiren Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine 
Dair  6284 sayılı yasanın uygulanmasını sağlayıcı önlemler  etkinleştirilmelidir. 

14. Belediyeler ve STK işbirliği ile Toplum Merkezi, Kadın Danışma Merkezi 
vb.merkezler kurularak halk eğitim çalışmaları yoluyla kadın ve  erkekler 
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bilinçlendirilmelidir.Ayrıca küçük yaşta gebe kalan kız çocuklarının 
çocuklarıyla birlikte kalabilecekleri sığınma evleri oluşturulmalı,ya da mevcut 
sığınmaevlerine yerleştirilmeleri sağlanmalıdır. Zira çocuk anneler yetiştirme 
yurtlarına bebekleri ise  çocuk yuvalarına yerleştirilmekte,en temel haklardan 
mahrum bırakılmaktadırlar.

15. Zorunlu eğitimin en az 12 yıl olmasına ve ortöğrenimdeki  evliliklerin 
yasaklanmasına çaba sarfedilmelidir.  Okul Aile Birlikleri ve velilerle işbirliği 
içinde küçük yaştaki evliliklerin olumsuz etkilerinin vb. anlatan konferans ve 
paneller yapılmalıdır. Çocuk Gelin deyimi ,güzel ve sevimli bir durumu anlatıyor 
gibi algılandığı ve toplumda kabul gördüğü için bu tür kampanyalarda “çocuk 
gelin “ sloganından vazgeçilmelidir. 

16. Uzun yıllardır uygulanan sorunsuz sistemler karşılaştırmalı hukuktan örnek 
alınarak çocuğun yüksek yararı çerçevesinde kendi sistemimize uyarlanmalıdır. 

17. Kamu yönetiminde görev alanların da çocuk evlilikleri özendirici davranış 
ve konuşmalar yapmaktan kaçınması sağlanmalıdır.

18. Edebiyat,Sinema,Tiyatro ve diğer sanat dallarındaki sanatçıların ve 
toplumun model olarak alabileceği kişilerin de çocuk evlilikler ve cinsiyet 
ayrımcılığına ilişkin kampanyalara destek vermelerinin toplumsal değişim 
ve dönüşüme katkı sağlayacağından yerel ya da ulusal çapta düzenlenen 
kampanya veya eğitimlerde duyarlı olan sanatçılardan destek istenmelidir. 

IV-MESLEK ÖRGÜTLERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE ORTAKLAŞA 
YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 

1. İzmir İlinde aile içi şiddet mağdurlarına ve mağdur çocuklara yönelik verilen 
hizmetlerin kurumsal kapasitesinin artırılmasına ve işbirliğinin geliştirilmesine 
ilişkin Komite’nin düzenli toplantılarına , İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi 
olarak katılınarak  bilgi,deneyim paylaşıldığı gibi sorunlar ve çözüm önerileri 
konusunda çalışılmaktadır. 

2. Tübakkom(Türkiye Brolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu)’nun Yürütme 
Kurulunda bulunan Baromuz temsilcileri aracılığı ile düzenli olarak yapılan 
toplantılara katılarak diğer Baroların Kadın Hakları Komisyonlarıyla buluşmakta, 
bilgi ve deneyim paylaşmakta, meslek içi eğitimlerle bu konudaki hukuksal 
düzenlemeler başta olmak üzere tüm ülke düzeyinde faaliyet göstermektedir.

3. Kadın Hakları Merkezimiz İlimizde kurulmuş Kadın Emeği Platformunun 
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bir paydaşıdır. Temsilcilerimiz vasıtasıyla  çalışmalarına katıldığımız  Kadın 
Emeği Platfomu Hükümet tarafından tek taraflı olarak, kadın ve emek örgütleri 
ile müzakere edilmeden gizlice hazırlanan, medyada “Kadınlara Müjde!” 
haberleriyle duyurulan ve yasalaştırılmaya çalışılan Kadın İstihdam Paketi’ne 
karşı çeşitli kurum ve kadın derneklerinin çağrısıyla oluşturulmuştur. İzmir’de 
de 4 Aralık 2013 günü otuzdan fazla bileşenin bir araya gelmesiyle oluşturulan  
İzmir Kadın Emeği Platformu’nun amacı; yasalaştırılmaya çalışılan Kadın 
İstihdam Paketi’ne karşı kadınların haklarını korumak yönünde mücadele etmek 
ve bundan sonraki süreçte kadınların ücretli-ücretsiz emeğine yöneltilen her 
türlü saldırıyı deşifre ederek, ortak politikalar ve eylemler geliştirmektir. 

İzmir Barosu’nun da bileşeni olduğu İzmir Kadın Emeği Platformu 02.02.2014 
tarihinde ” İş ve Aile Yaşamı Uyumlulaştırma Politikalarının Kadın İstihdamına 
Etkileri” konulu bir atölye çalışması yapmıştır. Atölyenin amacı; mevcut iş yasa-
ları ve uluslararası uygulamaları incelemek, kaybedilecek pozisyon ve hakları 
öne çıkarmak ve atölye sonuçlarını emekçi kadın ve kadın örgütleriyle pay-
laşarak ortak söylem ve tavır geliştirmek suretiyle, yasanın kadınların lehine 
olmasını sağlamaktır. “Esnek ve Güvencesiz Çalışmanın Kamusal ve Özel Alana 
Etkileri”, “Hamilelik, Doğum, Süt İzni ve Kreşlerle İlgili Düzenlemelerin Etkileri” 
ve “ Ücretsiz Emek, Bakım Emeği ve MEB Meslek Kursları” olmak üzere üç ana 
başlıkta yapılan atölye çalışması katılımcılar açısından oldukça keyifli ve verimli 
geçmiştir. Gün boyu süren atölye çalışması sonucunda ortak bir sunum yapı-
larak, ortak talepler ve kısmi mücadele programı oluşturulmuştur. Son olarak 
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Zey-
nep Şişli tarafından “ Türkiye’de Kadın Emeği ve İstihdamı”  konulu bir söyleşi 
yapılmıştır. Atölye çalışması sonucu İzmir Kadın Emeği Platformu bileşenleri, 
ortak talep ve önerilerini şu başlıklar altında toplamıştır: 

• Kısmi zamanlı, evden, çağrıya bağlı değil, insan onuruna yaraşır şekilde tam 
zamanlı çalışma olmalı, güvenceli iş ve sendikalı olma hakkımız tanınmalıdır.

• Hem evde hem işte çalışıyoruz. Sigorta ve Erken emeklilik hakkı olmalıdır. 

• 45 saat haftalık yasal çalışma saati 35 saate indirilmelidir.

• 27 Aralık 2004 tarihinden beri mecliste bekletilen,Devlet Memurları Kanunu 
ve İş Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı meclis tarafından 
onaylanmalıdır.

• ILO 183 sayılı Analığın Korunması Sözleşmesi ve ILO C156 Aile Sorumlulukları 
olan Kadın ve Erkek İşçilere Fırsat Eşitliği Sağlanması Sözleşmesi imzalanmalıdır.

• ILO 191 Numaralı Tavsiye Kararı / Annelik Koruması Tavsiye Kararı 
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onaylanmalıdır.

• Sendikalar, bağıtladıkları toplu iş sözleşmelerinde  iş ve aile sorumluluklarının 
uzlaştırılmasına yönelik düzenlemelere yer vermelidir.

• Kadınların istihdama, sosyal ve politik yaşama katılımının ve kadın-erkek 
eşitliğinin sağlanması çalışmaları yapılmalıdır.

• Meslek edindirme ve beceri kazandırma kursları yaygınlaştırılmalı, kadın-
erkek mesleği ayrımcılığı kaldırılmalıdır.

• Evlilikteki, hukuki anlamda yasalardan gelen haklarımızın işlerliği olmalıdır.

• Kadın, kanıtlamak zorunda kalmaksızın tüm mal ve mülklerde eşit pay alma 
hakkına sahip olmalıdır

• Sağlık ve sosyal hizmetlere ayrılan bütçe artırılmalı ve denetlenmeli,kadınların 
yararı gözetilmelidir.

• Bakım emeği ücretlendirilmeli ve görünür kılınmalıdır.

• Yaşlı bakımı evde sürdürülmesi yerine denetlenebilir olmalı, yaşlı bakımı için 
uygun koşullarda kamuya açık alanlar yaratılmalıdır. Toplumsallaştırılmalıdır. 

• Okullar tam gün olmalıdır. Bu saatlerin içine sosyal aktiviteler de dahil 
edilmelidir.

• Yerel yönetimlerce sığınma evi gibi taleplerimiz gerçekleştirilmelidir. Ev içi 
görünmez emeğin değeri ve görünürlüğü üzerine çalışmalar yapılmalıdır.

• Kadınların çalışma hakkı tanınmalı, aile bütçesine destek gibi kavramlar 
kullanım dışı bırakılmalıdır.

• Ebeveyn izni ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Ebeveyn izni 
devredilemez ve ücretli olmalıdır. Ebeveyn izni süresince veya ebeveyn izni 
nedeniyle iş sözleşmesine son verilenlere mutlak iş güvencesi sağlanmalı ve 
mutlak işe iade öngörülmelidir.

• Engelli, yaşlı ve çocuk bakım hizmetleri, bakım hizmeti sağlayan kurumlar  
yoluyla  gerçekleşmeli  ve tüm ihtiyaç sahipleri bu yasadan eşit olarak 
faydalanabilmelidir.

• Tek başına çocuk yetiştiren anne ve babaların varlığı göz ardı edilmeden 
daha eşitlikçi bir değerlendirme yapılmalıdır.

• Kadınların da özgür zamana ihtiyaçları olduğu unutulmamalı, iş ve iş dışı 
zamanları dikkate alınarak düzenlemeler yapılmalıdır. 

• Çocuk bakım izinleri, hiçbir hak kaybı ya da kısmi zamanlı çalışma dayatması 
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olmaksızın, erkeklerle eşit hak ve sorumluluklarla düzenlenmelidir

• Çocuk bakımı, hasta bakımı toplum içinde kurumsallaştırılmalı ve toplumsal 
denetim altında  olmalıdır.

• Kadın-erkek işçi sayısına bakılmaksızın iş yerlerinde kreşler açılmalıdır.

• Bakım hizmeti sağlayacak uzman personel yetiştirilmelidir.

• Belediyeler tarafından mahallelerde,  mahalle kreşleri açılmalıdır.

• Kapatılan kamu kreşlerinin açılması  ve çocuk bakımının AB standartlarında  
yapılması gerekmektedir.

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından her yerde ücretsiz mahalle 
kreşleri  açılmalıdır.

• Çocuk bakım sürecine katılabilmeleri için çalışan babalara ücretli ve annelere 
devredilemez, minimum bir çocuk bakım izni verilmelidir. Eşlere yıllık izin 
haklarını, çocuklarının tatil  dönemlerinde kullanma hakkı tanınmalıdır.

• Anayasa m. 10 ve m. 41 gereği, kreş hizmetleri kayıtlı çalışanlar dışındaki 
ebeveynlerin çocuklarına da sunulmalıdır.

• Gebe ve Emziren Kadınlar Yönetmeliği ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 
Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik‘teki ayrımcı düzenlemeler 
kaldırılmalıdır.

• Kadın işçilere doğum nedeniyle iş göremezlik halinde gelir kaybına 
uğramamaları için günlük kazancın tamamı ödenmelidir.

• Kadınların istihdama, sosyal ve politik yaşama katılımının ve kadın-erkek 
eşitliğinin  sağlanması için, kreş ve gündüz bakımevlerine ilişkin mevzuat 
gözden geçirilmeli; kreş ve gündüz bakımevlerinin sayısı arttırılmalı; bu 
hizmetler, herkesin erişebilmesi için kaliteli,  ücretsiz ya da düşük ücretli olmalı 
ve denetlenmelidir.

• Sendikalar ve meslek odaları da kendi çalışanları ve üyeleri için kreş ve 
gündüz bakım hizmetleri vermelidir.

• Vardiyalı çalışanlar ve 4+4+4 eğitim sisteminin yarattığı boş zaman 
aralıkları göz önüne alınarak, 7/24 açık, farklı kreş modelleriyle kurgulanması 
gerekmektedir.

V-BASIN AÇIKLAMALARI:

1. Merkezimiz 25 Kasım 2012 ,8 Mart 2013 ,25 Kasım 2013 ,8 Mart 2014 
tarihlerinde günün anlam ve ehemmiyetine uygun olarak görüş ve düşüncelerini 
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kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu basın açıklamalarına Çalışma Raporumuzun basın 
açıklamaları kısmından erişmek mümkündür. 

2. İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezinin 
kurucusu ve bileşeni olduğu İzmir Akademik Meslek Odaları Kadın Platformu 
yapmış olduğu basın açıklaması ile;Gezi eylemleri sırasında kolluk kuvvetleri 
tarafından özellikle kadınlara uygulanan şiddete dikkat çekerek Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığını ayrımcılık temelli şiddetin sonlandırılması amacı ile 
göreve davet etmiştir;

“BASINA VE KAMUOYUNA

Taksim Gezi Parkı’nda, Anayasa’nın 34.maddesinde güvenceye alınmış olan 
barışçıl toplantı ve gösteri hakkını kullanan yurttaşlara,  kolluk kuvvetleri 
tarafından 31 Mayıs ve sonrasında haksız ve hukuka aykırı şekilde yapılan 
müdahaleler kamuoyu vicdanında kabul edilmemiş, gezi parkının korunması 
ve kolluk kuvvetleri tarafından uygulanan şiddetin önlenmesi amacıyla ülke 
genelinde protestolar devam etmektedir.

Anayasa’da güvence altına alınmış bulunan barışçıl toplantı ve gösterilere tüm 
yurtta olduğu gibi İzmir’de de polis  özellikle 31 Mayıs gece yarısı, 1 -2 Haziran 
ve bunu izleyen günlerde, hukuk dışı yöntemlerle  müdahale etmiş,bu olaylar 
sırasında çok sayıda yurttaşımız polis tarafından darp edilmiş , sadece protesto 
amacıyla toplanmış olan yurttaşların üzerine tazyikli su ve biber gazı sıkılmıştır. 
Bir kadın, sayıları on-onbeş civarındaki çevik kuvvet polisi ile kimliği belirsiz 
sivil eli sopalı kişiler tarafından öldüresiye dövülmüştür. 

Tüm yurtta da benzer olaylar yaşanmış, hukuka aykırı şekilde insanlar işkence 
ve kötü muameleye maruz bırakılmış, olaylar sonucunda dört kişi hayatını 
kaybetmiştir.

Bu süreçte; kadına yönelik şiddetin önlenmesi için her türlü tedbiri aldıklarını, 
bunu sağlayacak güvenlik birimleri oluşturulduğunu iddia eden Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı tarafından hukuk dışı bu müdahale ve saldırılara karşı 
hiçbir açıklama yapılmadığı gibi, şiddetin önlenmesi için hiçbir girişimde de 
bulunulmamıştır. Taksim Gezi Parkı’nda başlayan ve ülke geneline yayılan 
protestoların içinde yer alan kadınlara yapılan bu haksız saldırılar karşısında 
sessiz kalan bakanlığın bu tavrı manidardır. Zira sokaklarında polisin öldüresiye 
dövdüğü kadınların, siyasal iktidarın şiddetine maruz kaldıktan sonra bu ülkede 
ev içi şiddetin önlenmesi artık imkansız hale gelmiş, şiddet,  hukukun yerini 
almış, yürütme güçleri tarafından savunulmuş ve korunmuştur. İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, T.C Anayasası ile güvence 
altına alınmış bulunan “yaşam hakkı”, “işkence yasağı”, “toplantı gösteri hakkı” 
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gibi en temel insan hakları ihlal edilerek kolluk kuvvetleri tarafından Türk Ceza 
Kanunu M.94 anlamında işkence suçu tüm kamuoyu önünde işlenmiştir. Bu 
suçun önlenmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bir çağrı 
yapılmamıştır. Bu protestolara ilişkin olarak, Bakanlık facebook ve twitter 
hesaplarında 13 Haziran 2013 günü, sadece başörtülü bir kadın yurttaşın 
şiddete uğraması, ki gerçekliği tartışılmaktadır, karşısında Bakanlığın davaya 
müdahil olacağı bilgisi yer almıştır.

Biz, İzmir Akademik Meslek Odaları Kadın Platformu olarak, bu başörtülü 
kadın yurttaşa yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz, kabul edilmez buluyoruz ve 
bu saldırıyı gerçekleştirenlerin tespit edilerek kamuoyuna açıklanmasını talep 
ediyoruz.  Ancak, bu süreçte şiddete maruz kalan onlarca kadınımızın da olduğu 
ve aynı hassasiyetin tüm kadınlara gösterilmesi gerektiği vurgusunu yapıyoruz. 
Nitekim tüm uluslararası sözleşmeler ve Anayasada güvence bulan “kanun 
önünde eşitlik ilkesi” gereği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı, Taksim gezi 
olaylarında şiddete maruz kalan kırmızılı kadının, İzmir’de sokak ortasında 
öldüresiye dövülen Başak Özçelik’nin , Deniz Darilgen’in, Ceren Davran’ın, 
Burcu Yaylacık’ın, Özlem Aydın’ın, Hülya Baltacı’nın, Meral Ceren Türk’ün, Ayşe 
Nur Yerce’nin ve eşi ile birlikte dövülen ,aşağılanan , hakarete uğrayan Ayşegül 
Mavioğlu’nun ve  tüm polis şiddetine maruz kalan kadınların davalarında  
müdahil olmaya, Bakanlık olarak bu suçları işleyen kamu görevlilerinin tespiti 
ve cezalandırılması yönünde çalışmaya, şiddetin değil hukukun üstünlüğünün  
yanında olmaya çağırıyoruz. Saygılarımızla.25.06.2013”

3. Boşandığı eşi tarafından öldürülen Serpil Erfındık cinayeti ile ilgili olarak 
yapılan basın açıklamasında; olayda ihmali ve kastı bulunan tüm kamu 
görevlileri ve suç ortakları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bu basın açıklamasına Çalışma Raporumuzun basın açıklamaları kısmından 
erişmek mümkündür. 



HAYVAN HAKLARI 
KOMİSYONU
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İZMİR BAROSU HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi :Av.Ümit GÖRGÜLÜ

Komisyon Üyeleri:

1-Av.Aylin Eser

2-Av.Ayşegül Yılmaz Karaağaç

3-Av.Burcu Karakoç

4-Av.Burçin Orel

5-Av.Canan Arıcı

6-Av.Çağla Sabriye Akdaş Uzun

7-Av.Duygu Moral

8-Av.Gaye Korkmaz

9-Av.Halil Dönmez

10-Av.Kadriye Özyurt

11-Av.Okan Yıldız

12-Av.Orhan Önal

13-Av.Ozan Can Onuk

14-Av.Özge Bardakçıoğlu

15-Av.Selin Kazmirci

16-Av.Senem Demirel

17-Av.Serap Oğuz

18-Stajyer Av.Dilruba Uslu

19-Stajyer Av.Duygu Susçsuz

20-Stajyer Av.Ege Tunca



728

TÜM BAROLAR HAYVAN HAKLARI KURUL VE KOMİSYONLARI ÇALIŞTAYI

HAYVAN HAKLARI KANUNU  GENEL ÇİZGİLERİNE İLİŞKİN ÖNERİLER

1. Hayvanların haklarının düzenlendiği bir kanunun ismi de “Hayvan Hakları 
Kanunu” olmalıdır.

2. Kanun metninde düzenlenecek maddelerin,  Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin de taraf olduğu Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesine uygun 
olmasının sağlanması ve temel eşitlik prensibince gözetilmesi gerekmektedir.

3. Hayvan haklarının anayasal güvence altına alınması konusunda, anayasa 
bazında çalışma yapılması gereklidir. 

4. Kanunun yürütülmesi ve işlerlik kazanması amacıyla Hayvan Hakları 
Bakanlığı kurulmalıdır. Bu konuda İstanbul Milletvekili Sn. Mahmut TANAL 
tarafından verilen 07.03.2014 tarih ve 2/2052 Esas sayılı kanun teklifi de dikkate 
alınmalıdır.

5. Kanunun amaç kısmında, hayvanın doğuştan gelen haklara sahip 
olduğunun belirtilmesi ve teminat altına alınması gerekmektedir.

6. Kanunda belirtilen tanımlar içerisinde hayvan tanımının yapılması, bu 
tanımda duygu, algı, his ve bilince sahip olan canlı bir varlık olduğunun kabul 
edilmesi gerekmektedir. Hayvanı bir mal olarak tanımlayacak hiçbir maddeye 
kanunda yer verilmemeli, ayrıca hayvanı hukuk önünde bir birey olarak 
tanımlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

7. Kanunda belirtilen tüm tanımların, tıbbi ve teknik literatüre göre tekrar 
gözden geçirilerek, yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

8. Kanunda belirtilen ilkelerin yukarıda sayılan maddeler çerçevesinde tekrar 
düzenlenmesi gereklidir.

9. Hayvanların sahiplenilmesi konusunda,  sahiplenecek kişilere uygulanabilir, 
hayvan hakkını koruyan ödevler yüklenmeli, bu ödevler açıkça belirlenmeli ve 
gerektiği şekliyle yerine getirmeyenlere de yaptırım uygulanması konusunda 
maddeler düzenlenmelidir.

10. Hayvan satışı yapan yerlerin tasarıda gerekçelendirildiği üzere ve belirtilen 
sınırlarla önlenmesi gereklidir.

11. Hayvanların terk edilmesi engellenmeli, terk iradesi ve ihtimali bulunan 
kişilerin hayvan sahiplenmesinin önüne geçilmelidir, bu konuda caydırıcı 
yaptırımlara yer verilmelidir.

12. Kanunda “sahipsiz” olarak tanımlanan hayvanların kamu güvencesi altında 
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olduğu kabul edilerek, kamu kurum ve kuruluşlarına sorumluluk yükleyen 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

13. Kanunda “sahipsiz” olarak tanımlanan hayvanların yürürlükteki 5199 sayılı 
kanunda olduğu şekliyle zarar vermeden alınarak, kısırlaştırılmalı, gerekli aşıları 
yapıldıktan sonra alındığı ve alıştığı bölgeye en kısa süre içerisinde bırakılmasına 
dair 6. maddede bulunan hükümler korunmalıdır. Toplama sırasında hayvan 
hakkı ihlaline sebep olacak her türlü araç ve uygulama, yasaya eklenecek bir 
ifadeyle kesin olarak yasaklanmalıdır.  Ek olarak kısırlaştırma öncesi yapılacak 
toplamalarda Veteriner Hekimin fiziken bulunması istisnasız olarak zorunluluk 
haline getirilmeli, kısırlaştırma işlemlerinin tam teşekküllü ameliyathanelerde, 
ehil ve cerrahi deneyimi olan veteriner hekimler tarafından yapılması sağlanmalı, 
hak ihlallerini önleyici tedbirlerin alınması, hayvanın yaşına, sağlık durumuna 
göre kısırlaştırma kararının verilmesi açısından düzenleme yapılmalıdır.

14. Hayvan deneyleri açıkça yasaklanmalıdır. Bu konuda tasarının 
değerlendirme metninde belirtilen gerekçeler ve  Hayvan Hakları Evrensel 
Beyannamesi gözönüne alınmalıdır.

15. Hayvanlara etolojisine, doğasına, vücut ve ruhsal bütünlüğüne aykırı 
eğitim verilmesi yasaklanmalıdır. Hayvanları her ne sebeble olursa olsun 
dövüştürmek, boğuşturmak, yarıştırmak, güreştirmek ve bunun gibi hayvanın 
vücud ve ruhsal bütünlüğüne aykırı fiillerin istisnasız olarak yasaklanması 
gerekmektedir.

16. Tıbbi gereklilik ve zorunluluk dışında,  hayvanların hangi gerekçeyle olursa 
olsun cerrahi müdahaleye tabi tutulmamasının düzenlenmesi gerekmektedir.

17. Yürürlükteki kanunun 14. Maddesinde belirtilen yasakların, kanun tasarısı 
değerlendirme metninde belirtildiği şekliyle, hayvanlara karşı işlenen suçların 
5237 sayılı yasada düzenleme yapılarak bu kapsama alınması konusunda ivedi 
olarak çalışma yapılması, tarafımızca teklif edilen ceza alt sınırları ve arttırım 
oranları hiç değiştirilmeden ve aynen kanun metnine eklenmelidir. Ayrıca bu 
konuda Balıkesir Milletvekili Sn. Namık HAVUTÇA tarafından verilen 28.02.2014 
tarih ve 2/2042 Esas sayılı kanun teklifi de dikkate alınmalıdır.

18. Irklar bazında yapılan yasaklamalar kaldırılmalı, bu tarihe kadar el konulan 
sahipli hayvanların iadesi sağlanmalı, sahipsiz konumda olanların ise en kısa 
süre içerisinde sahiplendirilmesi konusunda yasal düzenleme yapılmalıdır.

19. İl Hayvanları Koruma Kurullarına,  tasarı değerlendirme metninde de 
önerdiğimiz üzere baroların katılımcı olması sağlanarak, Kurulun mevcut 
işleyişine işlerlik kazandıracak bir yapı oluşturulması zorunludur. 
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20. Kanunun denetimine ilişkin maddeye ek olarak, denetimin objektifliğin 
ve gerçekliğinin sağlanabilmesi amacıyla hayvan  bakımevlerinin kamera 
sistemleriyle izlenerek, kayıt altına alınması zorunluluğunun getirilmesi, 
hayvansever ve gönüllülerin denetim mekanizmasına katılacağı şekilde 
düzenleme yapılması gerekmektedir. Denetim amacıyla tutulan kayıtların 
kamuya açık hale getirilmesi, bu kayıtların ilgili idarelerin web sitesinde 
yayınlanması da  zorunluluk haline getirilmelidir.

21. Hayvansever ve gönüllülerin kamuya açık alan olarak tanımladığımız 
hayvan bakımevlerine girişleri konusunda serbestlik tanıyan hükümler kanun 
metninde yer almalıdır. Bu düzenlemeler doğrulusunda  keyfi kısıtlamaların 
getirilmesi önlenmelidir.

22. Kanunun mali destek maddesine ek olarak, bakanlıkça hazırlanan ve 
hayvanlar için harcanması öngörülen bütçenin web sitelerinde yayınlanmasını 
sağlayan düzenlemeye yer verilmelidir.

23. Hayvan haklarına saygı duyma bilinci ve hayvan sevgisinin oluşabilmesi 
için kanunun 20. Maddesinde düzenlenen eğitime ve eğitici yayınlara ilişkin 
maddelere işlerlik kazandırılması sağlanmalıdır. Ayrıca bu konuda Malatya 
Milletvekili Sn. Veli AĞBABA tarafından sunulan 07.03.2014 tarih ve 2/2050 Esas 
sayılı kanun teklifi de dikkate alınarak, Milli Eğitim müfredatına bu konulardaki 
eğitim hükümlerinin konulması zorunluluk haline getirilmelidir. RTÜK’e  bu 
konuda  denetimlerin yapılması konusunda zorunluluk getirilmeli, yapılmaması 
halinde ilgili idareye yaptırım uygulanması doğrultusunda  düzenleme 
yapılmalıdır. Kamu spotu olarak ayrılan eğitici reklam bölümlerinde, bu 
konudaki reklamların yayınlanması sağlanmalıdır. Hayvanlara ilişkin yayınlarda 
bu maddeyle hedeflenen konulara aykırı yapılan yayınlar da  engellenmelidir.

24. Kanunun, trafik kazaları başlıklı maddesine “hayvanın tedavi edilmesini 
sağlamak” cümlesinin eklenmesi  gerekmektedir. Kanunda belirtildiği şekliyle 
“sahipli ya da sahipsiz” hayvanın kazaya maruz kalması halinde, trafik sigortaları 
çerçevesinde çalışma yapılarak, tedavi ücretlerinin bu fondan ödenmesi  
yönünde ivedi bir düzenleme zorunludur. Zira, bir çok kaza sonrasında failin 
ödemek zorunda kalacağı masraf nedeniyle yaralı hayvanları ölüme terk 
etmekte olduğu bir gerçektir. Bu gibi olumsuz durumların yaşanmaması adına, 
bağlantılı kanunlar çerçevesinde de çalışma yapılmalı, bu kanun metnine 
“sahipsiz hayvanların tedavi masrafları trafik sigortası tarafından karşılanır” 
ibaresi eklenmelidir. 

25. Hayvanat bahçelerine ilişkin olarak,  tasarı değerlendirme metnindeki 
gerekçelerimiz dikkate alınmalı ve sistematik kapatma yoluna acilen 
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gidilmelidir. Başta sirk ve yunus parkları adıyla kurulan yerler olmak üzere 
hayvanın özgürlüğünü kısıtlayan benzeri yerlerin kurulması önlenmeli, kurulu 
olanların ise kısa süre içerisinde sistematik kapatma yöntemiyle faaliyetleri 
durdurulmalıdır. Yurtdışında kurularak yalnızca gösteri amacıyla ülkemize 
gelen hayvanlı sirklerin ve benzeri yerlerin ülke içerisinde bu tip faaliyetlerde 
bulunması yasaklanmalıdır.

26. Evlerde hayvan beslenmesine ilişkin herhangi bir yasak,  yönetim planı 
adı altında düzenlenen belgelerde öne sürülemez. Yıllar öncesinden kalan ve  
yönetim planlarına çiftlik ve kümes hayvanlarının kent yaşantısına sokulmaması 
amacıyla düzenlenen  fikrin, uygulama alanı kalmaması rağmen kötü 
niyetle kullanılması nedeniyle ivedi bir düzenleme yapılması gerekmektedir. 
Hayvanların fiillerinin, komşuluk hukuka aykırı olduğu iddiası çerçevesinde 
yapılacak yargılamalarda, bu iddianın maddi ve somut delillerle kanıtlanması 
sağlanmalı, genel hükümler çerçevesinde değerlendirme yapılması ve buna 
göre karar verilmesi zorunluluğu  yönünde hüküm kanun metnine konulmalıdır.

27. İçişleri Bakanlığı nezdinde,  hayvan hakları ihlallerine yol açan fiillerin 
önlenmesi, tespiti, bildirimi ve faillerin yakalanması amacıyla özel bir birim 
kurulması yönünde kanuna bir madde eklenmelidir. 

28. Hayvan haklarını düzenleyen bir yasada hayvan öldürülebilmesi 
gerekçelendirilmemeli, istisnai hükümler de belirtilmemelidir.

Hazırlanan bu metinde değinilmemiş olsa bile, hayvan haklarını ihlal eden hiç-
bir uygulama ve düzenleme tarafımızca kabul edilemez.

ADANA BAROSU

ANKARA BAROSU

ANKARA VETERİNER HEKİMLER ODASI

ANTALYA BAROSU

AYDIN BAROSU

BURSA BAROSU

DENİZLİ BAROSU

DOĞA ve ÇEVREYİ KORUMA, YAŞATMA DERNEĞİ

ESKİŞEHİR BAROSU

GAZİANTEP BAROSU

İSTANBUL BAROSU
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İZMİR BAROSU

KAYSERİ BAROSU

KOCAELİ BAROSU

MANİSA BAROSU

YERYÜZÜNE ÖZGÜRLÜK DERNEĞİ

TÜRKİYE BAROLARI HAYVAN HAKLARI KURULLARI VE KOMİSYONLARI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI’NCA HAZIRLANAN 5199 SAYILI 
HAYVANLARI KORUMA KANUNU’NUN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YASA 
TASARISI DEĞERLENDİRME METNİ

TÜRKİYE BAROLARI HAYVAN HAKLARI KURULLARI VE KOMİSYONLARI HAY-
VAN HAKLARI KANUNU GENEL PRENSİPLERİNE İLİŞKİN ÖNERİLER TÜRKİYE 
BAROLARI HAYVAN HAKLARI KURULLARI VE KOMİSYONLARI

Orman ve Su İşleriBakanlığı’nca Hazırlanan Türkiye Baroları Hayvan Hakları Ku-
rulları ve Komisyonları Kanun Tasarısı Değerlendirme Çalıştayı, 8-9 Mart 2014 
tarihleri arasında Ankara Barosu Eğitim Merkezi’ndet gerçekleştirildi. Ankara 
Barosu Hayvan Hakları Kurulunun ev sahipliğini yaptığı Çalıştaya, Adana Ba-
rosu, Antalya Barosu, AydınBarosu, Bursa Barosu, Denizli Barosu, Eskişehir Ba-
rosu, Gaziantep Barosu, İstanbul Barosu, İzmir Barosu, Kayseri Barosu, Kocaeli 
Barosu, Manisa Barosu Hayvan Hakları Kurul ve Komisyonlarının yanısıra DOĞ-
ÇEV (Doğa ve Çevreyi Koruma, Yaşatma Derneği), Ankara Veteriner Hekimler 
Odası, Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği temsilcileri katıldı.

Çalıştay sonucunda ise hazırlanan metin TBMM Çevre Komisyonuna sunulmak 
üzere öncelikle Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca hazırlanan“Hayvanları Koruma 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile ilgili görüş ve öne-
rilerin değerlendirildiği bir çalışma oldu. Tasarının hayvan haklarını korumak 
için yeterli olmayacağının sonucuna varıldı. Bu nedenle değerlendirme çalış-
masının sonuç kısmında ideal ve uygulanabilir bir yasanın ana çizgilerinin neler 
olmasına gerektiğine dair yirmisekiz maddeden oluşan öneriler de çalışmaya 
konu edilmiştir.

Takdir olunacağı üzere tasarıların kanunlaşmasından da önemlisi, uygulanabilir 
bir yasanın yapılması ve uygulamanın denetlenmesidir. On yıllık süreç içerisin-
de yürürlükteki 5199 sayılı yasanın uygulama eksiklikleri ve hataları her zaman 
eleştiri konusu edilmiştir. Bu nedenle çalıştaya fiilen katılan meslek kuruluşları 
ile sivil toplum örgütlerinin yanında, toplantıya fiilen katılamayan meslek ku-
ruluşları ve sivil toplum örgütlerinin de fikirleri alınmıştır. Eleştirilerden yola çı-
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kılarak, uygulanabilir, hayvan haklarını koruyan bir yasanın yapılması yönünde 
önerilerimiz metin içerisinde tarafınızın takdirlerine sunulmaktadır.

Çalışma boyunca izlenen yol,tasarı ile birlikte yürürlükteki maddede yapılacak 
değişikliğin belirtilmesi, yürürlükteki kanun maddesiningösterilmesi, tasarıyla 
önerilen değişikliğe karşı önerimizin ve bu öneriye ilişkin gerekçenin belirtil-
mesi şeklindedir.

Çalıştay sonucunda hazırlanan metin kamuoyunun görüş ve önerilerine açılmış 
olup, hayvan hakkı savunucularının, meslek kuruluşlarının, sivil toplum örgüt-
lerinin de,görüş, öneri ve değerlendirmeleri onaylamasıyla birlikte tarafımıza 
ulaşacak imzalarda Sayın Komisyonunuza sunulacaktır.

DEĞERLENDİRMELER

Mevcut madde üzerinde yapılması tasarlanan değişiklik:

Tanımlar

MADDE 1- 24/0/2004 tarihli ve 5199sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 3 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

 “k) Hayvan bakımevi; Mahalli idareler ve sivil toplum kuruluşlarınca 
yapılan, işletilen veya yönetilen, sahipsiz hayvanların rehabilite edildiği ve sa-
hiplenilinceye kadar bakıldığı tesisi.”

 “o) Bakanlık; Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

 p)   Sahipsiz hayvanlar doğal hayat parkı:  Hayvan bakımevlerinde kı-
sırlaştırılıp aşılandıktan sonra kayıt altına alınan sahipsiz hayvanların, hayvan 
bakımevlerinde yeterli yer olmadığı takdirde sahiplendirilinceye kadar bakıldı-
ğı ve hayatlarını etolojik ihtiyaçlarına uygun olarak sürdürdükleri, mahalli ida-
reler ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan ve/veya  işletilen sahipsiz ve sokak 
hayvanı bakımevlerini,” 

YürürlüktekiKanunMaddesi;

MADDE 3 - Bu Kanunda geçen terimlerden;

a) Yaşama ortamı: Bir hayvanın veya hayvan topluluğunun doğal olarak yaşa-
dığı yeri,

b) Etoloji: Bir hayvan türünün doğuştan gelen, kendine özgü davranışlarını in-
celeyen bilim dalını,

c) Ekosistem: Canlıların kendi aralarında ve cansız çevreleriyle ilişkilerini bir dü-
zen içinde yürüttükleri biyolojik, fiziksel ve kimyasal sistemi,
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d) Tür: Birbirleriyle çiftleşebilen ve üreme yeteneğine sahip verimli döller vere-
bilen populasyonları,

e) Evcil hayvan: İnsan tarafından kültüre alınmış ve eğitilmiş hayvanları,

f) Sahipsiz hayvan: Barınacak yeri olmayan veya sahibinin ya da koruyucusunun 
ev ve arazisinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahip veya koruyucu-
nun kontrolü ya da doğrudan denetimi altında bulunmayan evcil hayvanları,

g) Güçten düşmüş hayvan: Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları haricinde yaş-
lanma, sakatlanma, yaralanma ve hastalanma gibi çeşitli nedenlerle fiziki ola-
rak iş yapabilme yeteneğini kaybetmiş binek ve yük hayvanlarını,

h) Yabani hayvan: Doğada serbest yaşayan evcilleştirilmemiş ve kültüre alınma-
mış omurgalı ve omurgasız hayvanları,

ı) Ev ve süs hayvanı: İnsan tarafından özellikle evde, işyerlerinde ya da arazi-
sinde özel zevk ve refakat amacıyla muhafaza edilen veya edilmesi tasarlanan 
bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen her türlü hayvanı,

j) Kontrollü hayvan: Bir kişi, kuruluş, kurum ya da tüzel kişilik tarafından sahip-
lenilen, bakımı, aşıları, periyodik sağlık kontrolleri yapılan işaretlenmiş kayıt 
altındaki ev ve süs hayvanlarını,

k) Hayvan bakımevi: Hayvanların rehabilite edileceği bir tesisi,

l) Deney: Herhangi bir hayvanın acı, eziyet, üzüntü veya uzun süreli hasara ne-
den olacak deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasını,

m) Deney hayvanı: Deneyde kullanılan ya da kullanılacak olan hayvanı,

n) Kesim hayvanı: Gıda amaçlı kesimi yapılan hayvanları,

o) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

İfade eder.

ÖNERİMİZ:

Madde 1 –(k) Hayvanbakımevi: 

Mahalli idareler veya sivil toplum kuruluşlarınca yapılan işletilen ve yönetilen, 
sahipsiz hayvanların rehabilitee ve tedavi edildiği, her türlü yaşamsal ihtiyaç-
larının karşılanarak en kısa sure zarfında hayvanların alıştığı ve alındığı yaşam 
alanlarına bırakılana kadar bakıldığı kamuya açık tesis. 

GEREKÇE:

Mevcut tasarı mahalli idareler ve sivil toplum kuruluşlarınca ibaresini içermek-
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teyken, buraya “veya” ibaresi getirilerek her iki kuruluşun birbirinden bağım-
sız olarak hayvan bakımevi kurmasına olanak sağlanmıştır. Zira tasarıda bu iki 
kuruluşun ancak birlikte bakımev ikurması şeklinde zorunluluk algısının önüne 
geçilmek amaçlanmıştır.

Ayrıca tanıma “tedavi ve yaşamsal ihtiyaçların karşılanacağı” ibareleri eklen-
miştir. Zira sadece rehabilitasyon kavramı kanunun amacını gerçekleştirmek 
için yetersiz kalacaktır. Rehabilitasyonu ve tedavi yapılan hayvanların, daha 
once alıştığı ve alındığı yaşam alanlarına bırakılması mevcut 5199 sayılı Kanu-
nunun ilgili maddelerinde olduğu şekliyle tanıma eklenmiştir.

Bahsi geçen bakımevleri kamu hizmeti görmekte olan, halka açık, denetlene-
bilir ve hayvanların yaşam hakkının en üst seviyede tutulduğu yerler olmalıdır. 
Dolayısıyla bu alanlar kamuya açık alanlar olarak tanımlanmaktadır.

ÖNERİMİZ:

Madde 1 - o) Bakanlık olarak Hayvan Hakları Bakanlığının kurulması ve tanıma 
eklenmesi  önerilmektedir.

GEREKÇE:

Mevcut bakanlık tanımındabahsi geçen Orman ve Su İşleri Bakanlığı,  mevzu-
atı gereğince  planlananın  dışında bir yapılanmaya sahiptir. Ayrıca, aşağıda 
gerekçelendirildiği üzere  “doğal yaşam parkı” kavramıyla beraber, görevlen-
dirilmiş bir bakanlık tanımının da tasarıdan çıkarılması gerekmektedir. Ayrıca 
bakanlığın kanunla tanımlanan görevleri arasında  sahipsiz evcil hayvanlara 
ilişkin bir ödev de yer almamaktadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın kurul-
ması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 
6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar 
Kurulu’nca 29/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bu KHK’de  Bakanlığın görev 
ve yetkilerine  ilişkin düzenlemenin hiç bir maddesinde sahipsiz evcil  hay-
vanlara yönelik   bir düzenleme yer almadığı  gibi, bakanlığa verilecek  yetki 
ve görevin bakanlığın kuruluş amacına ters düşeceği,  görev ve yetki aşımına 
sebep olacaktır. Ayrıca 5199 sayılı kanunla amaçlanan hususların yerine getiri-
lemeyeceği de açıktır.

Diğer yandan farklı kanun tekliflerinde görevli bakanlığın Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı olması yönünde görüşler sunulmuştur. Bu görüşlere  katıl-
mak mümkün değildir, görev yönünden aykırılık oluşturacağı gibi ayrıca kanu-
nun lafzına, koruma ruhuna da  aykırılık teşkil etmektedir. Gıda ve hayvancılık 
tanımının ve bakanlığın görev alanının hayvan haklarıyla bağdaşmadığı ve  hak 
ihlallerinin bu bakanlık tarafından  çıkarılan yönetmeliklerle meşru kılınmaya 
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çalışıldığı bilinmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yürürlükte olan 
5199 sayılı yasanın uygulanması safhasında, her ne kadar yeterli kadro ve mü-
dürlüğe sahip olsa dahi , hayvan haklarının ihlaline yol açan    sonuçlar doğu-
racağı aşikardır.

Öne sürülen tasarıda birden çok bakanlığın kanun metninde zikredilmesi ha-
linde görev ve yetki konusunda çatışma yaşanacağı, belirsizlikler oluşacağı 
içinkanunla hedeflenen yararın  sağlanamayacağı  göz önüne alınmalıdır. Yu-
karıdaki teklifimiz doğrultusunda bu konuda çalışacak bir bakanlığın kurulması 
şarttır. 

ÖNERİMİZ

Madde 1 - p) Sahipsiz Hayvanlar Doğal Hayat Parkı tanımının ve buna dair 
hususların metinden çıkarılması gerekmektedir.

Tasarı ile “Sahipsiz Hayvanlar Doğal Hayat Parkı”tanımı kanun metnine eklen-
mek istenmektedir. Ancak bu tanımın ve uygulamanın kanuna eklenmesi ge-
rekçede detaylı olarak açıklayacağımız üzere telafisi imkansız zararları da be-
raberinde getirecektir.  Dolayısıyla  bu tanımın tasarıdan çıkarılması gerektiği 
kanaatindeyiz.

GEREKÇE

Bu değişikliğin gerekçesinde, sahipsiz hayvanların mahalli idareler kanalıyla kı-
sırlaştırılıp, aşılanıp, işaretlendiği ve rehabilite edilerek alındıkları ortama geri 
bırakıldığı, bu süreç sonunda ise  hayvanların kaza, açlık, susuzluk, hastalık, 
darp  gibi nedenlerle hayatlarını yitirdikleri, bu hayvanların tekrar aşılanma-
larının mümkün olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle bakımevlerinde yeterli yer 
bulunmaması halinde, bu hayvanların sahiplendirilinceye kadar sahipsiz hay-
vanlar doğal hayat parkında bakılması öngörülmüştür.

Ancak bu öngörü ve değişiklik ileride telafisi imkansız zararları da berabe-
rinde getirecektir. Halihazırda  ülkemizde  bulunan bakımevleri, bu kanunla 
tanımlanan bir çok görevi  yerine getirememekte, maddi koşulların da ağır-
lığı sebebiyle hayvanları ve haklarını koruyamamaktadır. Devlet bütçesinden 
mahalli idarelere ayrılan bölümle bakımevleri kurulmuş, ancak  bakımevlerinin 
işletilmesi aşamasında bir çok zorluklar yaşanmıştır. Barınaklara bakıldığında  
rahatlıkla gözlenebileceği üzere, barındırılan  hayvanların maddi imkansızlıklar 
sebebiyle yeterli beslenememesi, tedavilerinin yapılamaması,  yaşam hakları-
na  uygun, yeterli  açık ve kapalı alanların inşa edilememesi dolayısıyla reha-
bilitasyon kelimesinin de  lafta kalması  gibi bir çok problemler hayli sıklıkla 
yaşanmaktadır. Hali hazırda mahalli idareler hayvan koruma görevlerini bütçe 
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yetersizliği sebebiyle yapamadıklarını belirtmektedir. Bu idarelerde yeterli sayı-
da ve uzmanlıkta veteriner hekim ile personelin çalıştırılmadığı   da bilinen bir 
gerçektir. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar mevcut bakımevle-
rinin iyileştirilmesi dahi gerçekleştirilememişken devlet bütçesine bir yük daha 
eklenerek, insanların yaşam alanlarından uzak ormanlık alanlarda  daha geniş 
kapasiteli  bakımevleri açılması, ciddi boyutlarda hayvan hakkı ihlallerine yol 
açacaktır.  

Şehirden uzak  ve  ormanlık alanda yapılacak bakımevi benzeri yerleşkenin 
maliyeti oldukça yüksek olacak, bu bölgelerde hayvan rehabilitasyonu için ça-
lışacak personel bulunamayacak olması hayvanların haklarını olumsuz yönde 
etkileyecektir.

Ülkemizde bakımevleri genel olarak köpeklerin rehabilite edildiği alanlar ola-
rak ifade edilmektedir. Kanun tanımında da belirtildiği üzere köpek etolojisi bi-
limsel çalışmalarla açıkça belirlenmiştir. Köpekler tür olarak insanlarla yaşaması 
gereken bir canlılardır. Etolojik özelliği nedeniyle insanlara en yakın  alanlar-
da yaşamanı sürdüren bir hayvan türünün, insanlardan tamamen uzak, sosyal 
yapıdan kopuk, fizyolojik  ve psikolojik ihtiyaçlarını gideremeyeceği alanlarda 
hapsedilmesi halinde hayvanların hakları gözardı edilmiş olacaktır. 

Tasarıda doğal yaşam parklarında tutulacak hayvanların ne şekilde beslenecek-
leri dahi açık değildir. Bilimsel çalışmalarla da kanıtlandığı üzere, köpekler eto-
lojileri gereği, beslenme ihtiyaçlarını doğada avlanarak karşılayamamaktadır. 
Dolayısıyla  insan aracılığıyla  yapılması düşünülen beslenme sorunu, mevcut 
bakımevi örneklerinde de karşılaştığımız gibi artarak devam edecektir. Bu alan-
lara yakın yaşayan insan sayısının da az olması sebebiyle  hayvanlar açlıkla başa 
çıkamayarak  hastalanmaya ve  ölmeye başlayacak ve kimi zaman birbirlerini 
yemek gibi olumsuz davranışlarda bulunacaklardır. 

Açlık, içgüdüsel sosyal yapılarını kaybetme, insanla olan  ilişkilerinin engel-
lenmesi gibi durumlar sebebiyle, saldırganlaşması muhtemel  hayvanların bu  
alanlardan çıkmaları ve insan yerleşkelerine yaklaşmaları halinde bir çok sal-
dırı vakası yaşanabileceği gibi, açlıkla provoke edilen sürülerin insandan uzak 
kalmaları ile yaşayacakları sosyal hayata adaptasyon sorunu da istenmeyen  
olaylara sebebiyet verecektir. 

Ülkemizde mevcut bakımevlerinde bulunan hayvanların  sahiplenilmesi konu-
sunda toplumsal bir bilincin oluşmamış olması nedeniyle, sahiplendirme ge-
rekçesi arkasına sığınılarak, bu ve benzeri şehirden uzak, ulaşımı güç, ulaşılsa 
dahi hayvanların kontrolsüz ve belirsiz dağılımı nedeniyle sahiplenme aşama-
sında imkansızlıklar yaşanacağı gözönüne alınmalıdır.Sonuç olarak doğal ha-
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yat parklarının uygulanması mevcut deneyimlerle sabit olduğu üzere;  gerek-
çede belirtilen  “rehabilitasyon ve sahiplendirme”  amaçlarının gerçekleşmesini 
imkansız hale getirecektir.

Kurulması planan doğal yaşam parklarının bir diğer olumsuz yanı da, kullanıl-
ması düşünülen ormanlık alanlarda yaşayan vahşi hayvan türlerinin tehlikeye 
girmesidir.  Sahipsiz sokak hayvanlarının orman alanı içerisinde barınan vahşi 
hayvanları  yok etmesi  sonucunda  hedefemügayir olarak hem sahipsiz hay-
vanlarhem de doğal hayat içerisinde barınan vahşi hayvanlar zarar görecek, 
ormanın flora ve faunası bozulacaktır.

Doğal yaşam alanları orman olan yaban hayvanları, yukarıda belirtilen sahipsiz 
hayvanların kendi alanlarına girmesiyle birlikte yaşam alanlarını  terk etmek 
eğilimi gösterecektir. Yaban hayatının  insanların yaşam alanlarına  kayması 
neticesinde  şehir hayatı ile yaban hayatı içiçe girecektir. Ayrıca şehir içerisinde 
yaşayan kedi ve köpek dışındaki diğer türlerin kontrolsüz olarak çoğalmasına 
yol açılacak, özetle şehirin ve ormanın ekolojik dengesi bozulacaktır.Orman-
lık alan içerisinde yaşamak zorunda bırakılan hayvanların alanın genişliği ne-
deniyle olası hastalıklar durumunda kontrollerinin ve tedavilerinin yapılması 
mümkün olmayacaktır.

Bu nedenle kanun metninin tanımlar kısmında ve içeriğinde yer alan  doğal 
hayat parklarının mevcut ülke gerçekleri açısından uygulanmasının imkansız 
olacağı, hayvan refahını hiç bir şekilde sağlayamayacağı, uygulanması halinde 
ise kısa vadede çözülmesi amaçlanan sorunlardan daha büyük sorunları bera-
berinde getireceği açıktır. Bu ve benzeri  bir uygulamanın, hiç bir ülkede var ol-
maması     başarısının oldukça tartışmalı olacağı, faydadan çok zarar getireceği 
gerçeğini gözler önüne sermektedir.

ÖNERİMİZ

Madde 1 - r) Rehabilitasyon: “Hayvanların yaşadıkları tibbi operasyon, has-
talık, kaza, bunalım gibi ruh ve beden yaralanmalarından sonra ortaya çıkan 
olumsuz durumların iyileştirilebilmesi amacıyla görevli ve uzman rehabilitas-
yon personelince ruhsal ve bedensel tedaviye alınmasıdır.” tanımı eklenmelidir.

GEREKÇE

Kanun metninde bir çok defa değinilen ancak tanımlarda yer verilmemiş olan 
“rehabilitasyon” tanımının da bu bölüme eklenmesi gerekmektedir. Hayvanla-
rın rehabilitasyonu,  konusunda uzman rehabilitasyon personelince, hayvanın 
bedensel ve ruhsal sağlığının düzeltilmesi hedeflenerek yapılmalıdır. Bakımev-
lerinde görevlendirilecek personelin, özellikle rehabilitasyon konusunda uz-
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man kişiler tarafından eğitimden geçirilmesi gerektiği gibi,   eğitim ile ilgili bu 
düzenlemeler çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenmelidir.

Hayvanlar sadece bedensel değil,  ruhsal yaralanma ve travmalara da maruz 
bırakılmaktadır. Bu nedenle, ruhsal yaralanma ve travmaların varlığı kabul edi-
lerek kanun metninde de bu tanıma    yer verilmelidir.

ÖNERİMİZ

Madde 1- I) bendinde; insanların ev, işyeri ve arazisinde özel zevk, refakat ama-
cıyla bakmakta oldukları hayvanları ev ve süs hayvanı olarak tanımlanmaktadır. 
Süs hayvanı ibaresi kavram olarak hayvan haklarının ruhuna uygun düşme-
mektedir,bu nedenle “süs” kavramı kaldırılarak, ev hayvanı deyiminin korun-
ması gerekmektedir.

GEREKÇE

Kanunun tanımlar bölümünde bir takım hayvanların süs hayvanı olarak belir-
tildiği görülmektedir. Süs kelimesi,   anlam itibariyle gösteriş ve süslenmeye 
yönelik kullanılan objeleri ifade eder.  Ağırlıklı olarak cansız, edilgen nesneler 
ve varlıklar için kullanılan süs kelimesinin,   cana sahip bir varlığı tanımlanmakta 
kullanılması uygun görülmemektedir. Hayvanlar obje değildir, insanlara eşlik 
eden ve onlarla  birlikte yaşayan  evcil canlılardır, bu nedenle  gösteriş veya 
süsleme  amacıyla  sahiplenilmesi de kabul edilemez.   Bu nedenle, kanun 
metninde evde, işyerinde, arazide beslenen ve bakılan hayvanlara ev ve süs 
hayvanı denmesi anlamsızdır.. Hayvan hakları kavramının ruhuna aykırı “süs” 
kavramının kanun metninden çıkarılması gerekmektedir.

Mevcut madde üzerinde yapılması tasarlanan değişiklik:

Hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı 

MADDE 2- 5199sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-
kilde, dördüncü fıkrasında yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı” ibaresi “Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağı-
daki fıkra eklenmiştir.

 “İl ve ilce merkezlerinde ev ve süs hayvanını sahiplenen veya ona ba-
kan kişi, hayvanı barındırmak, hayvanın türüne ve üreme yöntemine uygun 
olan etolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek, insan ve hay-
van sağlığına ve çevreye verebileceği zararları önleyici gerekli bütün tedbirleri 
almakla yükümlüdür. Bu konularda ev ve süs hayvanı sahipleri gerekli eğitimi 
alır.”

 “Meskende barındırılabilecek ev ve sisi hayvanı tür ve sayısı, barındırı-
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lacak hayvanların etolojik ihtiyaçları, mekânsal şartlar ile çevre ve insan sağlığı 
gözönünde  bulundurularak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

Yürürlükteki Kanun Maddesi;

Hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı 

MADDE 5 - Bir hayvanı, bakımının gerektirdiği yaygın eğitim programına ka-
tılarak sahiplenen veya ona bakan kişi, hayvanı barındırmak, hayvanın türüne 
ve üreme yöntemine uygun olan etolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına 
dikkat etmek, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli tüm önlemleri 
almakla yükümlüdür.

Hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve 
insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yü-
kümlü olup; zamanında ve yeterli seviyede tedbir alınmamasından kaynakla-
nan zararları tazmin etmek zorundadırlar.

Ev ve süs hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili 
olarak yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılarak 
sertifika almakla yükümlüdürler.

Ev ve süs hayvanı ve kontrollü hayvanları bulundurma ve sahiplenme şartları, 
hayvan bakımı konularında verilecek eğitim ile ilgili usul ve esaslar ile sahiple-
nilerek bakılan hayvanların çevreye verecekleri zarar ve rahatsızlıkları önleyici 
tedbirler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile eşgüdüm sağlanmak suretiyle, İçişleri 
Bakanlığı ve ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetme-
likle belirlenir.

Ticari amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs 
hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemezler.

Ev ve süs hayvanlarının üretimini ve ticaretini yapanlar, hayvanları sahiplenen 
ve onu üretmek için seçenler annenin ve yavrularının sağlığını tehlikeye atma-
mak için gerekli anatomik, fizyolojik ve davranış karakteristikleri ile ilgili ön-
lemleri almakla yükümlüdür.

Ev ve süs hayvanları ile kontrollü hayvanlardan, doğal yaşama ortamlarına tek-
rar uyum sağlayamayacak durumda olanlar terk edilemez; beslenemeyeceği 
ve iklimine uyum sağlayamayacağı ortama bırakılamaz. Ancak, yeniden sahip-
lendirme yapılabilir ya da hayvan bakımevlerine teslim edilebilir.

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması
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ÖNERİMİZ

“Süs hayvanı” ibaresinin kaldırılması, “ev  hayvanı” teriminin yerine ise sadece 
“evcil hayvan” ibaresinin kullanılması hususundaki talebimiz baki olmak üzere;

Tasarı’nın 2.maddesi ile Kanun’un 5.maddesine eklenmesi tasarlanan “Mesken-
de barındırılabilecek ev ve süs hayvanı tür ve sayısı barındırılacak hayvanların 
etolojik ihtiyaçları, mekânsal şartlar ile çevre ve insan sağlığı göz önünde bu-
lundurularak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.” fıkrasınıntasarıdan 
çıkarılması gerekmektedir.

GEREKÇE

“Meskende barındırılabilecek ev ve süs hayvanı tür ve sayısı barındırılacak 
hayvanların etolojik ihtiyaçları, mekânsal şartlar ile çevre ve insan sağlığı göz 
önünde bulundurularak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”hükmü bu 
haliyle, idareye vatandaş tarafından sorgulanamaz yetkiler veren  bir düzen-
lemeye yol açabileceği gibi ülke genelinde birbirinden farklı, hayvan haklarını 
ihlal eden uygulamalara da yol açacaktır.

“Tür” açısından: Kanun’un 14. Maddesinin (l) bendindeki (Tasarı’da ilgili hü-
küm 5.maddededir) “yasaklar” arasında  bazı ırklar belirlenmiş, tasarıda da bu-
nun kapsamı genişletilerek bir çok köpek türünün bakılması konusunda  evcil 
hayvan sahipleri  kısıtlanmış bulunmaktadır.(BU YASAK KALDIRILSIN DİYORUZ 
AYNI ZAMANDA DA KABUL EDİYORUZ GİBİ OLDU)  Tüm  bunlara ek olarak, 
idareye  kişilerin (hayvan sahiplerinin) özel hayatına, kişilik haklarına, anayasal 
haklarına müdahale içerecek sınırsız yetkiler verilmesi,hukukun genel ve temel 
ilkelerine de aykırılık teşkil etmektedir.

“Sayı” bakımından :İdareye, meskende beslenecek hayvanlarla ilgili  “sayı” ba-
kımından verilen bu sınırsız yetki, hukuk devleti ve hukuki güvenlik ilkesiyle 
bağdaşmayacaktır. Yukarıdaki” tür” ile ilgili açıklamalarımız geçerli olmak üze-
re, evcil hayvanların ve sahiplerinin hayatını böylesine etkileyecek bir kararın 
sadece uygulayıcıya bırakılmasının vatandaşların hukuki güvenlik duygusunu 
derinden yaralayacağını belirtmek isteriz.

“Çevre ve insan sağlığı” ibaresi açısından ise :  Bu iki ölçüt bilimsel ve somut 
dayanaklarla desteklenmedikçe yine idareye sınırsız yetkiler verilmesine yol 
açacak mahiyettedir. Bu sınırsız yetkinin uygulanmasıyla birlikte bir çok hayvan 
hakkı ihlalinin yaşanacağı ortadadır

Mevcut madde üzerinde yapılması tasarlanan değişiklik:

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması 
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MADDE 3- 51499  sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı” ibaresi “Gıda , 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ,  mevut dördüncü fıkrası aşağıdaki şek-
lide değişmiş ve bu fıkradan  sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sahipsiz ya da güçten düşmüş havyaların, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Ve-
teriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 24/4/1930 tarihli ve 
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda öngörülen durumlar dışında öldü-
rülmeleri yasaktır.”

“Sahipsiz hayvanları kısırlaştırma hizmeti, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  
tarafından yapılır veya yaptırılır. Belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlar tara-
fından yapılan kısırlaştırma hizmetleri, Gıda , Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
koordinasyonu ve denetiminde yürütülür. Kısırlaştırma hizmeti ile ilgili usul ve 
esaslar Gıda , Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle  
belirlenir.

Mahalli idareler sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanları hayvan bakım evleri-
ne  götürmekle yükümlüdür. Bu hayvanların öncelikle hayvan bakımevlerinde 
oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde 
kaydedilen, rehabilite edilen, kısırlaştırılan ve aşılanan sokak  hayvanlarına 
sahiplendirilinceye kadar  hayvan bakımevlerinde bakılır. Bakımevi kapasitesi 
mevcut hayvan sayısını karşılayamadığında, hayvan bakımevinde bakılır. Ba-
kımevi kapasitesi mevcut hayvan sayısını karşılayamadığında, hayvan bakı-
mevinde rehabilite  edilen sahipsiz hayvanlar, sahiplendirilinceye kadar doğal 
hayat parklarında barındırılır. 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununa 
tabi alanların, bu amaçla bedelsiz olarak tahsisine Bakanlık tarafından izin ve-
rilebilir. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili hususlar Bakanlık tarafından çıkarılan 
yönetmelikle düzenlenir. 

Hayvan bakımevi ve doğal hayat parkı izinleri Bakanlık tarafından verilir.”

Yürürlükteki Kanun Maddesi;

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması 

MADDE 6 - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağ-
lığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.

Güçten düşmüş hayvanlar ticari ve gösteri amaçlı veya herhangi bir şekilde 
binicilik ve taşımacılık amacıyla çalıştırılamaz.

Sahipsiz hayvanların korunması, bakılması ve gözetimi için yürürlükteki mev-
zuat hükümleri çerçevesinde, yerel yönetimler yetki ve sorumluluklarına ilişkin 
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düzenlemeler ile çevreye olabilecek olumsuz etkilerini gidermeye yönelik ted-
birler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm sağlanarak, 
diğer ilgili kuruluşların da görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yö-
netmelikle belirlenir.

Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimler-
ce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu 
hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yer-
lerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve re-
habilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama 
bırakılmaları esastır.

Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması ve hayvan bakımevleri-
nin çalışma usul ve esasları, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Ba-
kanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Hayvan bakımevleri ve hastanelerin 
kurulması amacıyla Hazineye ait araziler öncelikle tahsis edilir. Amacı dışında 
kullanıldığı tespit edilen arazilerin tahsisi iptal edilir.

Hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insani ve vicdani amaç-
larla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu 
Kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilere; belediyeler, orman 
idareleri, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti 
idarelerde kalmak koşuluyla arazi ve buna ait binalar ve demirbaşlar tahsis edi-
lebilir. Tahsis edilen arazilerin üzerinde amaca uygun tesisler ilgili Bakanlığın/
İdarenin izni ile yapılır.

ÖNERİMİZ

İlgili maddeye eklenmesi düşünülen fıkra yerine, “Sahipsiz ya da güçten düş-
müş hayvanların hiç bir kanun ve yasal düzenleme arkasına sığınılarak öldürül-
mesi mümkün olmamakla birlikte, yasaktır.”Cümlesinin eklenmesi gerekmek-
tedir.

GEREKÇE

İlgili fıkra incelendiğinde, “davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı 
için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlar-
da”, ibaresi     bu bahanenin arkasına sığınarak  her türlü hayvanın öldürüle-
bilmesine olanak tanınmaktadır. Günümüzde hayvan davranışları ve psikolojisi 
üzerine uzmanlaşan bir çok Veteriner Hekim ve  Hayvan Eğitmeni tarafından 
bu gibi psikolojik veya davranışsal  sorunların çözümü mümkündür. Dolayısıyla 
yukarıda fıkra  çerçevesinde sahipli ya da sahipsiz   hayvanların hayatına  son 
verilebilmesinin mümkün kılınması asla kabul edilemez.
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Hayvanların korunmasını amaçlayan bir kanun metninde bu ve benzeri mad-
delerin bulunması, kanunun amacıyla da  ters düşmektedir. Bu nedenle, ilgili 
maddeye eklenmesi düşünülen kısmın yukarıda belirttiğimiz gibi değiştirile-
rek  günümüz şartları ve her geçen gün gelişen bilimsel çalışmalar ışığında 
düzenlenmesi gerekmektedir. Hayvanların, insanlara aykırı gelen davranışları 
neticesinde öldürülmesinden ziyade, öncelikle onların davranışlarının insan 
yaşantısına uygun bir hale getirilmesi amaçlanmalıdır. Ayrıca bu fıkranın dü-
zeltilmemesi halinde, hayvan bakımevlerinde bulunan hayvanların sayısının 
artması,  mahalli idarelere bu maddeye dayanarak  toplu itlaflar yapılması gibi 
sakıncaları da beraberinde getirecektir.  Madde bu haliyle suistimal edilmeye 
oldukça açıktır, dolayısıyla hayvanların öldürülmesiyle sonuçlanabilecek bu fık-
ranın da metinden çıkarılması hayvanların yaşam  haklarının korunması bakı-
mından  zaruridir .

Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların hiç bir kanun ve yasal düzenleme 
arkasına sığınılarak öldürülmesi mümkün kılınmamalıdır. Hayvan haklarını ko-
rumak amacıyla düzenlenen bir yasa ile idarenin sınırsız takdir yetkisine müsa-
de edilerek, hayvanların öldürülmesine olanak tanınması kabul edilemez. 

Yıllardır mahalli idarelerce yapılan sayısız, gerekçesiz ve türlü bahanelerin arka-
sına sığınarak yapılan hayvan itlaflarının önüne geçilmesi, bilimsel araştırma ve 
çalışmalar yapılmadan yalnızca bir kuşku üzerine öldürülen hayvan sayılarının 
oldukça fazla olması sebebiyle, en azından kanun metninden hayvanların öl-
dürülmesini meşru kılacak ibarelerin kaldırılması hayvan haklarının korunması-
nın temel şartını oluşturacaktır

Mevcut madde üzerinde yapılması tasarlanan değişiklik:

Hayvan Deneyleri

MADDE 4- 5199 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine dördüncü fıkrasından sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir .

 Hayvanlar üzerinde  yapılacak deneysel çalışmalar, etik kurularınca 
düzenlenen eğitim programlarına katılarak deney hayvanı kullanım sertifikası 
alan araştırmacılar tarafında yapılır.”

Yürürlükteki Kanun Maddesi;

Hayvan deneyleri

MADDE 9 - Hayvanlar, bilimsel olmayan teşhis, tedavi ve deneylerde kullanı-
lamazlar.

Tıbbi ve bilimsel deneylerin uygulanması ve deneylerin hayvanları koruyacak 
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şekilde yapılması ve deneylerde kullanılacak hayvanların uygun biçimde bakıl-
ması ve barındırılması esastır.

Başkaca bir seçenek olmaması halinde, hayvanlar bilimsel çalışmalarda deney 
hayvanı olarak kullanılabilir.

Hayvan deneyi yapan kurum ve kuruluşlarda bu deneylerin yapılmasına kendi 
bünyelerinde kurulmuş ve kurulacak etik kurullar yoluyla izin verilir.

Etik kurulların kuruluşu, çalışma usul ve esasları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile 
Sağlık Bakanlığının ve ilgili kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça çıkarıla-
cak yönetmelikle belirlenir.

Deney hayvanlarının yetiştirilmesi, beslenmesi, barındırılması, bakılması, deney 
hayvanı besleyen, tedarik eden ve kullanıcı işletmelerin tescil edilmesi, çalışan 
personelin nitelikleri, tutulacak kayıtlar, ne tür hayvanların yetiştirileceği ve de-
ney hayvanı besleyen, tedarik eden ve kullanıcı işletmelerin uyacağı esaslar 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

ÖNERİMİZ

Hayvan haklarını korumak amacıyla düzenlenen bir kanun metninde hayvanın 
vücud bütünlüğünü ve yaşam hakkını ihlal eden bir metod olan deneyin ta-
nımlanması  düşünelemez ve kabul edilemez.

GEREKÇE

Hayvanların korunmasına ilişkin düzenlenen bir kanun metninde, hayvanların 
deney hayvanı olarak adlandırılması ve kullanılması konusunda usul ve esas-
lara değinilmiş olması kanunun ruhuna aykırılık teşkil etmektedir. Bu sebep-
le onların canını yakan, vücut bütünlüğünü bozan, yaşam haklarını ihlal eden 
tüm uygulamalar yasaklanmalıdır. Böylelikle 5199 sayılı yasanın daha etkin bir 
hayvan hakları koruma yasası olarak güçlendirilmesi sağlanacaktır.15.10.1978 
tarihli Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesinin 8.maddesine göre “hayvan-
larda fiziksel ya da psikolojik  acı çektiren deneyler yapmak, hayvan haklarına 
aykırıdır.Tıbbi bilimsel,ticari  ve başka biçimlerdeki her türlü deneyler için de 
böyledir.” denilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de taraf olduğu bu 
uluslararası beyanname dikkate alınmalıdır. Ayrıca bu konuda Anayasanın 90. 
maddesinin de göz önüne alınması gerekmektedir.

Mevcut madde üzerinde yapılması tasarlanan değişiklik:

MADDE 5- 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (1) 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) ve (g) bentleri ile ( j) bendinde yer 
alan “,işkence yapmak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki 
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bentler eklenmiştir.

“a) Hayvanlara işkence yapmak, psikolojik acı çektirmek, Hayvanları dövmek, 
aç ve susuz bırakmak, sokağa terk etmek, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırak-
mak. “ 

“l) Pitbull Terrier, Japanese Tosa , Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve bunlar gibi 
tehlikeli köpek ırklarını ve melezlerini üretmek, sahiplenmek, ülkemize  girişini, 
satışını  ve reklamını yapmak , takas etmek, sergilemek ve hediye etmek.

“m)  Sahipli ve sahipsiz hayvanları belediye sınırları içinde veya dışında başıboş 
bırakmak.

n) Ev ve süs hayvanı satışı yapan yerlerde yırtıcı, saldırgan ve zehirli hayvanları 
satmak.

o) Hayvanlara işkence yaparak ölümüne sebebiyet vermek.”

Yürürlükteki Kanun Maddesi;

Yasaklar

MADDE 14 - Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yap-
mak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, 
bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.

b) Hayvanları, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak.

c) Hayvan bakımı eğitimi almamış kişilerce ev ve süs hayvanı satmak.

d) Ev ve süs hayvanlarını onaltı yaşından küçüklere satmak.

e) Hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan, vücutlarına müdahalelerde 
bulunmak.

f) Kesim hayvanları ve 4915 sayılı Kanun çerçevesinde avlanmasına ve özel üre-
tim çiftliklerinde kesim hayvanı olarak üretimine izin verilen av hayvanları ile 
ticarete konu yabani hayvanlar dışındaki hayvanları, et ihtiyacı amacıyla kesip 
ya da öldürüp piyasaya sürmek.

g) Kesim için yetiştirilmiş hayvanlar dışındaki hayvanları ödül, ikramiye ya da 
prim olarak dağıtmak.

h) Tıbbi gerekçeler hariç hayvanlara ya da onların ana karnındaki yavrularına 
veya havyar üretimi hariç yumurtalarına zarar verebilecek suni müdahaleler 
yapmak, yabancı maddeler vermek.
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ı) Hayvanları hasta, gebelik süresinin 2/3’ünü tamamlamış gebe ve yeni ana 
iken çalıştırmak, uygun olmayan koşullarda barındırmak.

j) Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak.

k) Sağlık nedenleri ile gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedir-
mek, acı, ıstırap ya da zarar veren yiyecekler ile alkollü içki, sigara, uyuşturucu 
ve bunun gibi bağımlılık yapan yiyecek veya içecekler vermek.

l) Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sa-
hiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, 
sergilemek ve hediye etmek.

ÖNERİMİZ

Tasarı metninin a) bendi; “Hayvanların yaşam hakkına saldırıda bulunmak, iş-
kence yapmak, hayvanların bedensel sağlığını olumsuz yönde etkileyecek fi-
illerde bulunmak, ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyecek fiillerde bulun-
mak, cinsel taciz veya tecavüz fiillerinde bulunmak, dövmek, dövüştürmek, aç 
veya susuz bırakmak, gereken sağlık kontrollerini aksatmak, tedavilerini yap-
tırtmamak, yaşayabileceği alanlar dışında hayvan beslemek, sahibi olduğu ve 
bakımını üstlendiği hayvanlarla ilgilenmemek, onları terk etmek, gücünü aşan 
şekilde iş ve hizmetlerde kullanmak” şeklinde değiştirilmelidir.

GEREKÇE

Hayvanların yaşam hakkının korunmasını hedefleyen bir yasa metniyle, beden-
sel ve ruhsal sağlığına yapılacak tüm saldırılar önlenmelidir. Bu nedenle ilgili 
bent hayvanların bütün  ihtiyaçları gözönüne alınarak genişletilmelidir. Özellik-
le sahipli hayvanların bir çoğunun terk edildiği, gerekli sağlık taramalarının ve 
tedavilerinin yapılmadığı, yaşaması gereken alanlara ve şartlara uygun bakıl-
madığı sıklıkla karşımıza çıkan sorunlardır. Bu sorunların önüne geçilmesi adı-
na hayvan bakan ve sahiplenen kişilere kanun metniyle ödevler yüklenmeli ve 
yasaklı fiiller belirtilmelidir. Hayvanların sürekli bağlı vaziyette, sadece yemek 
verilerek bakıldığı durumlar ilerleyen süreçte hayvanın beden ve ruh sağlığının 
bozulmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle hayvan sahiplerine, hayvanla-
rın bakımı konusunda da birtakım ödevler yüklenmesi gerekmektedir.

Günümüzde hayvanlara şiddet uygulandığı, uygulanan şiddet ve benzeri olum-
suz fiiller nedeniyle hayvanların geriye dönülmeyecek şekilde ruhsal ve beden-
sel yaralanmalar yaşadıkları, bu yaşanan ve hiçbir insanın kabul edemeyeceği 
olaylar sonucunda ise faillerin cezalandırılamadığı, soruşturmaların sonuçsuz 
kaldığı, soruşturma yapan birimlerin ise kanun ile sınırlandığı bilinmektedir. 
Hayvanlara yalnızca kasıtlı olarak şiddet uygulanmamakta, kimi zaman ihmal 
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suretiyle hayvanların hakları telafi imkansız şekillerde zarar görmektedir. Örne-
ğin bakmakla yükümlü olduğu hayvanın tedavilerinin gerektiği gibi yaptırılma-
ması hayvanın ileri ki süreçte ölümüyle sonuçlanan istenmeyen sonuçları da 
beraberinde getirmektedir. 

Bir hayvanı sahiplenen bireyin, o hayvanın haklarına saygı duyması, hayvanın 
etolojik ihtiyaçlarına uygun bakım ve gözetimi de yapması gerekmektedir. Bir 
kısım hayvan sahipleri ise bu bilince aykırı olarak bakmakla yükümlü oldukları 
hayvanları sürekli bağlı vaziyette tutmakta, sadece yemek vererek beslemekte-
dir. Takdir olunacağı üzere bir hayvanın yalnızca beslenme ve barınma ihtiyacı 
olmadığı, hayvanın gerektiği ve ihtiyacı olduğu şekilde gezdirilmesi, sosyal-
leştirilmesi de gerekmektedir. Önerilen bölümle birlikte hayvan bakmakla yü-
kümlü kişinin bu gibi doğal ihtiyaçları da gözönünde bulundurması gerekliliği 
zorunluluk haline getirilmekte, ilerleyen maddeler de ise bu yükümlülüğün 
ihlali halinde hayvan bakmakla yükümlü kişiye yaptırım uygulanması amaç-
lanmaktadır.

ÖNERİMİZ

Tasarı metninin I) bendi; Bu bendin yürürlükten kaldırılarak, kanun metninden 
çıkarılması gerekmektedir. 

ÖNERİMİZ

15.10.1978 tarihinde ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesinde be-
lirtildiği üzere bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma 
hakkına sahiptirler. Bu uluslararası norm önünde belirli hayvan ırklarının yasak-
lanması kanunun amacına ve lafzına aykırıdır.

ÖNERİMİZ

Tasarı metninin m) bendi; Doğal Yaşam Parklarıyla ilgili  maddedeki gerekçele-
rimiz çerçevesinde,   kanunda yeri olmadığı görülen  böyle bir bendin eklen-
mesi gerekli değildir.

ÖNERİMİZ

Tasarı metninin n) bendi; Mevcut kanunda belirtilen hayvan satış yerlerinde 
akvaryum canlıları, kafes kuşları ve küçük kemirgenler dışındaki hiçbir hayvan 
türü belirtilen bu yerlerde üretilemez, satılamaz, sahiplendirilemez, hediye edi-
lemez, takas edilemez. Meskenlerde hayvan besleyen kişilerin de ticari amaç 
güderek hayvanları üretmesi ve satması yasaktır.

ÖNERİMİZ

14.maddenin g) bendi; “Kesim için yetiştirilmiş hayvanlar dışındaki hayvanları 
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ödül, ikramiye ya da prim olarak dağıtmak” şeklindeki bentten “kesim için ye-
tiştirilmiş hayvanlar” tabirinin çıkarılarak, tüm hayvanlar için genel bir hüküm 
oluşturulması yönünde değişiklik yapılmalıdır.

GEREKÇE

Hayvan haklarını düzenleyen bir kanun içerisinde, hayvanı metalaştıran, onun 
mal olduğunu kabul eden bir tanımlamanın yeri yoktur. Ayrıca uygulamada ya-
şanan aksaklıklar nedeniyle hayvanların yaşamsal haklarını ihlal eden ve ciddi 
sağlık sorunları yaşamalarına neden olan bu ve benzeri satış yerlerinin önüne 
geçilerek,  aynı zamanda hayvan popülasyonunun kontrol edilmesine de yar-
dımcı olunabilecektir. 

Takdir edileceği üzere ülkemizde bir hevesle, kolayca bu yerlerden satın alınan 
hayvanlar, bir süre sonra sokağa terk edilmekte ve popülasyon bu nedenle 
kontrolsüz  biçimde artmaktadır. Sahiplendirmenin temel amaç olduğu kanun 
lafzına aykırı olan hayvan satışı olgusunun kanunda yeri bulunmamaktadır.

Ayrıca, bu şekildeki hayvan satış yerleri,  sağlık koşullarını, hayvanın asgari 
yaşam koşullarını sağlayamamakta, sağlıksız bireyleri satışa sunmakta ve iki 
taraflı mağduriyetlere yol açmaktadır. Yine benzer şekilde bu yerlerde hayvan-
ların satışı kontrolsüz yapılmakta ve  kayıt dışı ekonomik durumlar da ortaya 
çıkmaktadır.

Tasarı metninin o) bendi; bu bende ilişkin olarak a bendinde yaptığımız yasak-
lama önerisi uyarınca bendin tasarıdan kaldırılması gerekmektedir.

Mevcut Kanun Maddesi Üstünde Yapılması Tasarlanan Değişiklik

Mahallî Hayvan Koruma Kurulları  Teşkilât, Görev ve Sorumluluklar

İl hayvanları koruma kurulu 

MADDE 6- 5199 sayılı  Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“MADDE 15- Her ilde il hayvanları  koruma kurul, vali veya görevlendireceği 
vali yardımcısının başkanlığında, hayvanların korunması ve buna ilişkin mevcut 
sorunlar ile çözümlerine yönelik olmak üzere toplanır.

 Bu toplantılara; 

a) Büyükşehir belediyesi olan illerde genel sekreter veya genel sekreter 
yardımcısı, büyükşehire bağlı ilçe  belediye başkanları veya yardımcısı, Büyük-
şehir olmayan illerde belediye başkanı ve yardımcısı,

b) İl özel idare genel sekreteri veya genel sekreter yardımcısı,
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c) İl çevre ve şehircilik müdürü,

d) Bakanlığın ildeki şube müdürü ,

e) İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürü,

f) Halk sağlığı müdürü,

g) İl milli eğitim müdürü,

h) İ müftüsü,

i) Belediyelerin veteriner işleri müdürü,

j) Veteriner fakülteleri olan yerlerde fakülte temsilcisi,

k) Münhasıran hayvanları koruma ile ilgili faaliyet gösteren gönüllü kuru-
luşlardan valilik tarafından seçilecek en çok iki tensilci, 

l) İl veya bölge veteriner hekimler odasından bir temsilci katılır.

Kurul başkanı gerekli gördüğü durumlarda konuyla ilgili olarak diğer kurum ve 
kuruluşlardan yetkili isteyebilir.

İl hayvan koruma kurulu sekretaryasını Bakanlığın ildeki şube müdürlüğü yü-
rütür.

Kurul, çalışmalarının sonucunu, önemli politika, strateji, uygulama, inceleme 
ve görüşlerini Bakanlığa bildirir. İllerde temsilciliği bulunmayan kuruluş  varsa 
il hayvan koruma kurulları diğer üyelerden oluşur. Kurul, kurul başkanı tarafın-
dan toplantıya çağrılır.

İl hayvan koruma kurulunun çalışma esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılın yönet-
melikle belirlenir.”

YürürlüktekiKanunMaddesi;

Mahallî Hayvan Koruma Kurulları  Teşkilât, Görev ve Sorumluluklar

İl hayvanları koruma kurulu 

MADDE 15 - Her ilde il hayvanları koruma kurulu, valinin başkanlığında, sadece 
hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik olmak üzere 
toplanır.

Bu toplantılara;

a) Büyükşehir belediyesi olan illerde büyükşehir belediye başkanları, büyük-
şehire bağlı ilçe belediye başkanları, büyükşehir olmayan illerde belediye baş-
kanları,
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b) İl çevre ve orman müdürü,

c) İl tarım müdürü,

d) İl sağlık müdürü,

e) İl milli eğitim müdürü,

f) İl müftüsü,

g) Belediyelerin veteriner işleri müdürü,

h) Veteriner fakülteleri olan yerlerde fakülte temsilcisi,

ı) Münhasıran hayvanları koruma ile ilgili faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlar-
dan valilik takdiri ile seçilecek en çok iki temsilci,

j) İl veya bölge veteriner hekimler odasından bir temsilci,

katılır.

Kurul başkanı gerekli gördüğü durumlarda konuyla ilgili olarak diğer kurum ve 
kuruluşlardan yetkili isteyebilir.

İl hayvan koruma kurulu sekretaryasını, il çevre ve orman müdürlüğü yürütür. 
Kurul, çalışmalarının sonucunu, önemli politika, strateji, uygulama, inceleme 
ve görüşleri Bakanlığa bildirir. İllerde temsilciliği bulunmayan kuruluş var ise il 
hayvan koruma kurulları diğer üyelerden oluşur. Kurul, kurul başkanı tarafın-
dan toplantıya çağrılır.

İl hayvan koruma kurulunun çalışma esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılacak yö-
netmelikle belirlenir.

ÖNERİMİZ

İl hayvan koruma kurulu toplantılarına katılacak üyeleri ile ilgili maddeye “İlde 
kurulu olan barodan en az iki avukat,” ibaresi eklenmelidir. Ayrıca kurul toplan-
tısına makul bir süre öncesinde  haber vermek kaydıyla tüm stk temsilcilerinin 
izleyici olarak katılmasına olanak sağlanmalıdır. Kurulun işlerliğinin sağlanması 
amacıyla bu konunun ayrıntıları  yönetmelikle düzenlenmelidir. 

GEREKÇE

Hayvanların korunması ve mevcut sorunların hukuki açıdan çözümlenebilmesi 
adına illerde kurulu olan barolardan en az iki avukatın il hayvanları koruma 
kuruluna dahil edilmesi  gereklidir. Zira, mevcut hukuki bilgisinin yanında dış 
dünyada hayvan hakları konusunda aldıkları duyum ve ihbarları, il hayvanları 
koruma kurulunda çözüme kavuşturmak adına avukatların yararı tartışmasız 
olacaktır. 
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Tasarıdaki  haliyle, il hayvanları koruma kurulu tamamen idarenin insiyatif ve 
denetimindedir.  Aynı zamanda  takdir yetkisini de elinde bulunduran idare, 
buna  dayanarak yerel ya da merkezi idare tarafından uygulanabilecek muh-
temel ihlallerin objektif bir bakış açısıyla eleştirilmesini ve dolayısıyla düzel-
tilmesini engelleyecektir. Hayvanların haklarının idareye karşı da korunması 
hayvanları korumayı amaç edinen bir kanunun olmazsa olmaz bir bölümünü 
teşkil etmektedir. 

Vatandaşın ihbar ettiği hayvan hakları ihlalleri ve hayvanların korunmasına 
ilişkin projelerin bir hukukçu gözüyle incelenmesi, gerekirse bu hususta yol 
gösterilmesi kurulun işlerliğini arttıracaktır. Mevcut ya da muhtemel ihlallerin 
ihbarı sonucunda verilen takipsizlik  ve benzeri kararlar kurul açısından idari 
sorumluluk doğuracaktır. Bu nedenlerle,  ihbarların da bu konuda uzman hu-
kukçularca da incelenmesi doğru olacaktır.

Mevcut Kanun Maddesi Üstünde Yapılması Tasarlanan Değişiklik

Hayvanat bahçeleri

MADDE 8-5199 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir. 

“MADDE 22- Hayvanat bahçeleri Bakanlık, mahalli idareler ve tüzel kişiler ta-
rafından kurulabilir. Hayvanat bahçeleri hayvanların doğal hayat ortamına en 
uygun şekilde tanzim edilir. Bakanlık tarafından yapılacak hayvanat bahçeleri 
için 6831 sayılı Kanuna tabi alanlar bedelsiz olarak tahsisi edilebilir.

Hayvanat bahçelerinin kuruluşu, denetimi ile çalışma esas ve usulleri Bakanlık 
tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

Yürürlükteki Kanun Maddesi;

Hayvanat bahçeleri

MADDE 22 - İşletme sahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini, doğal ya-
şama ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle ve ettirmekle yükümlüdürler. 
Hayvanat bahçelerinin kuruluşu ile çalışma usul ve esasları Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle be-
lirlenir.

ÖNERİMİZ

Tasarı metninin 8. Maddesi; Hayvan haklarını koruyan bir yasada 22. Maddede 
belirtildiği şekliyle hayvanat bahçesi ve benzeri, hayvanın yaşam hakkını ihlal 
eden, hayvanı tamamen bir esaret içerisine sokan yapılanmaların kabulü müm-
kün değildir,  dolayısıyla  bu maddenin ilgili kanundan ve tasarıdan çıkarılması 
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gerekmektedir.

GEREKÇE 

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesinin 4. Maddesinin 1. ve 2. Bendinde be-
lirtildiği üzere, “Yabani türden olan bütün hayvanlar,kendi özel ve doğal çev-
relerinde, karada, havada veya suda yaşama ve üreme hakkına sahiptir. Eğitim 
amacı ile olsa bile,özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka  aykırıdır.” 
denilmektedir. Bu nedenle, hayvanların esaret altına alınarak, özgürlüklerinin 
kısıtlanması, vücut ve manevi bütünlüğünün ihlal edilmesine dair hükümlerin 
böyle bir yasa içerisinde konulması kabul edilemez.

Ayrıca 5199 sayılı yasanın 4. Maddesinin f bendine göre yabani hayvanların 
yaşam ortamlarından koparılmaması, doğada serbestçe yaşayan bir hayvanın 
yakalanıp özgürlüğünden mahrum bırakılmaması esastır”. denilmektedir. Bu 
maddeye rağmen, kanuna yukarıda zikredilen maddenin de eklenmesi kanun 
içerisinde çelişki yaratmaktadır.

Halen faaliyette bulunan hayvanat bahçeleri ve benzeri oluşumların, sistematik 
ve kademeli olarak,  zaman içerisinde kapatılması gerekmektedir. Sistemik ka-
patma süreci içerisinde hayvanların öldürülmemesi esas alınmalıdır. Özgürlük-
leri ellerinden alınan ve doğal yaşantıdan koparılmış, hali hazırda bu ve ben-
zeri yerlerde tutulan hayvanlara her türlü doğal ihtiyaçları sunulmalı, üretimleri 
durdurulmalı, bu hayvanların popülasyonu arttırılmamalı, yeni hayvanlar bu 
yerlere eklenmemelidir.

Mevcut Kanun Maddesi Üstünde Yapılması Tasarlanan Değişiklik

Cezalar

MADDE 9- 5199 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin başlığı “Cezalar” şeklinde,

Birinci  fıkrasının (b) ve (k) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) 5 inci maddenin birici, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında öngörülen hay-
vanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlüklere uymayan 
ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına seksen Türk Lirası; 
yedinci fıkrasında öngörülen  yükümlülük  ve yasaklara uymayanlara hayvan 
başına seksen Türk Lirası ve sekizinci fıkrasına göre Bakanlıkça belirlenin usul 
ve esaslara uymayanlara üçyüz Türk Lirası idari  para cezası verilir.”

 “k) 14 üncü maddenin birici fıkrasının (a)N bendinde belirtilen yasak-
lara uymayanlara havan başına yediyüzelli  Türk Lirası; (b),(d),(e) , (f) , (h), (ı), 
(k),(m) ve (n) bentlerine aykırı  davrananlara hayvan başına üçyüz Türk Lirası  
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idari para cezası; ( j) bendine aykırı davrananlara bir yıla kadar, (l) ve (o) bent-
lerine aykırı davrananlara iki yıla kadar hapis cezası verilir. 14 üncü maddenin 
birinci fıkrasının (f)  bendinin ihlalinde kesilmiş hayvanlara, (l) bendinin ihlalin-
de tehlikeli köpeklere el  konulur.”

 “5 inci maddenin birici, ikinci ve beşinci fıkraları dışında kalan fiillerin, 
veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, yerel hayvan koruma  görevlisi, 
hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri, hayvan toplama, 
gözetim altına alma, bakma, koruma ile görevlendirilmiş olan kişilerce işlen-
mesi hâlinde  verilecek ceza iki kat artırılarak uygulanır.

Bu Kanun uyarınca verilen idari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir uy 
içinde ödenir.”

Yürürlükteki Kanun Maddesi;

Cezalar

MADDE 28 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 08.02.2008 RG NO: 26781 KANUN NO: 
5728/553) (KOD 1) Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara aşağıdaki ceza-
lar verilir:

a) 4 üncü maddenin (k) bendinin ikinci cümlesi hükmüne aykırı davrananlara, 
hayvan başına üçyüz Türk Lirası idarî para cezası.

b) 5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında öngörülen hay-
vanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uyma-
yan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına altmış Türk Lira-
sı; yedinci fıkrasında öngörülen yükümlülük ve yasaklara uymayanlara hayvan 
başına ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası.

c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına altıyüz 
Türk Lirası idarî para cezası.

d) 7 nci maddede yazılan cerrahi amaçlı müdahaleler ile ilgili hükümlere aykırı 
davrananlara hayvan başına ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası.

e) 8 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı, bir hayvan neslini yok edecek müda-
halede bulunanlara hayvan başına onbin Türk Lirası; ikinci, üçüncü ve dördün-
cü fıkralarına uymayanlara hayvan başına binikiyüz Türk Lirası idarî para cezası.

f) 9 uncu maddede ve çıkarılacak yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uyma-
yanlara hayvan başına üçyüz Türk Lirası; yetkisi olmadığı hâlde hayvan deneyi 
yapanlara hayvan başına binikiyüz Türk Lirası idarî para cezası.

g) 10 uncu maddede belirtilen hayvan ticareti izni almayanlara ve bu konudaki 
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yasaklara ve yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara bin Türk Lirası idarî 
para cezası.

h) 11 inci maddenin birinci fıkrasındaki eğitim ile ilgili yasaklara aykırı davra-
nanlara binbeşyüz Türk Lirası; ikinci fıkrasına aykırı davrananlara hayvan başına 
binbeşyüz Türk Lirası idarî para cezası.

ı) 12 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına altı-
yüz Türk Lirası; ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına binbeşyüz 
Türk Lirası idarî para cezası.

j) 13 üncü madde hükümlerine aykırı davrananlara, öldürülen hayvan başına 
altıyüz Türk Lirası; aykırı davranışların işletmelerce gösterilmesi hâlinde öldürü-
len hayvan başına binbeşyüz Türk Lirası idarî para cezası.

k) 14 üncü maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (ı), ( j) ve (k) bentlerine aykırı 
davrananlara üçyüz Türk Lirası; (f) ve (l) bentlerine aykırı davrananlara hayvan 
başına üçbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Kesilmiş ve canlı hayvanlara 
elkonulur.

l) RTÜK’ün takibi sonucunda 20 nci maddeye aykırı hareket ettiği tespit edilen 
ulusal radyo ve televizyon kurum ve kuruluşlarına maddenin ihlal edildiği her 
ay için altıbin Türk Lirası idarî para cezası.

m) 21 inci maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına üçyüz Türk Lirası 
idarî para cezası.

n) 22 nci maddeye uymayanlara, hayvanat bahçelerinde kötü şartlarda barın-
dırdıkları hayvan başına yediyüz Türk Lirası idarî para cezası.

o) 23 üncü maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına üçbin Türk Lirası 
idarî para cezası.

Bu maddenin (b) bendinde atıfta bulunulan 5 inci maddenin birinci, ikinci ve 
beşinci fıkraları ile (o) bendi dışında kalan fiillerin, veteriner hekim, veteriner 
sağlık teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, 
hayvan koruma vakfı üyeleri, hayvan toplama, gözetim altına alma, bakma, ko-
ruma ile görevlendirilmiş olan kişilerce işlenmesi hâlinde verilecek ceza iki kat 
artırılarak uygulanır.

ÖNERİMİZ

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca hazırlanan değişikliğe ilişkin tasarı kanuna 
aykırı eylemlere ilişkin düzenlenen cezaları kanunun ruhuna uygun şekilde dü-
zenleyememiştir. Bu nedenle maddenin iyileştirilmesi önerilerimizi “Kanun”un 
14 üncü ve 28inci maddesini esas alarak incelemeyi daha uygun buluyoruz.
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Kanunun “Cezalar” başlıklı bölümünde öngörülen yaptırımların ilk olarak Türk 
Ceza Kanunu kapsamına alınması gerekliliğini hatırlatmakla birlikte, tasarı met-
ni üzerinden önerilen değişikliklere ilişkin görüşlerimiz şu şekildedir.

Bu doğrultuda Hayvanları Koruma Kanunu’nun 5. Maddesinin ;

b) 5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında öngörülen hay-
vanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uyma-
yan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına ellimilyon lira, 
yedinci fıkrasında öngörülen yükümlülük ve yasaklara uymayanlara hayvan 
başına yüzellimilyon lira idarî para cezası. 

şeklindeki (b) bendinde belirtilen ikinci, üçüncü fıkralarında öngörülen ceza-
ların idari para cezası olarak belirlenmesi, ancak miktarının 1.000-TL’den aşağı 
olamaz şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir. Altıncı fıkrada belirtilen ihlaller 
ise hayvanın ruhsal ve bedensel bütünlüğüne tamamen aykrılık teşkil eden ih-
laller olduğundan, fiili işleyen kişiye 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi 
gerekmektedir.

GEREKÇE

İlgili fıkrada öngörülen ceza oldukça sembolik nitelikte ve caydırıcı olmaktan 
uzaktır. Kanun’un hak ihlallerini önleyici amaçlarını gerçekleştirmekten uzak 
bu cezaların arttırılarak, hayvan  sahiplerini, sorumsuz davranışlarından en 
azından ekonomik zararı düşünülerek, caydırıcı düzenlemelere gidilmesi ge-
rekmektedir.Altıncı fıkrada belirtilen ihlal, hayvanın vücut ve manevi bütün-
lüğüne aykırılık teşkil etmektedir.  Ülkemizde bir çok hayvanın üreme yaşına  
gelmeden üretildiği ,  ticari amaçlar nedeniyle ve  süreklilik arz edecek şekilde 
üremeye zorlandığı bilinmektedir. Hayvan popülasyonun kontrolsüz artmasına 
ve hayvan haklarına da aykırı olan bu eylemlerin hapis cezalarıyla cezalandırıl-
ması gerekmektedir. 

ÖNERİMİZ

Kanunun ve önerimizde değiştirilmesi teklif edilen 14. Maddesinin a bendine 
aykırılık teşkil eden eylemelere ilişkin olarak verilecek cezaların ;

a) Bendi ; 

““Hayvanların yaşam hakkına saldırıda bulunmak, işkence yapmak, hayvanların 
bedensel sağlığını olumsuz yönde etkileyecek fiillerde bulunmak, cinsel taciz 
veya tecavüz fiillerinde bulunmak, dövmek, dövültürmek, onları terk etmek” 
şeklinde belirtilen fiillerin işlenmesi halinde hayvan başına üç yıldan az olma-
mak kaydıyla hapiz cezası verilmelidir.”
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““Hayvanların ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyecek fiillerde bulunmak, 
aç veya susuz bırakmak, gereken sağlık kontrollerini aksatmak, tedavilerini 
yaptırtmamak, yaşayabileceği alanlar dışında hayvan beslemek, sahibi olduğu 
ve bakımını üstlendiği hayvanlarla ilgilenmemek, gücünü aşan şekilde iş veya 
hizmetlerde kullanmak” şeklinde belirtilen fiillerin işlenmesi halinde hayvan 
başına bir yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası verilmelidir.” şeklinde dü-
zenlenmesi gerekmektedir.

ÖNERİMİZ

Kanunun ve önerimizde değiştirilmesi teklif edilen 14. Maddesinin b-d-e-f-h-
ı-k-m bendine aykırılık teşkil eden eylemelere ilişkin olarak verilecek cezaların ;

Hayvan başına 1.000-TL’den aşağı olmamak üzere idari para cezası düzen-
lenmeli, m bendi yukarıda açıklandığı üzere kanun metninden çıkarılması ge-
rektiğinden dolayı burada bir düzenlemeye gerek duyulmamalı,  n bendi için 
hayvan başına 1.000-TL’den az olmamak kaydıyla idari para cezası veayrıca bir 
yıldan az olmamak kaydıyla da hapis cezası verilmelidir. 

ÖNERİMİZ

Kanunun 14. Maddesinin maddesinin l bendine aykırı davranan kişiler için ön-
görülen cezaların, kanun kapsamında ilgili bendin kaldırılması uygun görüldü-
ğünden ve önerildiğinden bu hususta bir ceza tanımlaması yoluna gidilmesi 
gerekmemektedir.

ÖNERİMİZ

Tasarının 5. Maddesiyle eklenmesi düşünülen, o bendinde belirtilen fiillerin iş-
lenmesi halinde, 14. maddenin a bendinde, hayvan öldürme fiili için öngörülen 
ceza yarı oranında arttırılır.

GEREKÇE

Öncelikle bilinç sahibi canlılar olan ve insanlarla bilişsel iletişim içine girebi-
len hayvanların “mal” olarak tanımlanmasını doğru bulmadığımızı belirtmek 
isteriz. Bununla beraber, toplumda ve yasa koyucuda yaygın (ve yanlış) olarak 
hayvanların mal kavramının içinde yer aldığı görülmektedir.

Hayvan öldürme fiilinin, failin siciline işlenmesi, kişilerin hayatlarından kolay 
kolay silinemeyecek etkilere sahip olacağından, potansiyel faillerin caydırılması 
da  sağlanacaktır.

Ceza hukukunda, cezalandırmanın amaçlarından biri de toplumun failden ko-
runmasıdır. Özellikle,  kasıtlı olarak bir hayvanı öldüren failin psikolojisi bakı-
mından toplumda potansiyel tehlike oluşturduğu açıktır. Krimilojik veriler ince-
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lendiğinde bu tür suçların faillerinin, aynı fiili insana karşı işlemesinin oldukça  
olası olduğu görülecektir. Bu doğrultuda, kasıtla işlenmiş hayvan öldürme fiil-
leri için hapis cezasının ön görülmesi ve her halükarda faile Ceza Muhakemele-
ri Kanunu’nda belirtilen” Koruma Tedbirleri”nden birine ve rehabilitasyona tabi 
tutulmasına hükmedilmesinin sağlanması gerekmektedir.

İhmalle işlenmiş hayvan öldürme suçlarında da Koruma Tedbirlerinin yanın-
da hapis ve adli para cezalarına hükmedilmelidir.Kasten öldürme kapsamın-
da bulunan suçlara ilişkin cezalarda ise, kişiye TCK’nın erteleme hükümleri ve 
CMK’nun 231.maddesinde belirtilen hükümlerin uygulanmaması gerekmekte-
dir.

Kanun’un uygulandığı önceki dönemlere bakıldığında, yukarıda belirlenen as-
gari sınırların altındaki düzenlemelerin öldürme fiili açısından günlük hayatta 
bir farklılık yaratmadığı, faillerin aynı fiili tekrar tekrar işlediği ve çoğu ceza-
landırılmadığı, bazılarının da hükmedilmiş cezayı katlanılabilir görerek önem-
semediği görülmektedir Bu nedenle, ceza kanununun hedeflediği doğrultuda 
caydırıcı ve islah edici cezaların öngörülmesi, ülkemizdeki ciddi hayvan hakkın 
ihlallerinin önüne geçilmesi yolunda önemli bir adım olacaktır .

“5  ini madenin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları dışında kalan fillerin, veteriner 
hekim, veteriner sağlık teknisyeni, yere hayvan koruma görevlisi, hayvan koru-
ma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri, 
hayvan toplama, gözetim altına alma, bakma, koruma ile görevlendirilmiş olan 
kişilerce işlenmesi halinde verilecek ceza iki kat artırılarak uygulanır.”      

ÖNERİMİZ

Tasarı Madde 9-  “5nci madde içerisinde belirtilen fiillerin, veteriner hekim, ve-
teriner sağlık teknisyeni, yerel hayvan koruma görevlisi, hayvan koruma derne-
ği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri, hayvan toplama, gözetim altına alma, 
bakma, koruma ile görevlendirilmiş olan kişilerce işlenmesi halinde verilecek 
cezalar yarı oranında arttırılır. Ayrıca bu suçlardan hüküm giyenlerin, yukarıda 
sayılan kamu hizmetleri alanında bir daha çalışması önlenir. Bu kanun uyarınca 
verilen idari para cezaları,  tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.şeklin-
de düzenleme yapılmalıdır.

MADDE 11 -  5199 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

(GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca tehlikeli köpek 
sahiplenenlerin dışında;  tehlikeli köpek  bulunduranlar, bu maddenin yürür-
lüğü girdiği  tarihten itibaren üç ay içinde köpeklerini bakımevlerine teslim 
etmek, bakımevleri de bu hayvanları öncelikle almak zorundadır.”
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ÖNERİMİZ

Yukarıda ayrıntılı şekilde açıklandığı üzere yasaklı ırk deyiminin ve buna ilişkin 
düzenlemenin kaldırılması uygun görüldüğünden ayrıca bu maddeye ilişkin 
olarak herhangi bir düzenlemeye gerek yoktur.

TÜRKİYE BAROLARI HAYVAN HAKLARI KURUL VE KOMİSYONLARI 
ÇALIŞTAYI HAYVAN HAKLARI KANUNU  GENEL PRENSİPLERİNE İLİŞKİN 
ÖNERİLER

1. Hayvanların haklarının düzenlendiği bir kanunun ismi de “Hayvan Hakları 
Kanunu” olmalıdır.

2. Kanun metninde düzenlenecek maddelerin,  Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin de taraf olduğu Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesine uygun 
olmasının sağlanması ve temel eşitlik prensibince gözetilmesi gerekmektedir.

3. Hayvan haklarının anayasal güvence altına alınması konusunda, anayasa 
bazında çalışma yapılması gereklidir. 

4. Kanunun yürütülmesi ve işlerlik kazanması amacıyla Hayvan Hakları 
Bakanlığı kurulmalıdır. Bu konuda İstanbul Milletvekili Sn. Mahmut TANAL 
tarafından verilen 07.03.2014 tarih ve 2/2052 Esas sayılı kanun teklifi de dikkate 
alınmalıdır.

5. Kanunun amaç kısmında, hayvanın doğuştan gelen haklara sahip 
olduğunun belirtilmesi ve teminat altına alınması gerekmektedir.

6. Kanunda belirtilen tanımlar içerisinde hayvan tanımının yapılması, bu 
tanımda duygu, algı, his ve bilince sahip olan canlı bir varlık olduğunun kabul 
edilmesi gerekmektedir. Hayvanı bir mal olarak tanımlayacak hiçbir maddeye 
kanunda yer verilmemeli, ayrıca hayvanı hukuk önünde bir birey olarak 
tanımlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

7. Kanunda belirtilen tüm tanımların, tıbbi ve teknik literatüre göre tekrar 
gözden geçirilerek, yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

8. Kanunda belirtilen ilkelerin yukarıda sayılan maddeler çerçevesinde tekrar 
düzenlenmesi gereklidir.

9. Hayvanların sahiplenilmesi konusunda,  sahiplenecek kişilere uygulanabilir, 
hayvan hakkını koruyan ödevler yüklenmeli, bu ödevler açıkça belirlenmeli ve 
gerektiği şekliyle yerine getirmeyenlere de yaptırım uygulanması konusunda 
maddeler düzenlenmelidir.

10. Hayvan satışı yapan yerlerin tasarıda gerekçelendirildiği üzere ve belirtilen 
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sınırlarla önlenmesi gereklidir.

11. Hayvanların terk edilmesi engellenmeli, terk iradesi ve ihtimali bulunan 
kişilerin hayvan sahiplenmesinin önüne geçilmelidir, bu konuda caydırıcı 
yaptırımlara yer verilmelidir.

12. Kanunda “sahipsiz” olarak tanımlanan hayvanların kamu güvencesi altında 
olduğu kabul edilerek, kamu kurum ve kuruluşlarına sorumluluk yükleyen 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

13. Kanunda “sahipsiz” olarak tanımlanan hayvanların yürürlükteki 5199 sayılı 
kanunda olduğu şekliyle zarar vermeden alınarak, kısırlaştırılmalı, gerekli aşıları 
yapıldıktan sonra alındığı ve alıştığı bölgeye en kısa süre içerisinde bırakılmasına 
dair 6. maddede bulunan hükümler korunmalıdır. Toplama sırasında hayvan 
hakkı ihlaline sebep olacak her türlü araç ve uygulama, yasaya eklenecek bir 
ifadeyle kesin olarak yasaklanmalıdır.  Ek olarak kısırlaştırma öncesi yapılacak 
toplamalarda Veteriner Hekimin fiziken bulunması istisnasız olarak zorunluluk 
haline getirilmeli, kısırlaştırma işlemlerinin tam teşekküllü ameliyathanelerde, 
ehil ve cerrahi deneyimi olan veteriner hekimler tarafından yapılması sağlanmalı, 
hak ihlallerini önleyici tedbirlerin alınması, hayvanın yaşına, sağlık durumuna 
göre kısırlaştırma kararının verilmesi açısından düzenleme yapılmalıdır.

14. Hayvan deneyleri açıkça yasaklanmalıdır. Bu konuda tasarının 
değerlendirme metninde belirtilen gerekçeler ve  Hayvan Hakları Evrensel 
Beyannamesi gözönüne alınmalıdır.

15. Hayvanlara etolojisine, doğasına, vücut ve ruhsal bütünlüğüne aykırı 
eğitim verilmesi yasaklanmalıdır. Hayvanları her ne sebeble olursa olsun 
dövüştürmek, boğuşturmak, yarıştırmak, güreştirmek ve bunun gibi hayvanın 
vücud ve ruhsal bütünlüğüne aykırı fiillerin istisnasız olarak yasaklanması 
gerekmektedir.

16. Tıbbi gereklilik ve zorunluluk dışında,  hayvanların hangi gerekçeyle olursa 
olsun cerrahi müdahaleye tabi tutulmamasının düzenlenmesi gerekmektedir.

17. Yürürlükteki kanunun 14. Maddesinde belirtilen yasakların, kanun tasarısı 
değerlendirme metninde belirtildiği şekliyle, hayvanlara karşı işlenen suçların 
5237 sayılı yasada düzenleme yapılarak bu kapsama alınması konusunda ivedi 
olarakçalışma yapılması, tarafımızca teklif edilen ceza alt sınırları ve arttırım 
oranları hiç değiştirilmeden ve aynen kanun metnine eklenmelidir. Ayrıca bu 
konuda Balıkesir Milletvekili Sn. Namık HAVUTÇA tarafından verilen 28.02.2014 
tarih ve 2/2042 Esas sayılı kanun teklifi de dikkate alınmalıdır.

18. Irklar bazında yapılan yasaklamalar kaldırılmalı, bu tarihe kadar el konulan 
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sahipli hayvanların iadesi sağlanmalı, sahipsiz konumda olanların ise en kısa 
süre içerisinde sahiplendirilmesi konusunda yasal düzenleme yapılmalıdır.

19. İl Hayvanları Koruma Kurullarına,  tasarı değerlendirme metninde de 
önerdiğimiz üzere baroların katılımcı olması sağlanarak, Kurulun mevcut 
işleyişine işlerlik kazandıracak bir yapı oluşturulması zorunludur. 

20. Kanunun denetimine ilişkin maddeye ek olarak, denetimin objektifliğin 
ve gerçekliğinin sağlanabilmesi amacıyla hayvan  bakımevlerinin kamera 
sistemleriyle izlenerek, kayıt altına alınması zorunluluğunun getirilmesi, 
hayvansever ve gönüllülerin denetim mekanizmasına katılacağı şekilde 
düzenleme yapılması gerekmektedir. Denetim amacıyla tutulan kayıtların 
kamuya açık hale getirilmesi, bu kayıtların ilgili idarelerin web sitesinde 
yayınlanması da  zorunluluk haline getirilmelidir.

21. Hayvansever ve gönüllülerin kamuya açık alan olarak tanımladığımız 
hayvan bakımevlerine girişleri konusunda serbestlik tanıyan hükümler kanun 
metninde yer almalıdır. Bu düzenlemeler doğrulusunda  keyfi kısıtlamaların 
getirilmesi önlenmelidir.

22. Kanunun mali destek maddesine ek olarak, bakanlıkça hazırlanan ve 
hayvanlar için harcanması öngörülen bütçenin web sitelerinde yayınlanmasını 
sağlayan düzenlemeye yer verilmelidir.

23. Hayvan haklarına saygı duyma bilinci ve hayvan sevgisinin oluşabilmesi 
için kanunun 20. Maddesinde düzenlenen eğitime ve eğitici yayınlara ilişkin 
maddelere işlerlik kazandırılması sağlanmalıdır. Ayrıca bu konuda Malatya 
Milletvekili Sn. Veli AĞBABA tarafından sunulan07.03.2014 tarih ve 2/2050 Esas 
sayılı kanun teklifi de dikkate alınarak, Milli Eğitim müfredatına bu konulardaki 
eğitim hükümlerinin konulması zorunluluk haline getirilmelidir. RTÜK’e  bu 
konuda  denetimlerin yapılması konusunda zorunluluk getirilmeli, yapılmaması 
halinde ilgili idareye yaptırım uygulanması doğrultusunda  düzenleme 
yapılmalıdır. Kamuspotu olarak ayrılan eğitici reklam bölümlerinde, bu 
konudaki reklamların yayınlanması sağlanmalıdır. Hayvanlara ilişkin yayınlarda 
bu maddeyle hedeflenen konulara aykırı yapılan yayınlar da  engellenmelidir.

24. Kanunun, trafik kazaları başlıklı maddesine “hayvanın tedavi edilmesini 
sağlamak” cümlesinin eklenmesi  gerekmektedir. Kanunda belirtildiği şekliyle 
“sahipli ya da sahipsiz” hayvanın kazaya maruz kalması halinde, trafik sigortaları 
çerçevesinde çalışma yapılarak, tedavi ücretlerinin bu fondan ödenmesi  
yönünde ivedi bir düzenleme zorunludur. Zira, bir çok kaza sonrasında failin 
ödemek zorunda kalacağı masraf nedeniyle yaralı hayvanları ölüme terk 
etmekte olduğu bir gerçektir. Bu gibi olumsuz durumların yaşanmaması adına, 
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bağlantılı kanunlar çerçevesinde de çalışma yapılmalı, bu kanun metnine 
“sahipsiz hayvanların tedavi masrafları trafik sigortası tarafından karşılanır” 
ibaresi eklenmelidir. 

25. Hayvanat bahçelerine ilişkin olarak,  tasarı değerlendirme metnindeki 
gerekçelerimiz dikkate alınmalı ve sistematik kapatma yoluna acilen 
gidilmelidir. Başta sirk ve yunus parkları adıyla kurulan yerler olmak üzere 
hayvanın özgürlüğünü kısıtlayan benzeri yerlerin kurulması önlenmeli, kurulu 
olanların ise kısa süre içerisinde sistematik kapatma yöntemiyle faaliyetleri 
durdurulmalıdır. Yurtdışında kurularak yalnızca gösteri amacıyla ülkemize 
gelen hayvanlı sirklerin ve benzeri yerlerin ülke içerisinde bu tip faaliyetlerde 
bulunması yasaklanmalıdır.

26. Evlerde hayvan beslenmesine ilişkin herhangi bir yasak,  yönetim planı 
adı altında düzenlenen belgelerde öne sürülemez. Yıllar öncesinden kalan ve  
yönetim planlarına çiftlik ve kümes hayvanlarının kent yaşantısına sokulmaması 
amacıyla düzenlenen  fikrin, uygulama alanı kalmaması rağmen kötü 
niyetle kullanılması nedeniyle ivedi bir düzenleme yapılması gerekmektedir. 
Hayvanların fiillerinin, komşuluk hukuka aykırı olduğu iddiası çerçevesinde 
yapılacak yargılamalarda, bu iddianın maddi ve somut delillerle kanıtlanması 
sağlanmalı, genel hükümler çerçevesinde değerlendirme yapılması ve buna 
göre karar verilmesi zorunluluğu  yönünde hüküm kanun metnine konulmalıdır.

27. İçişleri Bakanlığı nezdinde,  hayvan hakları ihlallerine yol açan fiillerin 
önlenmesi, tespiti, bildirimi ve faillerin yakalanması amacıyla özel bir birim 
kurulması yönünde kanuna bir madde eklenmelidir. 

28. Hayvan haklarını düzenleyen bir yasada hayvan öldürülebilmesi 
gerekçelendirilmemeli, istisnai hükümler de belirtilmemelidir.

Hazırlanan bu metinde değinilmemiş olsa bile, hayvan haklarını ihlal eden hiç-
bir uygulama ve düzenleme tarafımızca kabul edilemez.



İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK
KOMİSYONU
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İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KOMİSYONU
İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu her hafta Perşembe 
günleri saat 18.00’da İzmir Barosu merkez binasında toplanmaktadır. Komisyon 
çalışmaları bu alana ilgi duyan ve katkı yapmak isteyen avukat ve stajyer avu-
katlara açıktır. Komisyon 01.11.2012 tarihinde başladığı toplantılarına düzenli 
olarak devam etmektedir. İş ve sosyal güvenlik hukuku alanındaki gelişmelerin 
takibi, bu değişikliklerin sonuçları ve etkilerinin değerlendirilmesinin yanı sıra 
diğer hukuksal değişikliklerin iş yargılamasına etkileri konusunda çalışma yü-
rütülmektedir. İş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin yargılamada çıkan sorun-
ların tespiti, çözüm yollarının araştırılması ve üretilen çözümlerin hayata geçi-
rilmesi komisyonun çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. Komisyon iş ve 
sosyal güvenlik hukuku alanlarında bilimsel çalışmalar yapmayı ve bu alandaki 
düzenlemelere aykırı uygulamalara karşı gerekli hukuki müdahaleleri yapmayı 
amaçlamaktadır. Komisyon çalışma alanlarıyla ilgili olarak seminer - sempoz-
yum ve benzeri çalışmalar düzenlemeyi hedeflemekte, çalışma alanlarıyla ilgili 
başka kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalar yürütmek üzere platform çalış-
malarına katılmaktadır.  

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri;

Av. Meriç KAPTAN & Av. Anıl GÜLER

Sekreterya;

Av. Hümeyra ERTOSUN PALDUMLAR 

Üyeler;

Av. Meriç Kaptan Av. Anıl Güler

Av. Ali Aydın Av. Ali Sami Er

Av. Aslı Gök Av. Aydın Sunelcan

Av. Aysu Yazıcıoğlu   Av. Banu Perinçek

Av. Baran Ali Mızrak Av. Berdar Ayçiçek

Av. Berna Özgül Hazar Av. Canan Uzal Kayapınar

Av. Cem Demirtaş Av. Deniz Gürbüz

Av. Dicle Acar Av. Dilek Güzel Gürbüz

Av. Dinçer Dikmen Av. Doğan Akbaş

Av. Doğan Alper Av. Duygu Manazoğlu
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Av. Duygu Özman Işıkoğlu Av. Erkan Göbekçin Av. Fatma 
Kuzu Av. Gamze Erkol

Av.Güneş Örmen Av. Güzin Öztürk

Av. Hafize Çobanoğlu Av. Hakan Dimdik

Av. Halil Orbay Av. Hasan Ontaş

Av. Hatice Aslan Atabay Av. Hülya Yılmaz

Av. Hümeyra Ertosun Paldumlar Av. İkbal Damcıdağ

Av. İnci Alfar Av. İrfan Demirci

Av. İsmail Hanoğlu Av. Mehmet Harun Elçi

Av. Mehmet Özpehlivan Av. Meral Kula Şimşek

Av. Muradiye kavut Av. Namık Hüseyinli

Av. Nermin Teomete Av. Neşem Batur

Av. Nevzat Tanboğ Av. Ozan Balım

Av. Ozan Süngü Av. Özgür Metin

Av. Özlem Balım Av. Özlem Gürsoy Dimdik

Av. Ruşen Bulut Av. Serap Oğuz

Av. Serhat Deniz Çelikkaya Av. Sevda Damla Ürgen

Av. Sever Köz Av. Sinan Balcılar

Av. Seyhan Güngör Göbekçin Av. Tolga Tireli

Av. Tuba Polat Av. Tülay Doğan

Av. Ulaş Açıkgöz Av. Veysel Gül

Av. Yasemin Yakut Tan Av. Zöhre Dalkıran Stj.

Av. Ahmet Karaköse Stj. Av. Ayfer Kaplan

Stj. Av.Benazir Önal  Stj. Av. Çağla Özer

Stj. Av. Emel Diril Stj. Av. Erhan Esirgemez

Stj. Av. Esra Akış Stj. Av. Eser Karahasanoğlu

Stj. Av. Fırat Güre Stj. Av. Gupse Elif Altok

Stj. Av. Mazlum Demir Stj. Av. Melda Moğulkoç
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Stj. Av. Mustafa Gür Stj. Av. Oğuz Çetin

Stj. Av. Ömer Çifci Stj. Av. Özge Türkmen

Stj. Av. Pınar Gürcan Stj. Av. Songül Özdemir

Stj. Av. Yavuz Aktaş Stj. Av. Yunus Erdem

Doç.Dr. Mustafa Alp Yrd. Doç. Dr. Özgür Hakan Çavuş

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Şişli Araştırma Görevlisi Eda Karaçöp

Hülya Yılmaz (Hukukçu)

Can Eken (DEÜ Hukuk Fakültesi öğrencisi)

Çağla Özer (DEÜ Hukuk Fakültesi öğrencisi)

Osman Erdoğu (DEÜ Hukuk Fakültesi öğrencisi)

Komisyonumuz 01 Kasım 2012 tarihinden bu yana her hafta belirlenen gün ve 
yerde toplanarak çalışmalarını yürütmektedir. Komisyon toplantılarında yapı-
lan tartışmalara ilişkin tutanaklar yazılı olarak tutulmuş ve sekreterya da mev-
cuttur.

Gündem konuları, torba yasalar, komisyon üyeleri arasında iş bölümü yapılarak 
paylaşılmış, yapılan çalışmalar diğer komisyon üyelerine sunulmuş ve tartışıl-
mıştır. İş bölümü yapılarak tartışılan konular sonrasında tüm baro mensubu 
meslektaşlarımıza yönelik yapılan etkinliklerle duyurulmuştur.

Komisyon üyelerimizden bir kısmı, birçok meslek kuruluşunun bir araya gele-
rek oluşturduğu “İşçi Sağlığı Meclisi” nin toplantılarına katılmış ve toplantılarda 
tartışılan konular, alınan kararlarla ilgili diğer komisyon üyelerimize bilgi ver-
mişlerdir.

Komisyon üyelerimizden bir kısmı, 22-23.Kasım.2013 tarihinde Ankara Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde düzenlenen; İş Hukuku alanında verilen ve 
2013 yılına ait Yargıtay Kararları’nın tartışıldığı, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku Derneği (Türk Milli Komitesi)’nin toplantısına katılmışlar ve toplantıda 
tartışılan konular, alınan kararlarla ilgili diğer komisyon üyelerimize bilgi ver-
mişlerdir.

* Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü’nün İzmir Barosu Başkanlığı’nın 
“İş Mahkemeleri ve İş Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti kanunu Tasarısı Taslağı” 
hakkındaki görüşlerini iletmesi yönündeki yazısı uyarınca, Baro Başkanlığı’n-
ca komisyonumuzdan bu konuda çalışma yapmamız istenmiş, yapılan çalışma 
sonucu, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Meriç Kaptan’ın derleyerek son halini verdiği ekteki görüş metni 
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30.04.2014 tarih ve 070/6461 sayılı yazı ile Adalet Bakanlığı Kanunlar genel 
Müdürlüğü’ne iletilmiştir.

“İŞ MAHKEMELERİ VE İŞ UYUŞMAZLIKLARI HAKEM HEYETİ KANUNU TASA-
RISI TASLAĞI HAKKINDA GÖRÜŞLER

5521 sayılı ve 1950 tarihli İş Mahkemeleri Kanunu’nun ihtiyaçlara cevap ver-
mekten uzak olduğu gerçeği karşısında bu kanunun yenilenmesi olumlu bir 
adımdır. Bu amaca yönelen taslağın gerçekten olumlu bazı hususları içerdiği 
görülmektedir. Bunlardan ilki, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na tabi iş ilişki-
lerinden doğan uyuşmazlıkların da iş mahkemelerinin görev alanına alınması-
dır (m. 3/a). İkincisi, iş hayatında işverenin güçlü taraf olmasının bir yansıma-
sı olan, belge ve kayıtların işverenin elinde olması olgusunun dikkate alınmış 
olmasıdır. İşveren tarafından tutulması gereken belge ve kayıtların süresinde 
mahkemeye sunulmaması halinde işverenin delil ikame yükünü yerine getir-
mediğinin kabul edilmesi iş hukukunun ilkeleri ile de uyumlu ve yerindedir (m. 
5/3). Üçüncüsü, karar ve kanun yolu bakımından tefhim-tebliğ ayırımının kal-
dırılması, böylece uygulamada “süre tutum dilekçesi” denilen gereksiz işlemin 
ortadan kaldırılmasıdır. Diğer özel hukuk davalarından daha kısa olan temyiz 
süresinin HMK’daki genel süreyle uyumlu hale getirilmesi de yerindedir (m. 6).

Olumlu yönleri bulunmakla birlikte taslağın aşağıda gerekçeleri açıklanacak 
şekilde dört temel düzenlemesine karşıyız:

1 ‐ İşçilerin açacağı davalarda yargılama giderlerinden kısmen veya tamamen 
muaf tutulmaları konusunda hiçbir düzenlemeye yer verilmemiş olması önemli 
bir eksikliktir.

Taslakta, İş davasını açan ve hak arayan tarafın genellikle işçi olduğu, ücreti 
dışında bir geçim kaynağı olmayan işçinin, özellikle işini kaybetmesi üzerine 
açtığı davalarda ekonomik olarak zayıf taraf olduğu gerçeklerinin göz ardı edil-
miştir. İşçinin işverene karşı dava açma ve hak arama özgürlüğünü gerçekten 
kullanabilmesinin maddi koşulu, dava açmasının kolay ve ucuz hale getirilmesi-
dir. Oysa ülkemizde fiili durum olması gerekenin tam aksi yönde gelişmektedir. 
İşten çıkarılan ve her türlü gelir güvencesinden yoksun kalan, işverenin fesih 
sebebini İK 25/II olarak bildirmesi halinde işsizlik sigortasından dahi yararla-
namayan işçi, dava masraflarını karşılayabilecek durumda olmayacaktır. Buna 
karşılık HMK’nun getirdiği düzenlemeler ve Adalet Bakanlığının yönetmelikle 
yaptığı düzenlemeler karşısında işçi, belirli alacak davası zorunluluğu nedeni 
ile tam talep üzerinden yüksek bir yargılama harcı yatırmak, bunun yanında 
davayı açtığı anda tüm tebligat, tanık ve bilirkişi giderlerini tam olarak ödemek 
zorunda bırakılmıştır. 
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Sosyal devlet ilkesine aykırı bu durum, yabancı ülke hukuklarındaki uygula-
manın da tam tersidir. Örneğin, Alman hukukunda iş yargılamasında kural, 
dava açan işçinin başlangıçta hiçbir yargılama giderini yatırmamasıdır. Dava 
sona erdiğinde yargılama giderleri işçi ve işveren tarafından eşit olarak pay-
laşılmaktadır. İsviçre’de ise belirli bir değeri aşmayan davalarda davacı işçiden 
yargılama gideri alınmamaktadır. İşçilerin maddi birikim yapabileceği ölçüde 
yüksek ücretler ödenen, hukuk sigortası ve işsizlik sigortasının daha iyi işlediği 
bu ülkelerde bile işçilerin dava hakkını kullanmasının maddi engelleri ortadan 
kaldırılmaktadır. Çalışanların daha kötü durumda olduğu ülkemizde aynı anla-
yışın hazırlanan yasa taslağında hiçbir şekilde karşılanmamış olması önemli bir 
eksikliktir.Taslağı hazırlayan komisyonun Alman ve İsviçre örneklerini dikkate 
alarak bu konuda bir düzenlemeyi değerlendirmesi veya iş hukuku öğretim 
üyelerinin katılımı ile yeni bir komisyon oluşturularak yargılama giderleri ko-
nusunun değerlendirilmesi uygun olur.

En azından 5521 sayılı yasa taslağında, ispat yükü gözetilerek tarafların dayan-
dığı delillerle ilgili masrafının ön inceleme duruşmasında mahkemece belirlen-
mesi ilkesinin getirilmesi gerekir.  

2 ‐ İş mahkemelerinde görülen davalara Yargıtay temyiz incelemesi yolunun 
kapatılması önemli bir hatadır.

Taslağın önemli bir hatası ise bazı dava ve işlerde Yargıtay’ın temyiz inceleme-
sine son verilmesidir. Yargılamanın hızlandırılması, hakkın çabuk elde edilmesi 
ve Yargıtay’ın iş yükünün azaltılması amaçları haklı olsa da, bu amaca ulaş-
mak hak arama özgürlüğünü sınırlayacak, Yargıtay’ın önemli konularda içtihat 
oluşturma işlevini ortadan kaldıracak boyuta varmamalıdır. Sadece istinaf yo-
luna başvurulabilecek dava ve işlerin kapsamını belirleyen m. 7 düzenlemesi 
ile aşırıya kaçılan, başka herhangi bir hukuk devletinde örneği görülmeyen, 
yanlış düzenlemelere yer verilmektedir. Özellikle işe iade davaları ile (m. 7/a) 
6356 sayılı Kanunun 24. Maddesi kapsamında açılan davaların sadece istinaf 
incelemesi ile sınırlı tutulmasının sonuçları ağır olacaktır. İşe iade davası ülke-
mizin 158 sayılı ILO Sözleşmesi yükümlülükleri kapsamında işçilere sağladığı, 
günümüzde çeşitli uluslararası metinlerde temel hak olarak kabul gören bir 
güvencedir. 6356 sayılı Kanun ile sendikal özgürlüğün güvencesi de işe iade 
davası yolu ile aranabildiğinden, Yargıtay incelemesi yolunun kapatılması sen-
dikal özgürlüğün etkin kullanımı bakımından da sakıncalıdır. Aynı husus işyeri 
sendika temsilcisinin güvencesi bakımından da geçerlidir. İş güvencesi hak-
kının ve sendika özgürlüğü ile işyeri sendika temsilcisi güvencesinin en etkili 
şekilde sağlanması ve bu amaçla istinaf aşamasında verilen kararların Yargıtay 
denetiminin yapılması zorunludur. Yargıtay denetimi farklı istinaf mahkemeleri 
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arasındaki içtihat farklılıklarını giderecek, böylece işçi kadar işletmelerin de iş-
ten çıkarma politikalarını belirlemelerini sağlayarak hukuk güvenliğine hizmet 
edecek önemli bir işleve de sahiptir.  

Benzer durum sendika genel kurul iptal davaları, istatistiğe itiraz davaları, grev-
lerin kanun dışı olduğunun tespiti davaları gibi sonuçları itibarıyla önem ar-
zeden davalar yönünden de geçerlidir. Bu davaların Yargıtay denetimi dışında 
kalması farklı istinaf mahkemeleri arasındaki içtihat farklılığının oluşmasına ve 
giderek hukuka güven ilkesinin zedelenmesine yol açabilecektir.    

İşe iade davalarını temyiz incelemesi dışında bırakan herhangi bir hukuk dev-
leti örneği de bulunmamaktadır. Hukukumuzun pek çok alanında model kabul 
edilen ve istinaf mahkemeleri de bulunan Almanya’da, iş yargısına özel bir üst 
mahkeme tarafında işe iade davalarının temyiz incelemesi yapılmaktadır. Ülke 
çapında işe iade, geçerli fesih sebepleri ve feshin sonuçları hakkında temel 
içtihatlar böylece temyiz aşamasında oluşturulmaktadır. Sırf Yargıtay’ın iş yükü 
azalsın amacı izlenerek işe iade davalarında temyiz incelemesi yolunu kapat-
mak kabul edilemez. Sorun işe iade davaları nedeni ile Yargıtay’ın iş dairele-
rinin yükünün diğer dairelerden çok daha fazla hale gelmesi ise bunun çözü-
mü Almanya’da olduğu gibi özel bir iş yargısı üst mahkemesi kurmak veya bu 
mümkün değil ise Yargıtay’daki iş dağılımını tekrar gözden geçirip yeni iş da-
ireleri oluşturmaktır. Kanımızca yapılması gereken Yargıtay’ı ülke gerçeklerine 
ve ülkede en çok sayıda görülen davalara göre yapılandırmaktır. İşe iade dava-
larını Yargıtay’ın imkanlarına göre yapılandırmanın doğru olduğu söylenemez.

3‐ Hakem heyetlerinin oluşum şekli ve bu heyetlere başvurunun zorunlu kılın-
ması hatalı olduğu gibi,  Anayasaya da aykırıdır.

Katılmadığımız ve sakıncalı bulduğumuz diğer bir husus ise hakem heyetleri-
nin oluşumu ve bazı durumlarda bu heyetlere başvurunun zorunlu hale getiril-
mesidir. Kararları “ilam” hükmünde olan bu heyetin hiçbir üyesinin hukukçu ol-
ması şartı aranmamaktadır. Hukukçu olmayan kişilerin hukuki bir konuda karar 
vermelerinin ne kadar mümkün ve ne kadar isabetli olacağı bir yana, hukukçu 
olmayan kişilerin verdiği kararın mahkeme ilamı olarak işlem görmesi de ayrı 
bir sorundur. Daha da kötüsü heyet başkanı idarenin atadığı bir memur olmak-
tadır. Doğal hakim ve hukuk devleti ilkelerine aykırı bu durum kabul edilemez. 

İş davalarında hakem heyetine başvurmanın zorunlu hale getirilmesi ise hiç-
bir ülkede örneği görülmemiş bir uygulamadır. Halen tarafların istedikleri tak-
dirde arabulucuya başvurmaları da mümkünken, bu uygulamaya hiçbir şans 
da tanınmadan zorunlu hakem uygulamasına başvurulması; Anayasa’nın 36. 
Maddesinde yer alan ” Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiy-
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le yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil 
yargılanma hakkına sahiptir…” hükmüne açıkça aykırılık teşkil edecektir.  

Ayrıca bu durumun Arabuluculuk Kanunu’nun yargının iş yükünü hafifletmekte 
herhangi bir yarar sağlamayacağının peşin olarak kabullenildiğini de göster-
mekte ve Arabuluculuk Kanunu’nu da sorgulanır hale getirmektedir. 

İş uyuşmazlıklarında yargı güvencesini ortadan kaldırıp davaları hakem heye-
tine yönlendirmenin haklı bir gerekçesi bulunmamaktadır. Tüketici hakem he-
yetleri örneği gösterilerek gerekçede yapılan açıklama yerinde değildir. Tüketi-
ci hakem heyetleri hukuki sorunlardan ziyade bir mal veya hizmetin ayıplı olup 
olmadığı konuları ile uğraşmaktadır. Konusu insan emeği olan uyuşmazlıkların 
iş mahkemelerinde görülmesi sosyal devlet ve hukuk devletinin önemli bir ge-
reğidir. İş hukukundan kaynaklanan, örneğin bir feshin haklı sebebe dayanıp 
dayanmadığı hususunda karar vermek yetkisi, uyuşmazlığın değeri ne olursa 
olsun, hukukçu olmayan hakemlerin zorunlu yetkisine bırakılamaz. 

Bu olumsuzlukların hakem heyeti kararların karşı mahkemeye başvuru imkanı 
tanınarak giderildiği de söylenemez. Zira hakem heyeti kararına karşı sadece 
ilk derece mahkemesine başvurulabilmekte, bu mahkemenin kararı kesin ka-
bul edilmektedir. Özellikle küçük yerlerde ayrı bir iş mahkemesi olarak faaliyet 
göstermeyen, uzmanlığı olmayan asliye hukuk mahkemelerinin, hakem heyeti 
kararlarını denetleme görevini tam olarak yerine getirebilecekleri şüphelidir. 
Kanımızca hakem heyetine başvuru zorunlu olmamalı, eğer mutlaka zorunlu 
tutulacak ise hakem heyeti kararına karşı en azından istinaf yoluna da başvu-
rabilme hakkı tanınmalıdır. 

4 ‐ Belirsiz alacak davası ve kısmi dava konusundaki Yargıtay içtihadını dikkate 
almayan hükümlere yer verilmiş olması yerinde değildir.

Taslakta dikkati çeken diğer bir husus ise Yargıtay dairelerinin ve Hukuk Genel 
Kurulu’nun içtihatlarına aykırı olarak iş davalarını belirli alacak davası haline 
getirme çabasıdır. Yargılama usulüne dair m. 5’in 5. Fıkrasında, alacak taleple-
rinin sadece “açık ve somut” değil aynı zamanda “miktar” belirtilmek sureti ile 
dilekçede gösterilmesinin zorunlu kılınması, “davalının alacağın nitelik ve mik-
tarına ilişkin savunma ve açıklamalarının bir alacağın belirli veya belirsiz alacak 
davası olarak tespitinde dikkate alınmayacağı” kuralları buna işaret etmektedir. 
Yasa gerekçesinde de örtülü olarak bunu doğrular ifadeler yer almaktadır. Ay-
rıca hakem heyeti önünde kısmi talepte bulunmanın yasaklanması da (m. 10/2) 
iş yargılamasında belirsiz alacak davası ve kısmi davaya izin veren Yargıtay HGK 
içtihadına uygun düşmemektedir.

Fazla mesai alacakları başta olmak üzere ancak bilirkişi ve mahkeme kararı 
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sonucu kesinleşebilecek işçilik alacaklarında miktarı baştan tam belirtmenin 
zorunlu tutulamayacağı HGK kararı ile de tespit edilmiş iken, bu içtihada aykırı 
bir yasal düzenleme yapmanın gerekçesi anlaşılamamaktadır. Belirli –belirsiz 
alacak davası ve kısmi dava hususları HMK ile düzenlenmiş olup, mahkeme-
lerin HMK hükümlerine göre işlem yapacağı da açıkken, konunun ayrıca bu 
taslakta yer alması zaten gereksizdir. Bu nedenle önerimiz, taslaktan m. 5/5’in 
ve m. 10/2’nin çıkarılmasıdır. “

*13.05.2014 tarihinde Manisa’nın Soma İlçesinde Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. 
tarafından işletilen kömür ocağında yaşanan maden faciası sonucu, mağdur 
ailelere taziyelerini iletmek, onları hukuki ve cezai süreç konusunda bilgilendir-
mek, acılarını paylaşmak amacı ile komisyon üyelerimiz ilçeye ve maden kaza-
sında hayatını kaybeden işçilerin yakınlarının bulunduğu İzmir’in Kınık İlçesi ile 
köylerine ziyaretlerde bulunmuşlardır.

Komisyon Üyelerimizden Av. Dicle Acar; komisyonun özel olarak çıkardığı bül-
tende (sf.9) “Soma İzlenimleri” başlığı altında, ziyaret ettikleri yerlerdeki izle-
nimlerini duygusal bir dille anlatmış;

“Bir yanda tüm zulme rağmen, hala utanmayı bilen, insanlığına tutunan, onurlu 
emekçiler, 100 TL. ile bir ay evi geçindirdiğini utanarak itiraf eden ama kapıya 
gelen koliyi reddeden haysiyet, diğer tarafta, yeterli kömür çıkmadı diye işçi-
lere paydos ettirmeyip, “kömür” olmaları pahasına daha fazla kazma sallatan 
kırbaçlı zalimler. Buyurun hesabı siz yapın…” diye bitirdiği yazısıyla, bir o kadar 
da düşünmemizi sağlamıştır.

Yine bir kısım komisyon üyesi avukatlarımız Türkiye Barolar Birliği’nin oluştur-
duğu Adli Yardım listesine gönüllü olarak isimlerini yazdırmışlar ve görev de 
almışlardır.

13 Mayıs 2014 tarihi itibarı ile yaptığımız komisyon toplantılarının konusu “So-
ma’da yaşanan maden kazası ve komisyonca hazırlanması planlanan rapor” 
olarak belirlenmiş olup, rapor hazırlanması konusunda alt komisyon oluştu-
rulmuştur.

Soma maden kazasında sorumluluğu olanlar hakkında ekteki suç duyurusu dilek-
çesi hazırlanarak Soma Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunulmuştur.



773

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
1456 Sokak No: 14 Alsancak/İZMİR Tel: 0232 463 00 14 Faks: 0232 463 

66 74
İnternet: www.izmirbarosu.org.tr  /  E-Mail: info@izmirbarosu.org.tr

 

 16 Mayıs 2014

Tutuklama - Adli Kontrol – Tedbir ve  Kazanç Müsaderesi İstemlidir
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     a. Alp Gürkan 
    b. Can Gürkan
    c. Ayşegül Şenes
    d. Ramazan Doğru
    e. Mehmet Ali Deniz
    f. Hayri Kebapçılar
    g. Haluk Sevinç
    h. Süleyman Sarı
  Lale Sokak No:5 1.Levent - İstanbul

2. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. şirketi ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri
Soma Şubesi Hürriyet Mah. Hayati Boztürk 
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3. Kusuru savcılığınızca tespit edilecek 
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diğer kişiler

SUÇ TARİHİ   :  13 Mayıs 2014 ve öncesi

SUÇ   :  Kasten öldürme, kasten yaralama ve resen 
tespit edilecek diğer suçlar 
A. GENEL AÇIKLAMALAR :
1. Soma Holding A.Ş.’ye bağlı, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’ye ait Meynez 
Mevkii’ndeki maden ocağında 13.05.2014 günü saat 15.10’da vardiya değişimi 
sırasında meydana gelen patlama gerçekleşmiştir. 15.05.2014 tarihindeki 
“resmi verilere” göre 274 işçi hayatını kaybetmiş ve 140 işçi yaralanmıştır. Oysa 
Soma’da gönüllü çalışmalara katılan avukat ve diğer kurum çalışanları ile olay 
tanıklarının aktarımlarına göre hayatını kaybedenlerin sayısı 500 civarındadır. 

2. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopside hayatını kaybeden işçilerin 
karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilmiştir.

3. Ölenlerin ve yaralananların sayısına ilişkin gerçek bilgilerin kamuoyu 
ve basınla paylaşılmıyor olması, resmi merciler tarafından ölümleri ve 
yaralanmaları “maden işçisinin fıtratına” bağlayan açıklamalar yapılması 
gerek kamuoyunda, gerek İzmir Barosu üyelerinde, sorumluların tespiti ve 
cezalandırılması konusundaki beklentilerin boşa çıkacağı kaygısı yaratmıştır. 
Bu anlamda yürütülecek soruşturmanın bağımsız ve tarafsızlığının sağlanması, 
hızlı, etkin ve yeterli olabilmesi için bir kısım tedbirlerin de alınmasını sağlamak 
amacıyla iş bu başvuruyu yapma zorunluluğu doğmuştur.

B. İŞLENEN SUÇU İŞ KAZASI OLMAKTAN ÇIKARTIP BİR CİNAYETE 
DÖNÜŞTÜREN SÜRECE VE SORUMLULARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

4. Şüpheliler tarafından yasalarca öngörülen önlemler alınmayarak 
işçilerin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verilmiştir. Suçun işlenmesinde 
tüzel kişilerin yanı sıra şirket yöneticisi ve sahiplerinin şahsi sorumluluğu 
bulunmaktadır. 

5. İşyerindeki facianın daha önce gerçekleşme ihtimali yüksek olduğu 
bilinmesine rağmen gerekli önlemler alınmayarak kamuoyunda da herkes 
tarafından bilinen ölüm ve ağır yaralanmalar gerçekleşmiştir. 

f. İstatistiksel olarak tespit edildiği üzere kamu işletmelerinde gerçekleşen 
iş kazasına göre özel sektörde gerçekleşen iş kazasının 12 kat daha fazla-
dır. Bunun nedeni ise maliyet unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği önlemleri 
maliyetlerinden kaçınmak için gerekli önlemlerin alınmamasından kaynak-
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lanmaktadır. 

g. İşveren Alp Gürkan tarafından yapılan açıklamada, madenin kamu işlet-
mesi olduğu dönemde kömür üretiminde tonunun 130-140 $’ a mal olur-
ken, şirketin TKİ’ye rödovans %15 payı dahil 28,30 dolara çıkarma taahhü-
dünde bulunulduğu bilinmektedir.

h. 2013 yılı iş kazası istatistiklerine göre; iş kazasının %10,4’ü maden ve taş 
ocaklarında gerçekleşmektedir. Bu kazaların bir kısmı davaya konu işyerin-
de gerçekleşmiştir. İşyerinde 4 Eylül 2012 tarihinde çıkan yangında 3 işçinin 
yaralandığı 1 işçinin hayatını kaybettiği, 4 Ekim 2012’de çıkan yangında 4’ü 
ağır 9 işçinin yaralandığı, 12 Kasım 2012 tarihinde çıkan yangında ise 2’si 
ağır 9 işçinin yaralandığı en son 20 Ekim 2013 günü çıkan yangında 1 işçi-
nin hayatını kaybettiği 27 işçinin de yaralandığı TBMM’ye sunulan 7/12590 
esas numaralı soru önergesi cevabından da anlaşılmaktadır. Cevaba göre 
Bakanlık tarafından teftişlerin yapıldığı teftişler neticesinde eksikliklerin tes-
pit edilerek idari para cezasının kesildiği belirtilmiştir. İşyerinde teftişler ne-
ticesinde gerekli iş sağlığı güvenliği önlemlerinin alınmadığı tespit edilmiş 
ve uyarılmış olmasına rağmen işçi ölümlerinin devam ettiği, işveren tarafın-
dan işçilerin tehlikelerden ve ölümlerden korunması için gerekli önlemlerin 
bilinçli olarak alınmadığı açıktır. 

i. Bütün bunlar şikayete konu olayın gerçekleşeceğinin bilinir olduğu 
halde aynı koşullarda işçilerin çalıştırılmaya devam ettiğini ortaya koymak-
tadır. İşyerinde patlama sonrası işçilerin sağlıklı bir şekilde maden ocağın-
dan çıkarılamaması tehlikenin gerçekleşmesi halinde tahliyeye ilişkin ön-
lemlerin alınmadığını, gerekli güvenlik odalarının hazırlanmadığını, gerekli 
donanımın hazır bulundurulmadığını ve sağlanmadığını ortaya koymakta-
dır. Bu kapsamda alınması gereken ve uygulanmayan iş güvenliği tedbirleri 
değerlendirildiğinde işveren tarafından bir çok hukuk normunun ihlal edil-
diği anlaşılmaktadır. Bu ihlale ilişkin değerlendirmeler aşağıda ayrıntısıyla 
sunulmuştur.  

C. İHLAL EDİLEN HUKUK NORMLARI 
a. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4. maddesi uyarınca işveren, çalışanların 
sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup risklerin önlenmesi için gerekli 
araç ve gereçleri sağlamanın yanında sağlık ve güvenlik tedbirlerini eksiksiz 
almakla yükümlüdür. İşveren, Risk değerlendirmesi yapmak ve çalışanların 
hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemeleri için gerekli tedbirleri almak 
mecburiyetindedir. 
b. İşveren aynı kanunun 5. maddesi uyarınca riskleri analiz etmek, risklerle 
kaynağında mücadele etmek, işin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin 
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tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen 
göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe 
olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek, teknoloji, iş 
organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili 
faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek.  
Özellikle toplu korunma tedbirlerine öncelik vermekle yükümlüdür. 
Şikayete konu olayda “oluşabilecek tehlikelerin değerlendirilmemiş ve 
koruma önlemlerinin alınmamış olduğu” anlaşılmıştır. 
c. Yine aynı yasanın 10. maddesi uyarınca işveren, iş sağlığı ve güvenliği 
yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 
İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı 
belirleyerek işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri 
ve üretim yöntemlerini çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma 
düzeyini yükseltecek nitelikte düzenlemelidir. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği 
yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin 
belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların 
yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.  
d. İşveren 11. madde uyarınca çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş 
ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları 
önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün 
ve muhtemel acil durumları belirlemek ve bunların olumsuz etkilerini önleyici 
ve sınırlandırıcı tedbirleri almakla yükümlüdür.  İşveren, acil durumların olumsuz 
etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak, acil 
durum planlarını hazırlamak zorundadır. 
Aynı maddede, işverenin acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve 
taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan 
diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk 
yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli 
yeterli sayıda kişiyi görevlendirmek, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve 
tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlaması 
gerektiği belirtilmiştir. 
İşyerinde işveren tarafından gerekli risk analizlerin yapılmadığı ve bunların 
önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmayarak işyerinde toplu ölüm ve 
yaralanmanın oluşmasına sebebiyet verilmiştir. 
e. Aynı yasanın 12. maddesinde ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin 
meydana gelmesi durumunda işveren; çalışanların işi bırakarak derhal 
çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli 
düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları vermek zorundadır. 
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f. Ayrıca Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği EK 3’de 
ilgili maddeler şöyledir;
Md. 2 “Tüm yeraltı çalışmalarında, çalışanların kolayca ulaşabileceği, 
birbirinden bağımsız ve güvenli yapıda en az iki ayrı yoldan yerüstü 
bağlantısı bulunur. Bu yollar arasındaki topuk 30 metreden aşağı olmaz, 
bu yolların ağızları aynı çatı altında bulundurulmaz.”
Md. 8.7. “Havalandırma sistemi kapı ve perdelerle havayı yönlendirecek 
şekilde düzenlenir. Kapı ve perdeler nakliyat esnasında havalandırma 
sistemini olumsuz etkilemeyecek şekilde ayarlanır. Ana hava giriş ve çıkış 
yolları arasında bulunan barajlar, hava köprüleri ve kapılar, bir patlama 
veya yangın halinde kolayca yıkılmayacak sağlamlıkta ve dayanımda 
yapılır.”
Md. 14.1. “Çalışanlara gerektiğinde güvenli bir şekilde dışarı çıkabilmeleri 
için, her zaman kolay ulaşabilecekleri yerlerde bulunacak kişisel solunum 
koruma cihazları verilir. Çalışanlar bu cihazların kullanımı ile ilgili olarak 
eğitilir. Bu cihazların her zaman çalışır durumda bulunmaları için düzenli 
kontrolleri yapılır ve işyerinde muhafaza edilir.”
Md. 16.1 “Her ocakta arama, kurtarma ve tahliye ile görevli destek 
elemanlarının yararlanması için belli başlı kapıları, barajları, hava 
köprülerini, hava akımını ayarlayan düzeni ve telefon istasyonları gibi 
ihtiyaç duyulacak hususların yerlerini gösteren bir plan bulundurulur.” 
6. İşçilerin patlama sonrası madenin galerilerinde sıkışıp kalması her yıl 
gerçekleşen yangınlarla çok sayıda işçinin hayatını kaybetmesi şikayete konu 
olayda tehlikenin gerçekleşmesiyle, önceden bilinen bir tehlike olmasına 
rağmen tehlikeden korunma ve tehlikeden kaçmayı sağlayacak işyeri 
düzenlememelerinin yapılmadığını göstermektedir. 
7. İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya 
iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit 
edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu 
tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate 
alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında İş Sağlığı Güvenliği Kanunu 
25. maddesi uyarınca işin durdurulması gerekmektedir. Ayrıca çok tehlikeli 
sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan 
işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, 
risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda da işin durdurulması 
gerekmektedir. İşyerinde risk değerlendirmesinin yapılmadığı gerçekleşen 
facianın boyutlarından anlaşılmaktadır. TBMM’ye sunulan soru önergesi 
cevabında işletmenin 2005 yılından beri işyerinde hayati tehlikenin varlığı 
açık olduğu halde hayati tehlike risklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik 
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tedbirlerin alınmamış olduğu açıktır. 
8. Kamuoyunda karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenmelere yangının 
neden olduğu belirtilmiştir.  Maden ocaklarında hızlı yangın ve parlama 
ihtimalinin yüksek risk taşıdığı bilinen bir gerçektir. Yukarıda belirtiğimiz risk 
değerlendirmeleri ve korunma yöntemlerinin belirlenmesi maden ocaklarında 
özel önem taşımaktadır. İşyerindeki daha önceki ölümlerin işyerindeki 
yangınlardan kaynaklandığı, yakın dönemde yine yangın riskinin yaşandığı yine 
çalışanlar tarafından dile getirilmiş olup işverenin gerekli yalıtım ve önlemleri 
almaksızın işçileri çalıştırmaya devam ettiği açıktır.
9. İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri 
için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya 
güvenlik raporu işveren tarafından hazırlamakla yükümlüdür. Yaşanan son facia 
işyerinde büyük kaza önlemeye yönelik politikanın olmadığını, buna yönelik 
hazırlanmış raporların ise yanıltıcı aldatıcı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Açık 
olan husus; işverenler tarafından gerek önceki ölümlü iş kazalarından, gerekse 
yapılan işin niteliği gereği büyük kazanın gerçekleşeceğinin bilinmesine 
rağmen, olmazsa olmaz önlemlerin alınmayarak işyerini aynı koşullarda 
işletmeye devam ettikleridir.  
10. Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak 
İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzüğün 259. maddesinde 
“Yalıtkan malzemeler kullanılacakları yerlerin özellikleri göz önünde 
bulundurularak seçilir.  Ocak içi elektrik şebekeleri veya hatlarında, dış kılıfı 
yanmayan veya kendi kendine yanmayı sürdürmeyen, standartlara uygun 
ve verilecek yüke yeterli kesitte ocak içi kabloları kullanılır. Ocak içi elektrik 
tesisatının akım taşıyan kısımları, topraktan tamamen yalıtılmış olacak 
ve yalıtkanlık direncinin bu konudaki mevzuatta belirtilen düzeyin altına 
düşmemesi sağlanacaktır. Yalıtkanlık direncinin herhangi bir nedenle azalması 
olasılığına karşı, nötr topraklı sistemler toprak kaçak rölesi, nötr yalıtılmış 
sistemler, yalıtkanlık kontrolü yapan röle ve aygıtlarla donatılmış olacak; 
bunların çalışıp çalışmadıkları, sürekli olarak denetlenecektir.” denmektedir.

11. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği’nin EK 3 yeraltı maden işlerinin 
yapıldığı işyerlerinde uygulanacak asgari özel hükümler yanıcı toz bulunan 
maden ocakları başlıklı 11. maddesinde:

“11.1. Açılan bütün maden damarlarında oluşabilecek tozun, patlamanın 
yayılmasına neden olmayacağı sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilmedikçe, 
kömür madenleri yanıcı toz bulunan maden ocakları olarak kabul edilir.

11.2. Yanıcı toz bulunan maden ocaklarında toz patlamasına karşı gerekli 
tedbirler alınır ve yalnız bu tür ocaklar için uygun olan patlayıcı maddeler ve 
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ateşleyiciler kullanılır.
11.3. Yanıcı toz birikimini azaltacak, taş tozu ve benzeri maddelerle 

yanma özelliğini yok edecek veya su ve benzeri maddelerde tozu bağlayarak 
uzaklaştırılmasını sağlayacak tedbirler alınır. 

11.4. Zincirleme toz patlamalarına neden olabilecek yanıcı toz ve/veya 
grizu patlamalarının yayılması patlama barajları yapılarak önlenir. Patlamayı 
durdurucu bu barajların yerleri ocaktaki üretim ve faaliyetlerden kaynaklı 
değişikliklere göre güncellenir ve  yerleri imalat haritaları ve havalandırma 
planında gösterilir.

11.5. Kömür ocaklarındaki arabalar, içlerinden kömür tozu dökülmeyecek 
biçimde olur. Üretim, yükleme, taşıma, aktarma ve boşaltma yapılan yerlerde 
tozun havaya yayılmasını önlemek için pülverize su fisketeleri gibi gerekli 
tedbirler alınır.

11.6. Taş tozu serpme işlemi, kömür tozunun yanma ve patlama etkisini 
yok edecek veya azaltacak oranda ve uygun nitelikteki maddelerle yapılır. Taş 
tozu, bu oranı sürekli olarak koruyacak biçimde ve uygun aralıklarla serpilir. 
Kullanılacak taş tozu, olabildiğince nem tutmayacak, silis içermeyecek, içinde 
% 1,5’dan çok organik madde bulunmayacak ve sağlığa zararlı etki yapmayacak 
nitelikte olur. Taş tozu, inceliği ve dağılım özelliği bakımından belirli aralıklarla 
denetlenir. Bozulmuş veya çamurlaşmış taş tozu birikintileri toplanarak ocaktan 
dışarıya çıkarılır.

11.7. Yanıcı toz bulunan maden ocaklarında bu bölümün 10.19 ve 10.20 
numaralı maddelerde belirtilen hükümler uygulanır.” Denmektedir.

Yangına neden olabilecek bir diğer etken ise kapalı maden alanlarının 
açılmasıdır. Yer Altı Kömür Madenlerinde Güvenlik ve Sağlık ILO Uygulama 
Klavuzu 9.9.1’de yeniden açma planının yetkili merci tarafından onaylanması 
gerektiği, yeniden açılacak olan maden alanlarında yangının söndüğünden 
emin olunduğu ve geçirimsiz kapakların arkasında artan oksijen ve ısının 
kapaklar açıldığında yangına sebep olmayacağı saptandığı durumlarda izin 
verilmesi gerekliliğinden bahsedilmiştir.

12. Yukarıda açıklandığı üzere işyeri yönetici ve sahipleri tarafından hayati 
tehlikenin varlığı büyük bir kazanın olma ihtimalinin yüksek olduğu, önlemlerin 
alınmaması halinde riskin gerçekleşme ihtimalinin neredeyse kesin olduğu 
bilindiği halde gerekli önlemler alınmamış, işyeri işletilmeye devam edilmiş ve 
şikayete konu facia gerçekleşmiştir. 
D. SUÇUN VASIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
13. Açıklanan nedenler ve soruşturma sırasında yapılacak tetkikler yaşanan 
ölüm ve yaralanmaların haber vererek geldiğini, doğan sonucun ihmal ve 
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taksirle açıklanamaz nitelikte olduğunu göstermektedir. Ülkemizde iş kazası 
sonucu ölümler artık iş cinayeti olarak adlandırılır olmuştur. Öyle ki 28.09.2008 
tarih ve 27011 tarihli resmi gazetede yayınlanan tebliğin1 5/2 maddesinde; 
“Kasıt; iş kazası veya meslek hastalığına işverenin bilerek ve isteyerek, hukuka 
aykırı eylemiyle neden olması halidir. Zarara neden olan eylemin bilinçli olarak 
yapılması kasıt için yeterli olup, sonuçlarının istenip istenmemesi kastı ortadan 
kaldırmaz.” denilerek tanımlanmıştır.
14. Bu kapsamda soruşturmanın Kasten öldürme (TCK m.81) ve kasten yaralama 
(TCK m.86/1) suçları ve m. 87’de sayılan yaralama suçunun ağırlaştırılmış halleri 
kapsamında yürütülmesi gerektiği ortadadır. 
E. GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLERE İLİŞKİN TALEPLER:
15. Soruşturmanın sıhhatli bir şekilde yürütülebilmesi, sorumluların tespiti 
ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için öncelikle bazı tedbirlerin alınması 
gerekmektedir.
a. Suç delillerine ulaşılması öncelikle işveren sıfatı bulunan holding ve şirketin 
kayıtları, işyeri ve işletmelerinde inceleme yapmayı gerektirmektedir. Suç 
delillerinin korunmasını ve soruşturmaya etkilerini önlemek için şüpheli 
durumundaki holding ve şirket yöneticileri ile işveren vekili sıfatı ve 
denetici sıfatı bulunan kişilerin Cmk 100 ve devamı maddeleri gereğince 
tutuklanmalarına karar verilmesinin hakimlikten talebi zorunludur. 
b. Talebimizin reddi halinde şüphelilerin kaçmasını önlemek amacı ile CMK 
109. maddede sayılan adli kontrol hükümlerinden özellikle yurtdışına 
çıkma yasağının uygulanması yönünde hakimlikten talepte bulunulması 
gerekmektedir.
c. Üretim maliyetlerini düşük tutmak adına gerekli önlemleri almayarak işletme 
karını yükselten, sermaye birikimi bu şekilde sağlayan tüzel kişiliklerin de 
olaydaki sorumluluğu açıktır. Bu kapsamda; 
- TCK 55. madde kapsamında şüpheli durumundaki holding ve şirket 
yöneticilerinin kiŞisel malvarlIklarI ile 
- TCK 60/2. madde dikkate alınarak; EYLEMİN TÜZEL KİŞİLİĞİN YARARINA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ GÖZ ÖNÜNE ALINARAK, soma holding a.Ş. ve 
soma kömür işletmeleri a.Ş.’nın gerek suç mahallindeki mal varlıklarına 
ve gerekse aynı holdinge ait Zonguldak kömür işletmelerinde ve 
Mersin Krom İşletmelerindeki TÜM MAL VARLIKLARI ÜZERİNE üçüncü 
kişilere devrini engellemek amacıyla TEDBİR KONULMASI ve yargılama 
sonucunda MÜSADERE KARARI ALINMASINA KARAR VERİLMESİNİ talep 
ederiz. 

1  İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin, Üçüncü Kişilerin Ve Sigortalıların 
Sorumluluğu İle Peşin Sermaye Değerlerinin Hesaplanmasıyla İlgili İşlemler Hakkında Tebliğ
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DELİLLER  : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
    Bakanlığı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
ve MİGEM bünyesinde 
    bulunan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’ye ait 
resmi belgeler, ruhsat 

ve izinler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tutulan 
defter ve raporlar, 2011 yılı Devlet Denetleme 
Kurulu raporu, TBMM kayıtları

SONUÇ VE İSTEM : Şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın 
yapılarak cezalandırılmaları için kamu davası açılmasını, 

Delillerin sağlıklı toplanabilmesinin sağlanması 
ve suçtan elde edilen malvarlıklarına el 
konulmasını teminen yukarıda saydığımız 
güvenlik tedbiri ve tedbirlere karar 
verilmesinin talep ederiz.16.05.2014

Av. Ercan DEMİR
İzmir Barosu Başkanı

* 04 Haziran 2014 tarihinde Barohan Konferans Salonu’nda sunumunu Av. 
Meriç Kaptan’ın yaptığı “İşe İade Davasının Mali Sonuçları ve Hesaplanması”  
konulu panel düzenlenmiştir.

Basın Açıklamaları;

12 Haziran 2014 tarihinde İzmir Barosu Adliye Birimi’nde;

“Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü” olması nedeni ile yapılan basın 
açıklaması sonrası, dosya konusu olarak “Çocuk İşçiliği”ni ele aldığımız, Hazi-
ran-2014 tarihli komisyon bültenimizin tanıtımı ve meslektaşlarımıza dağıtımı 
yapılmıştır.

Basılı Yayınlar;

İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Üyeleri; 2012-2014 
dönemi boyunca komisyon toplantılarında tartışılan konuların, komisyonun 
düzenlediği etkinliklerin, komisyon üyelerinin tek tek görev alarak hazırladığı 
metinlerin, komisyon etkinliklerine katılan öğretim görevlilerinin sundukları 
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tebliğlerin yer aldığı Mayıs-2013 ve Haziran-2014 aylarında yayınlanan iki adet 
özel bülten hazırlanmış ve tüm meslektaşlarımıza ulaşması sağlanmıştır. Tüm bu 
çalışmalarımız, komisyonumuz bünyesinde, gönüllü komisyon üyelerimizden 
oluşturulan “Bülten alt komisyonu” tarafından yürütülmektedir.



KÜLTÜR VE SANAT
KOMİSYONU
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• İzmir Barosu Türk Müziği Korosu, 21 Kasım 2012 akşamı Ege Üniversitesi 
Atatürk Kültür Merkezi›nde «Aşk ve Gece - Şarkılarda İçiçe» temalı bir konser 
gerçekleştirdi. Konsere dinleyici olarak meslektaşlarımızın yanısıra bestekar, 
söz yazarı ve ses sanatçıları da katıldı.

• İzmir Barosu Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından 5 Aralık 2012 günü 
Atatürk Kültür Merkezi’nde bir konser düzenlendi.

• İzmir Barosu Ritm Grubu kuruldu.

• İzmir Barosu üyesi meslektaşlarımızdan kurulu olan Değişik İş avukatlar 
orkestrası konseri 29.11.2012 günü İzmir Arena’da yapıldı. 

• İzmir Barosu Türk Halk Müziği Topluluğu Konseri 5 Aralık 2012 akşamı 
Şef Sevim Taşçı yönetiminde, Atatürk Kültür Merkezi›nde yapıldı. Konsere 

meslektaşlarımız ve yakınları 
büyük ilgi gösterdi.

• 2013 yılı Ocak 
ayında Baromuzda Temel 
Fotoğrafçılık Eğitimi kursu 
düzenlendi.

• İzmir Barosu 
tarafından 11 Ocak 2013 
günü Opus Bar›da Grup 
iLLeGaL Band konseri 
düzenlendi. Çok sayıda 
genç meslektaşlarımızın ilgi 



786

gösterdiği konserde eğlence dolu bir gece yaşandı.

• 17.01.2013 günü saat:19.00’da “Vizörden Hukuk” başlığı altında İzmir Barosu 
Konferans Salonu’nda “Herkes İçin Adalet (...And Justice For All)” filminin 
gösterimi yapıldı. 

• 31.01.2013 günü saat:19.00’da “Vizörden Hukuk” başlığı altında İzmir Barosu 
Konferans Salonu’nda “12 Kızgın Adam ( 12 Angry Men )” filminin gösterimi 
yapıldı.

• İzmir Barosu Resim Grubu Sergisi 18 Şubat 2013 günü Narlıdere Belediyesi 
AKM Sergi Salonu’nda açıldı. 

• Vizörden Hukuk temalı film gösterimleri kapsamında 14.02.2013 günü 
“Hüküm – Verdict” adlı film gösterildi.

• Vizörden Hukuk temalı film gösterimleri kapsamında 28 Şubat 2013 günü 
“İlk Canilik” adlı film gösterildi.

• İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu Avukatlar Haftası etkinlikleri kapsamında 1 
Nisan 2013 günü Atatürk Kültür Merkezinde «Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler» 
adlı oyunu sergiledi.Ayşegül Yılmaz Karaağaç ve Murat Aydın’ın yeraldığı 
oyunda Derya Demirtaş Berk, Uğur Erdoğan ve Telat Çekiç de ışık, ses ve reji 
ekibinde yeraldı.

• İzmir Barosu Türk Müziği Korosu konseri 3 Nisan 2013 günü yapıldı. Kokteyle 
katılan çok sayıda meslektaşımız ve konuklar keyifli saatler yaşadı.

• Avukatlar Haftası etkinlikleri kapsamında 3 Nisan 2013 Çarşamba günü 
Atatürk Kültür Merkezi’nde İzmir Barosu Türk Müziği Korosu konseri 
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gerçekleştirildi. Şef Ümit Bulut yönetimindeki konsere meslektaşlarımız ve 
aileleri katıldı.

• 5 Nisan 2013 tarihinde İzmir Barosu Resim Topluluğu’nun resimlerinden 
oluşan sergi İzmir Adliyesi Baro Vestiyeri’nde ziyarete açıldı. Sergi açılışından 
sonra İzmir Adliyesi Baro Birimi’nde bir kokteyl düzenlendi.

• Avukatlar Haftası etkinlikleri kapsamında 10 Nisan 2013 Çarşamba günü 
Atatürk Kültür Merkezi’nde İzmir Barosu Türk Halk Müziği Korosu Konseri 
gerçekleştirildi. Konsere meslektaşlarımızın yanı sıra aileleri de katıldı. 

• İzmir Barosu tarafından 18-19 Mayıs 2013 günlerinde Cunda Konaklamalı 
Bergama, Ayvalık, Cunda gezisi düzenlendi.

• Geleneksel Avukatlar Balosu 26 Nisan 2013 akşamı İzmir Arena’da 
gerçekleştirildi. Ayrıca gecede 5 Nisan 2013 günü yapılan törende plaketlerini 
alamayan meslektaşlarımıza plaketleri sunuldu. Meslektaşlarımız Grup Aegean 
Band eşliğinde eğlenceli bir akşam geçirdi.

• 16 Mayıs 2013 akşamı, İzmir Arena’da İzmir Barosu Avukatlar Orkestrası 
Grup Değişik İş ve İzmir Barosu Ritim Grubu konseri gerçekleşti. 

• İzmir Barosu Halkoyunları Topluluğu, 31 Mayıs 2013 akşamı 10. gösterisini 
gerçekleştirdi. Birçok yöreden oyunların sergilendiği gösteri büyük bir ilgiyle 
izlendi. 
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• İzmir Barosu tarafından 4 Eylül 2013 günü İzmir Arena da ön grup olarak 
Bandosol’un ana grup olarak ise Rashit’in katıldığı bir konser düzenlendi. 
Konsere katılan meslektaşlarımız eğlenceli bir akşam geçirdi.

• 19.09.2013 günü Kültür Sanat Komisyonu toplantısı yapıldı. Toplantıya İzmir 
Barosu Türk Halk müziği korosu temsilcileri, İzmir Barosu Türk Müziği Korosu 
temsilcileri, İzmir Barosu ritim grubu temsilcileri, İzmir Barosu Tiyatro grubu 
temsilcileri, İzmir Barosu Resim Grubu temsilcileri, Grup Değişik İş Avukatlar 
Orkestrası temsilcileri katıldı. Toplantıda yeni dönem çalışmaları paylaşıldı. 

• 2011 yılında kurulan ve o tarihte bu yana çalışmalarını sürdüren izmir Barosu 
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Tiyatro Topluluğu “Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler” adlı oyununu 2 Kasım 2013 
günü Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde sergiledi. 

• İzmir Barosu Türk Müziği Korosu 19 Kasım 2013 günü Atatürk Kültür   
Merkezi’nde bir konser verdi.

• İzmir Barosu Resim Grubu 6 Ocak 2014 günü Narlıdere Belediyesi Atatürk  
Kültür Merkezi’nde sergi düzenledi.  

• 16 Ocak 2014 günü Volume Alsancak Bar’da genç meslektaşlar ve stajyerler 
için  yeni yıl partisi düzenlendi. Çok sayıda meslektaşın katılımı ile müzik 
ziyafeti yaşandı.

• İzmir Barosu Geleneksel Avukatlar Balosu 5 Nisan 2014 günü İzmir Arena›da 
gerçekleştirildi.

• 07.04.2014 tarihinde Baro Vestiyeri önünde meslektaşlarımızın resimlerinden 
oluşan serginin açılışı yapıldı. Ardından İzmir Adliyesi Baro Birimi’nde açılan 
karikatür sergisini gezen meslektaşlarımız ve konuklarımız için bir kokteyl 
düzenlendi.

• Şef Sevim Taşcı yönetiminde çalışmalarını sürdüren İzmir Barosu Türk Halk 
Müziği Topluluğu Avukatlar Haftası nedeniyle «Beraber ve Solo Türküler» 
konserini gerçekleştirdi. Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde 7 Nisan 
2014 günü yapılan konsere ilgi yoğun oldu.

• İzmir Barosu Türk Müziği Korosu 8 Nisan 2014 günü Ege Üniversitesi Atatürk 
Kültür Merkezi’nde bir konser gerçekleştirdi. Yoğun ilgi gören konserde 
izleyenler keyifli dakikalar yaşadı.
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• İzmir Barosu tarafından arkeolog Şükrü Tül eşliğinde 12 Nisan 2014 günü 
Ayvalık Sokakları, Kiliseleri ve Cunda Gezisi düzenlendi.

• İzmir Barosu Ritim Grubu 14 Nisan 2014 günü İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde 
“kasten ritim” isimli bir gösteri gerçekleştirdi. 7 aylık yoğun çalışmanın 
ardından, eğitmen Teoman Dalcı eşliğinde yaklaşık elli kişilik kadroyla 1.5 saat 
süren konsere çok sayıda meslektaş ve misafir katıldı.

• 15-16 Nisan 2014 Günlerinde satranç turnuvası düzenlendi.

• İzmir Barosu Halkoyunları Topluluğu 30.05.2014 günü Ege Üniversitesi 
Atatürk Kültür Merkezi›nde XI. gösterisini gerçekleştirdi. Yurdumuzun değişik 
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yörelerinden oyunların sergilendiği «Ke-sit-ler» isimli gösteri izleyenlere keyifli 
anlar yaşattı. İlk bölümünde Mardin yöresinden halay oyunları, Roman ve 
Silifke yöresinden oyunların sergilendiği gösterinin ikinci bölümünde İzmir 
yöresinden Zeybek oyunları ile Karadeniz yöresi oyunları sergilendi.

• İzmir Barosu avukatlarından kurulu Grup Değişik İş, 29.05.2014 günü Hayal 
Kahvesi›nde bir konser gerçekleştirdi. Av. Esin İrgül ve Av. Can Özarpacı›nın 
solistliğini yaptığı grupta bas gitarı Av. Emre Öktem, davulu Av. Kamil Yıldırım, 
neyi Av. Alper Taner, saksafonu Av. Kerem Dikmen, klavyeyi Hakan Saran, 
elektro gitarı Soner Özarpacı çaldı

• Bulgar yazar Hristo Boytchev’in” Titanik Orkestrası” isimli oyunu İzmir Barosu 
Tiyatro topluluğu tarafından 11 Haziran 2014 Çarşamba günü İzmir Sanat’ta 
sahnelendi.Terk edilmiş bir tren garında dört alkoliğin varlık,yokluk,hiçlik 
arasında süren yaşamları için yeni bir bakış açısı bulma çabalarının konu 
edildiği oyun izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. 
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• 27.06.2014 tarihinde King turnuvası düzenlendi. Turnuvada birinciliği 
Av. Ercan Demir ikinciliği Bahri Erhan Merder, üçüncülüğü Turgat Aksaylı, 
dördüncülüğü Ozan Süngü aldılar.

• İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu tarafında Hristo Boytchev’in” Titanik 
Orkestrası” isimli oyunu, 17 Eylül 2014 tarihinde İzmir Sanat’ta sergilendi. 
Meslektaşlarımız yoğun ilgi gösterdi.



SPOR
KOMİSYONU
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SPOR KOMİSYONU 
İzmir Barosu 2012-2014 döneminde de sporcu meslektaşlarının yanında olmuş, 
desteğini sunmuştur.

İzmir Barosu’nda halen çok sayıda branşta spor takımları bulunmaktadır. 

Futbol branşında İzmir Barosu 93 futbol takımı, Anatolia futbol takımı, körfez 
futbol takımı ve yeni kurulan Alsancak futbol takımı ve 93 master futbol takımı 
olmak üzere 5 takım mevcuttur. 

Voleybol kadın branşında İzmir Barosu kadın voleybol takımı ve Körfez kadın 
voleybol takımı ile Körfez erkek voleybol takımı olmak üzere 3 takımımız mev-
cuttur.

Ayrıca Körfez kadın basketbol takımı ve Körfez erkek basketbol takımımız mev-
cuttur. 

Yine her yıl baromuzu kuruluşlar liginde başarıyla temsil eden İzmir Barosu 
Masa tenisi takımımız mevcuttur.  

İzmir Barosu spor komisyonu tüm sporcu meslektaşlarımız ve spora ilgi 
duyan meslektaşlarımızdan ve spor komisyonundan sorumlu yönetim kurulu 
üyelerinden oluşmaktadır.  2012-2014 döneminde spor komisyonu takım 
temsilcilerinin ve sorumlu yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile toplantılar yap-
mış, takımların sorunları, turnuvalara katılım, takımlara yapılacak maddi des-
tekler konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır.

Komisyonun işlerini kolaylaştırmak adına çeşitli branşlardaki sporcuların katı-
lımı ile İzmir Barosu Spor Yürütme Kurulu oluşturulmuştur. Bu kurulun doğal 
üyeleri komisyondan sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Türkan Karakoç, Av. 
Sefa Yılmaz ve Av. Özkan Yücel’dir. Diğer kurul üyeleri Av. Ömrüye Erpek, Av. 
Burcu Uyar, Av. Haşim Öztürk, Av. Mehmet Onur Akbaba, Av. Osman Yılmaz, Av. 
Ali Orçun Bal ve Av. Önder Yıldırım’dan oluşmaktadır.  

FAALİYETLER

2012 yılında İzmir Barosu tarafından halı saha futbol turnuvası düzenlenmiş 
olup, turnuvada meslektaşlarımız tarafından kurulan çok sayıda takımlar bir-
birleriyle karşılaşmalar yapmış olup, dereceye giren takımlara  kupa ve madal-
yaları İzmir Barosu Başkanı Av. Sema Pekdaş, İzmir Barosu Saymanı Av. Sefa Yıl-
maz ve spor komisyonundan sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Türkan Karakoç 
tarafından verilmiştir. 

2012 yılı Ekim ayında Antalya Barosu tarafından düzenlenen Atatürk kupası 
turnuvasına İzmir Barosu 93 futbol takımı, körfez futbol takımı, körfez kadın 
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basketbol takımı, körfez erkek basketbol takımı, İzmir Barosu kadın voleybol 
takımı, körfez kadın voleybol takımı, körfez erkek voleybol takımı olarak geniş 
katılım sağlamıştır.

İzmir Barosu 93 futbol takımı ile Körfez futbol takımı baromuzu temsilen yurt 
dışında mundiavocat dünya futbol turnuvasına katılmışlardır. 

İzmir Barosu ve Manisa Barosu üyelerinin katılımı ile 24.06.2013 tarihinde masa 
tenisi turnuvası düzenlenmiştir. Tüm gün süren turnuvaya çok sayıda meslektaş 
katılmış, dereceye giren meslektaşlarımıza kupa ve madalyaları takdim edilmiş-
tir.

21.06.2013 tarihinde İzmir Barosu ev sahipliğinde, Voleybol turnuvası yapılmış-
tır. Turnuvaya İzmir Barosu kadın voleybol takımı, körfez kadın voleybol takımı, 
körfez erkek voleybol takımı olarak katılım sağlanmıştır. Diğer baroların katılı-
mıyla da gerçekleştirilen turnuvaya meslektaşlarımız tarafından ilgi gösterilmiş 
olup, turnuva sonrası katılan sporcular için İzmir Barosu Merkez binada kokteyl 
düzenlenmiştir.  

2013 yılı ağustos ayında Türkiye Barolar Birliği’nce Mersin 2013 Avukatlar Spor 
oyunları düzenlenmiş olup, anılan turnuvaya İzmir Barosu çeşitli branşlarda 
katılmıştır. İzmir Barosu körfez erkek basketbol takımı ve körfez erkek voleybol 
takımı turnuvadan şampiyonlukla dönmüşlerdir

Her yıl 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında düzenlenen ve gele-
nekselleşen 5 Nisan Avukatlar Spor Oyunları,  11-14 Nisan 2013 
tarihleri arasında Türkiye Barolar Birliği ve Nevşehir Barosu işbirliği 
ile düzenlenmiş olup, anılan turnuvaya çok sayıda İzmir Barosu üyesi sporcu 
meslektaşımız katılmıştır. 

31 Ekim-03 Kasım 2013 tarihleri arasında Antalya Barosu tarafından düzenle-
nen Atatürk kupası avukat spor oyunları Manavgat’ta yapılmıştır. İzmir Barosu 
futbol, voleybol kadın- erkek, basketbol kadın-erkek branşlarında katılmıştır. 
İZMİR 93 master takımı turnuvadan şampiyonlukla ayrılmıştır. 

2013 yılında İzmir Barosu tarafından halı saha futbol turnuvası düzenlenmiştir. 
Turnuvada meslektaşlarımız tarafından kurulan takımlar arasında futbol karşı-
laşmaları yapılmıştır. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları İzmir Baro-
su Saymanı Av. Sefa Yılmaz ve Spor Komisyonundan sorumlu yönetim kurulu 
üyesi Av. Türkan Karakoç tarafından verilmiştir. 



ARABULUCULUK
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ARABULUCULUK KOMİSYONU
Hukuk uyuşmazlıklarında Arabuluculukla ilgili yasal düzenlemelerin gerçek-
leşmesi ve birçok baromuz mensubunun arabulucu sertifikaları alması ile bir-
likte Baromuz Başkanlığından talepte bulunmaları sonucunda kurulan Arabu-
luculuk komisyonu Arabuluculuk faaliyetlerine yönelik yasal düzenlemelerin 
iyileştirilmesini, kapsamın artırılmasını ve arabuluculuğun avukatlar açısından 
yeni bir iş alanı olarak hayata geçmesini sağlayacak çalışmaları yapmayı hedef-
lemektedir. Bu hedef doğrultusunda gerek meslektaşlar arasında ve gerekse 
vatandaşlar arasında arabuluculukla sorun çözmeye yönelik yanlış/eksik/hatalı 
değerlendirmeleri bularak ortaya koyma ve çözümü için çalışmalar gerçekleş-
tirmektedir. 

Bu amaçlarla faaliyet yürüten Arabuluculuk Komisyonu Baro merkez binasında 
iki haftada bir Perşembe günleri saat 18.00 de katılmak isteyen tüm baromuz 
mensuplarına açık olarak toplantıları yapmaktadır. 

Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak Av. Dilek DEMİR ve Av. Özkan YÜCEL ’in 
görev yaptığı ve tüm meslektaşlarımızın katılımına açık olan komisyonun çalış-
malarına Av. Arda Akıncı, Av. Şerife Tekeli, Av. Fatma Tuğman, Av. Deniz Yağmur, 
Av. Ayşe Çakıcı Dağcı, Av. Aytül Arıkan, Av. Bilge Solak, Av. Efsun Matur, Av. 
Erinç SOYER, Av. Hilal Er, Av. Mehmet Nur Terzi, Av. Volkan Demir, Av. Yasemin 
Tekin, Av. Sever KÖZ ve Av. Yakup Gül aktif olarak katılmışlardır.

Arabuluculuk Komisyonu kurulduktan hemen sonra 26.09.2014 günü “Avu-
katlar İçin Yeni Bir Alan:Arabuluculuk” konulu semineri düzenledi. Mode-
ratörlüğünü İzmir Barosu Arabuluculuk Komisyonu ilgili yönetim kurulu üyesi 
Av. Özkan Yücel’in yaptığı çalışmaya Prof. Dr. Muhammed Özekes, Av. Cansu 
İste ve Av. Sunay Akyıldız konuşmacı olarak katıldılar. Yine seminer esnasında 
arabuluculuk çalışmalarının ilklerinden birini gerçekleştiren komisyon üyesi Av. 
Sever Köz katılımcılarla deneyimlerini paylaştılar.   

Seminerin video ve ses kaydını BaroTV’den izleyip/dinleyebileceğiniz gibi aynı 
zamanda İzmir Barosu Mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz.





UZLAŞTIRMA
KOMİSYONU
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UZLAŞTIRMA KOMİSYONU:
05.03.2012 tarihinden itibaren uzlaştırmacı görevlendirme listelerinde yer alan 
tüm meslektaşlarımızın katılımı için yapılan çağrı ile Uzlaştırma Komisyonu ku-
rulmuştur. Komisyon sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av. Özkan YÜCEL’dir.

Komisyonun Yürütme Kurulu Üyeleri:

Av. BERNA ÖZGÜL HAZAR Av. BİLGE SOLAK

Av. DİLEK ÖZYAMANER Av. FADİME ERSİN

Av.FULYA KURUGÖL Av. HÜSEYİN YANGIN

Av. LEVENT AKÇAY Av. MEHMET NUR TERZİ

Av. ÖZKAN YÜCEL Av. SADIK ŞİMŞEK

Av. SERAP OĞUZ

Komisyonun Eğitim Grubu Üyeleri: 

Av. AHMET DOĞU BUZLUDAĞ Av. AHMET SİNAN SÜRÜCÜ

Av. ALİ AYDIN Av. ARZU BUZLUDAĞ

Av. AYŞEGÜL ALTINBAŞ Av. BERNA ÖZGÜL HAZAR

Av. BİLGE ÖZDEMİR Av. BİLGE SOLAK

Av. BİROL MUTLU BAYINDIR Av. BURCU ECE TUNA GÜLER

Av. BURCU EJDER Av. DENİZ YAĞMUR

Av. DİLEK DEMİR Av. DİLEK ÖZYAMANER

Av. ELÇİN KILINÇER OT Av. ERDAL ARAL

Av. ESEN ERGİN Av. FADİME ERSİN

Av. GÜLÇİN AKTUNÇ Av. GÜLNUR ERDOĞAN

Av. GÜLSÜM SEVİMLİ Av. GÜNEŞ KIRMIZIGÜL

Av. HALİL ÇAĞLAR AKBULUT Av. LATİF KÜEY

Av. LÜTFİYE KANAR Av. MEHMET NUR TERZİ

Av. MİNE ÜNLÜ Av. MUSTAFA KEMAL ÇANKIRI

Av. MUSTAFA NEVHAN AKYILDIZ Av. MUZAFFER SEVGİ SAKARYA

Av. NEVİN ÖZDENGÜLSÜN Av. ÖZKAN YÜCEL
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Av. RAHİLE HORZUM Av. RAHŞAN ŞAHİN KARABIYIK

Av. SENİHA YAKA GÜZGÜLÜ Av. SERAP OĞUZ

Av. SEVGÜL ÇETİN Av. YAKUP GÜL

Av. ZEKİYE ÖZEN İNCİ Av. ZEYNEP KÖMEN

Komisyon CMK Uzlaşma sistemi sorunlarının ve çözüm önerilerinin belirlen-
mesi konularında toplantılar yapmış ve uzlaştırma görevlerinin adil dağıtımı 
için cumhuriyet savcılığı ile sürekli görüşmeler içerisinde olmuştur. 

Keza hazırlamış olduğu İzmir Barosu CMK Uzlaşma Uygulaması Yönergesi ile 
uzlaştırma sürecini yöneten avukatın tarafların gerçek iradelerine uygun bir 
görüşme ve uzlaşma süreci gerçekleştirmek için uyması gereken ilkeleri belir-
lemiştir.

Yine bu kapsamda daha önce uzlaştırmacı olarak görev yapan tüm meslektaş-
larımıza çağrı çıkarılarak katılan 42 meslektaşımızla birlikte eğitimcilerin eğiti-
mi çalışması gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmalara katılan ve eğitimci olarak görev  yapmak isteyen meslektaşları-
mızın gönüllü katkı ve katılımları ile 8-9 Eylül 2012 tarihinden itibaren bu güne 
kadar 900 meslektaşımıza Uzlaştırma eğitimi verilmiştir. Merkezde yapılan eği-
tim çalışmalarının yanı sıra 30.11.2013 ve 01.12.2013 tarihlerinde iki grup ha-
linde kuzey ilçelerine yönelik olarak Bergama ve Aliağa ilçelerinde uzlaştırmacı 
eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Güney ilçeleri için planlanan çalışmalar ise gezi 
sürecine denk gelmesi nedeniyle gerçekleştirilememiştir. 

Bu eğitim çalışmalarında her biri iki gün olmak üzere aktif eğitim yöntemleri 
kullanılarak program hazırlanmış ve çatışma belirleme ve çatışma çözme ko-
nuları ile iletişim teknikleri konusunda psikolog ve psikiyatristlerden de destek 
alınmıştır. 

Halihazırda uzlaştırma görevlendirme listelerinde yer alma talebiyle eğitim ça-
lışması almak üzere başvuran meslektaşlarımız için de yeni çalışmalar planlan-
mıştır. 

İzmir’de Baromuz mensuplarına yönelik bu çalışmalar yanısıra uzlaştırma ko-
misyonunda eğitici olarak görev alan meslektaşlarımızın gönüllü katılımları ile 
mesleki dayanışma talebinde bulunan ve İzmir Barosundan Uzlaştırma eğitimi 
isteyen Denizli, Muğla, Kocaeli, ve Van barolarında da eğitim çalışmaları ger-
çekleştirilmiş ve 2000’e yakın başka baro mensubu avukata İzmir Barosu Baş-
kanının imzasını taşıyan sertifikalar verilmiştir.

Yine Uzlaştırma Komisyonu tarafından Uzlaştırma Yönetmeliğinde yer alan ak-
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saklıkların düzeltilmesi amacıyla bir yönetmelik taslağı hazırlanmış ve Bakanlı-
ğa gönderilmiştir. Bu konudaki çalışmalar sürdürülmektedir. 

Keza, komisyon tarafından uzlaştırmacı avukatlara yönelik olarak hazırlanan “el 
kitabı” çalışması sona yaklaşmış ve baskı aşamasına gelmiştir. 

Görevlendirme Esasları ve Şeffaflık

Uzlaştırma görevlendirmeleri; İzmir Barosu CMK Servisi tarafından, uzlaştırmacı 
listesinde ki sıra dikkate alınarak yapılmaktadır. Her eğitim çalışması sonrasın-
da başvuru tarihi baz alınarak listeye eklenen uzlaştırmacılar başvuru tarihine 
göre sıralanırlar. Baro temsilciliğinin bulunduğu ilçelerde; uzlaştırmacı talepleri 
o ilçeye ait görevlendirme listesinden karşılanmaktadır. 

Görevlendirmeler listeye alınma sırasına göre yapılır. Görevlendirilen uzlaştır-
macı listenin son sırasına iner ve tüm uzlaştırmacılar görev almadıkça yeniden 
görev alamaz.  

Görevlendirilen uzlaştırmacıya aynı gün ulaşılamaz veya uzlaştırmacı uygun ol-
madığı gerekçesi ile o gün görevi kabul etmezse bir sonraki uzlaştırmacı aranır. 
Görev almayan uzlaştırmacı ise sırasını kaybetmediğinden bir sonraki talep için 
tekrar aranır ve böylece mağdur olmaları engellenir.

Listeye kayıtlı uzlaştırmacıların 2012 yılından bu yana kaç görev aldıklarına iliş-
kin listeler İzmir Barosu Web sayfasında Uzlaştırma komisyonu altında liste 
halinde yayınlanmaktadır. Dileyen tüm meslektaşlarımız kimlerin kaç görev al-
dığına ilişkin bilgilere bu sayfadan ulaşabilmektedir.

Uzlaştırma görevleri esnasında yönergeye aykırı davrandıkları tespit edilenler 
ilk defasında uyarılarak tekrarında listeden çıkarılmaktadırlar.  

Uzlaştırma görevlendirmeleri görevli Cumhuriyet Savcılıklarının einde bulun-
duğu için baroya kayıtlı avukatlar ile baroya kayıtlı olmayan uzlaştırmacılar ara-
sında görev dağılımını cumhuriyet savcıları belirlemektedirler. Görevlendirme 
sayılarında dengeyi sağlamak açısından yapılan görüşmeler sonucunda baroya 
verilen görevlerde üç katına kadar iyileştirme sağlanmış olmasına rağmen bu 
durum yeterli görülmemiş olup tam anlamıyla denklik sağlanması amacıyla 
görüşmeler sürdürülmektedir. 



2012 YILI UZLAŞTIRMA TALEP SAYISI  : 239
İLK UZLAŞTIRMA TALEP TARİHİ  : 24.09.2012
EYLÜL AYI UZLAŞTIRMA TALEP SAYISI  :  10
EKİM AYI UZLAŞTIRMA TALEP SAYISI  :  48
KASIM AYI UZLAŞTIRMA TALEP SAYISI :  74
ARALIK AYI UZLAŞTIRMA TALEP SAYISI : 107

2013 YILI UZLAŞTIRMA TALEP SAYISI  :756
OCAK AYI UZLAŞTIRMA TALEP SAYISI  :94
ŞUBAT AYI UZLAŞTIRMA TALEP SAYISI  :60
MART AYI UZLAŞTIRMA TALEP SAYISI  :63
NİSAN AYI UZLAŞTIRMA TALEP SAYISI  :53
MAYIS AYI UZLAŞTIRMA TALEP SAYISI  :55
HAZİRAN AYI UZLAŞTIRMA TALEP SAYISI  :52
TEMMUZ AYI UZLAŞTIRMA TALEP SAYISI  :47
AĞUSTOS AYI UZLAŞTIRMA TALEP SAYISI  :44
EYLÜL AYI UZLAŞTIRMA TALEP SAYISI  :59
EKİM AYI UZLAŞTIRMA TALEP SAYISI  :55
KASIM AYI UZLAŞTIRMA TALEP SAYISI  :107
ARALIK AYI UZLAŞTIRMA TALEP SAYISI  :67

04.08.2014 TARİHİ İTİBARİYLE UZLAŞTIRMA TALEP SAYISI  :200
OCAK AYI UZLAŞTIRMA TALEP SAYISI  :73
ŞUBAT AYI UZLAŞTIRMA TALEP SAYISI  :31
MART AYI UZLAŞTIRMA TALEP SAYISI  :10
NİSAN AYI UZLAŞTIRMA TALEP SAYISI  :6
MAYIS AYI UZLAŞTIRMA TALEP SAYISI :18
HAZİRAN AYI UZLAŞTIRMA TALEP SAYISI :31
TEMMUZ AYI UZLAŞTIMA TALEP SAYISI :28
(04.08.2014 E KADAR) UZLAŞTIRMA TALEP SAYISI :3
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SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU
Meslektaşlarımızın talepleri ile kurulan sağlık hukuk komisyonu Sağlık Hukuku 
Komisyonu,  baroya kayıtlı avukatların “Sağlık Hukuku” alanı ile ilgili güncel ve 
kapsamlı şekilde bilgilenmelerini sağlamak, Genel olarak tüm toplumu veya 
toplumun belirli kesimlerini ilgilendiren sağlık hukuku alanı ile ilgili ve yasal 
düzenlemeler ve/veya değişiklikler konusunda, konunun birey ve toplum sağ-
lığını yakından ilgilendirmesi nedeniyle Baronun görüş oluşturması ve taraf 
olmasına katkı sağlamak, Sağlık alanında faaliyet gösteren diğer sivil toplum 
kuruluşları ile (Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Hasta Hakları Dernekleri vb.) 
ve resmi kurumlar ile Baronun iletişim ve işbirliğini sağlamak, Baro üyelerinin 
“Sağlık Hukuku” alanında eğitim ihtiyaçlarını ilgili akademik birim ve personel 
ile işbirliği içinde oluşturulacak programlarla yürütmek amaçlarını taşımaktadır. 

Bu amaçlarla faaliyet yürüten Sağlık Hukuku Komisyonu iki haftada bir Pazar-
tesi günleri saat 16.00 da Baro merkez binasında tüm baromuz mensuplarına 
açık olarak komisyon toplantılarını gerçekleştirmektedir. 

Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak Av. Özkan YÜCEL’in görev yaptığı ko-
misyonun çalışmalarına Av. Abdullah Hızal, Av. A. Cihan Köse, Av. Afhan Topel, 
Av. Ali Emrah Onur, Av.  Arzu Bektaş, Av. Aysu Bayrakçı, Av. Hatice Sever, Av. 
Meltem Altınkaya, Av. Özge Özmen, Av. Sibel Sulu, Av. Dilek Yalçın, Av. Ece 
Uğurcan, Av. Ekin Su Agah, Av. Arzu İşseven, Av. Mithat Kara, Av. Nafize Topaz, 
Av. Özge Saçıkara, Av. Özgür Kozan Özge, Av. Savaş Ziyrek, Av. Zafer Binici, Av. 
Arzu Ayşe İşseven, Av. Gökhan Şahin, Av. Rayhan  Bozabalı, Av. Yakup Gökhan 
Doğramacı aktif olarak katılmışlardır.  

Sağlık Hukuk Komisyonu kısa sayılabilecek çalışma süresinde komisyon üyele-
rine için gerçekleştirilen küçük toplantı sunumları ile komisyona katılan mes-
lektaşlarımızın kendi gelişimlerini artırmanın yanı sıra tüm meslektaşlarımıza 
yönelik olarak da seminer çalışmaları gerçekleştirdi. 

10 Nisan 2014 günü ilki gerçekleştirilen seminerde, Oturum başkanlığını İzmir 
Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av.Özkan Yücel’in yaptığı, Ege Üniversitesi Adli 
Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Ekin Özgür Aktaş, İzmir Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Merdan Hekimoğlu, Kocaeli Üniversitesi Adli 
Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Ümit Biçer ve İzmir Barosu Sağlık Hu-
kuku Komisyonu üyesi AV. Mithat Kara konuşmacı olarak katıldılar.

İzmir Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu tarafından hazırlanan Sağlık Hukuku 
Seminerlerinin ikincisi 25.06.2014 günü İzmir Barosu Konferans Salonu›nda 
gerçekleştirildi.
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Sağlık Hukukunun Temel Kavramları başlığı altında düzenlenen seminere; İzmir 
Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu üyeleri Av. Savaş Ziyrek ve Dr./Stj.Av. Rayhan 
Bozabalı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğ-
retim üyesi Doç. Dr. Özgür Can ve Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni 
Hukuk Anabilim Dalı öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Petek konuşmacı olarak 
katıldılar. Seminerde, hekim hasta ilişkisinin hukuki temeli, tıbbi uygulama ha-
taları, tıbbi uygulama hatalarında sorumluluğun niteliği ve hekimler yönünden 
sağlık hukuku başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Her iki seminerin video ve ses kaydını BaroTV’den izleyip/dinleyebileceği-
niz gibi aynı zamanda İzmir Barosu Mobil uygulamasından da dinleyebilir-
siniz.

Yine komisyon tarafından sağlık alanında kişisel verilerin gizliliğinin sağlanma-
sı konusunda bir de basın açıklaması yapılmıştır. 



STAJYER AVUKATLAR 
KOMİSYONU
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STAJYER AVUKATLAR KOMİSYONU 
13 Şubat 2014 tarihinde yapılan Stajyer temsilciliği seçimlerinden hemen sonra 
seçilen temsilcilerin ve temsilci adaylarının destek ve katkısı ile stajyer avukat-
lar komisyonu çalışmalarına başladı. 

6 Mart 2014 Perşembe günü gerçekleştirilen ve 40 kadar stajyer avukatın 
katıldığı ilk toplantıda, çalışma alanları ve başlıkları ile bu çalışmaları gerçek-
leştirecek çalışma grupları oluşturuldu. Buna göre; toplantıya katılan stajyer 
avukatlardan Melda MOĞULKOÇ, Mahmut Orhun ÖZŞAHİN, Fatma Gökçen 
ÖZMENLİ, Eser KARAHASANOĞLU ve Yeşim TOKGÖZ gönüllü olarak komisyo-
nun sekreteryasında görev üstlenmişlerdir. 

Yapılan görüşmeler sonucunda beş ayrı başlık altında çalışma grubu oluşturul-
muş ve toplantıya katılan stajyer avukatlar bu gruplarda gönüllü olarak görev 
almışlardır. Gruplar şu şekilde oluşmuştur.

STAJ KREDİ ÇALIŞMA GRUBU

(Staj kredilerinin geri dönüşümsüz olması ve stajyer avukatlara staj süresince 
ücret ödenmesine ilişkin mevzuat ve dava çalışmaları yapmak) 

1. Emel DİRİL,

2. Can EKER,

3. Melda MOĞULKOÇ,

4. Eser KARAHASANOĞLU,

5. ALİ EĞRİKILINÇ

AKADEMİK ÇALIŞMA GRUBU

(Staj tezlerinin niteliği, tez konularında havuz oluşturmak, tez çalışmasına al-
ternatif yöntemler üretmek, sem derslerinde yer alması önerilen konulara, ders 
yöntemine ve programlar, ihtiyaç duyulan alanlarda konferans ve paneller dü-
zenlenmesine ilişkin önerilerde bulunmak)

1. Mahmut Orhun ÖZŞAHİN

2. Ecem KARAASLAN,

3. Metin ESMER

SOSYAL ETKİNLİK ÇALIŞMA GRUBU

(Stajyerler arasında sosyal iletişimin ve dayanışmanın arttırılması için etkinlik 
önerilerinde bulunmak) 
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1. Fatma Gökçen ÖZMENLİ,

2. Ömer ÇİFCİ,

3. Ahmet YÖRÜK,

4. Pınar GÜRCAN,

5. Ahmed Sait ATILĞAN,

MEVZUAT ÇALIŞMA GRUBU 

(Avukatlık kanununda yer alan staja ilişkin hükümlerin yeniden düzenlenmesi-
ne ilişkin çalışmalar yapmak)

1. Fatma Gökçen ÖZMENLİ,

2. Ömer ÇİFCİ,

3. Ahmet YÖRÜK, 

4. Pınar GÜRCAN,

5. Ahmet Sait ATILĞAN

PRATİK ÇÖZÜM GRUBU 

(Öğrenci kimliği, yemek ücretleri, ders planlamaları ve benzeri mevzuat deği-
şikliği gerektirmeksizin muhataplarına başvuru yapılarak çözülebilecek güncel 
sorunlarla ilgili çalışma yapmak ve çözüm özerileri hazırlamak)

1. Özlem DULDA,

2. Melda MORKOÇ,

3. Ozan KARAKAYA,

4. Seçkin ERSEÇKİN,

5. Gamze AZER,

6. Can EKEN, 

7. Ömer ÇİFCİ

20 Mart 2014 tarihinde yapılan ikinci toplantıda ise, ilk toplantıda görev alan 
üyeler yaptıkları çalışmaları komisyonla paylaştılar ve hazırlanan dilekçeler ışı-
ğında: 
Diğer alanlardaki çalışmaların paylaşılması ile birlikte stajyer avukatların toplu 
taşıma araçlarından ve adliye yemekhanesinden indirimli olarak yararlanma-
larının sağlanması amacıyla yönetim kurulundan talepte bulunulmasına karar 
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verilerek toplantı sonlandırıldı.  

Toplantıya katılan stajyer avukatlardan, Öykü Özyürek, Pratik Çözüm Çalışma 
Grubu’nda, Mehmet Kaan Yücel, Mevzuat Çalışma Grubu’nda, Esra Özelutku, 
Staj Kredi Çalışma Grubu’nda görev aldı.

Stajyer Avukatlar Komisyonu 15 günde bir çarşamba günleri saat 18.00’de Baro 
merkez binasında çalışmalarını sürdürmektedir. 

ETKİNLİKLER

Stajyer Avukatlar Çalıştayı

• 17-18 Mayıs 2014 günlerinde Stajyer Avukatlar Çalıştayı düzenlendi. 

Sosyal Etkinlikler

• Avukatlarımız ve stajyer avukatlarımız için 11 Ocak 2013 günü Opus Bar’da 
Grup İllegal Band bir konser verdi. 
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• Stajyer avukatlarımızın mesleki gelişmelerine katkı sağlamak ve cezaevlerinin 
işleyişi hakkında bilgilenmelerini sağlamak amacıyla Aliağa/Şakran Cezaevine 
ziyaret düzenlenmiştir.

• 24 Mayıs 2014 günü Dikili Nebiler, Yelköprü Mağarası, Aşıklar Şelalesi, Sevgi 
Şelalesi, Özgür ruh Şelalesi, Alper Güngör Şelalesine stajyer avukatlarımız için 
doğa yürüyüşü düzenlendi.



BÖLÜM 9:
MALİ RAPORLAR
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BARO GELİR TABLOSU 01/09/2012 - 01/10/2014
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CMK GELİR TABLOSU 01/09/2012 - 01/10/2014
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ADLİ YARDIM GELİR TABLOSU 01/09/2012 - 01/10/2014
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BÖLÜM 10:
BASINDA BARO
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