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Avukatlara Yönelik 

Saldırıları Kınıyoruz.

Savunma 
Susturulamaz!

Çağlayan Adliyesinde
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BAŞKANDAN

Dünyanın hızla döndüğü, tarihin ya-
zıldığı, hayatlarımızın yenilendiği ve 
sürekli bir öğrenme hali içinde olduğu-
muz zamanlar vardır ya; herhalde yaşa-
dığımız günler böyle günler. Bu günleri 
ne Türkiye unutacak, ne de bizler…

Bu durum İzmir Barosu için de böyley-
di. Yaşadığımız süreç, kararların çok ça-
buk alınmasını ve anında harekete ge-
çilmesini gerektirmekteydi. Bu nedenle 
Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımla 
birlikte meslektaşlarımızla yoğun bir 
iletişim içinde olduk ve birlikte ürettiği-
miz günleri yaşadık. Dayanışmanın ve 
hukuk örgütü olmanın gereğini yerine 
getirmenin sorumluluğu ve heyecanı 
hepimizi sardı ve paha biçilmezdi.

Gezi Parkına sahip çıkmak, orada yapı-
laşmaya engel olmak ve yeşil alanı ko-
rumak için başlayan mücadele, siyasal 
iktidarın hukuk tanımaz tavrı karşısında 
tüm Türkiye’ye yayılmış, baskılara ve 
zorbalığa karşı adalet ve özgürlük mü-
cadelesi olarak devam etmiş; insanların 
kendi yaşam alanları ve biçimleri ile 
kentlerini savunmaları mücadelesi ola-
rak yükselmiştir. Bu niteliği ile şimdiden 
tarihe ‘onur ve yaşam’ mücadelesi ola-
rak geçmeyi hak etmiştir.

Ancak bizim açımızdan Av. Noyan ÖZ-
KAN’ın kaybı ve aramızda olmaması bu 
süreçte en büyük eksiğimiz ve üzün-
tümüzdü. Her ölümün erken ölüm ol-
duğu söylenir, ama İzmir Barosunun 
2000-2002 yılları arasındaki Başkanı 
Av. Noyan ÖZKAN’ın zamansız ölümü 
gerçekten kabullenilmesi zor, erken bir 
ölümdü. Oysa yaşadığımız günler, tam 
da onunla yaşanması gereken günler-
di. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü, 
demokrasi, doğa ve laik yaşam savu-

nucusu Özkan, hukukçu yurttaş sorum-
luluğu ile hareket etmiş ve yaşamıştı.  
2013’e  de yeni umutlar ve ütopyalarla 
girmeyi istemiş ve  “Bir ülkenin yurttaş-
ları siyasal sistemden memnun olma-
yabilir. Yasama ve yürütme organlarının 
icraatına karşı çıkabilir ve hatta demok-
ratik sınırlar içinde direnebilir” demiş-
ti. Onu sonsuzluğa uğurladığımız gün 
“Umutları ve ütopyaları sahipsiz kalma-
sın, O ve umutları hep yaşasın”  diyerek 
onunla vedalaşmıştım. Umarım bizleri 
görüyor ve uzaklardan el sallıyordur.   

Değerli Meslektaşlarım, 

Av. K. m.76 düzenlemesi ile “Barolar,......., 
hukukun üstünlüğünü, insan haklarını 
savunmak ve korumak…”la  görevlidir. 
Bu görev gerek Baro Başkanları ve Baro 
Yönetim Kurulu Üyeleri gerekse tüm 
avukatlar tarafından yerine getirilmesi 
gereken temel görevlerden biridir. Aynı 
zamanda baroların ve avukatların bu 
alanda mücadeleleri hukukun üretil-
mesinin de temel yapı taşıdır.

Dolayısıyla hem Avukatlık Kanunundan 
kaynaklanan görevlerimiz, hem hukuk 
güvenliği, hem de hukukun üretilmesi 
için İzmir Barosu olarak tanık olduğu-
muz, tespit ettiğimiz tüm hukuksuzluk-
lara karşı çıktık, sözümüzü söyledik ve  
hukuk mücadelesi başlattık. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşünün ana-
yasal bir hak olması sebebiyle insan-
ların bu haklarını korkusuzca kullana-
bilmeleri için toplantılara katılmak ve 
destek olmak yönünde karar alarak 
gereğini yerine getirdik.  İzmir halkı ile 
alanlarda olduk. Yakalanan ve gözaltı-
na alınanlara her aşamada hukuki yar-
dım sağladık. 

İzmir Emek ve Demokrasi  bileşenleri 
-DİSK, KESK, TÜRK-İŞ, TMMOB, Tabip 
Odası- ile birlikte dayanışma içinde 
baskı ve zulme karşı insan haklarını ve 
hukuku savunduk. Toplantı ve gösteri 
hakkının evrensel ve meşru bir hak ol-
duğunu belirttik, ancak insanları pro-
vokasyonlara karşı uyanık olmaya da 
çağırdık. Şiddete karşı çıktık. Bu arada 
ilçe binaları hasar gören iktidar partisi  
il ve ilçe başkanlıklarına geçmiş olsun 
mesajlarımızı ilettik.

Bu süreç bize siyasal iktidarın avukat-
lara ve Barolara karşı olan tavrını bir 
kez daha göstermesi bakımından ma-
nidardı. İstanbul Çağlayan Adliyesinde 
açıklama yapmak isteyen meslektaş-
larımızın şiddet kullanılarak gözaltına 
alınmalarına, Ankara Emniyet Müdürlü-
ğü tarafından hazırlanan fezlekede An-
kara Barosu hakkında eylemlerin kış-
kırtıcısı, yönlendiricisi  olduğu şeklinde 
bir değerlendirmeye yer verilmesine 
ve Baroların hedef haline getirilmesine 
anında tepki göstererek Savunmanın 
Dokunulmazlığını savunduk. Bağımsız 
savunmanın yargının kurucu unsuru ol-
duğunun ve hukuk devletinin teminatı 
olduğunun unutulmaması gerektiğine 
vurgu yaptık. 

Siyasal iktidarın hukuk tanımaz ve öte-
kileştirici dilinden ve politikalarından 
kaynaklanan bu uygulamalar karşısın-
da İzmir Barosu üyeleri ile birlikte; 

• Her zaman ve her yerde hukukun üs-
tünlüğü ve insan haklarını savunmakta 
ve korumakta, 

• Her türlü baskı ve zorbalığa karşı ada-
let ve özgürlük için mücadele etmekte 
kararlı olacaklardır.

BAŞKANDANBAŞKANDAN

Değerli Meslektaşlarım,
Değerli Hukukçular
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BARODANETKİNLİKLER

İzmir Barosu üyesi tüm meslektaşları-
mızın avukatlar gününü kutluyoruz. 

...

• Avukatlara, avukatlık mesleğine, mes-
lek onuruna, Barolara yönelik saldırıla-
rı, hukuksuzlukları, sindirme ve yıldırma 
girişimlerini konuşmuyor muyuz?

Ve hep mesleğimizi ve bu mesleğin öne-
mini, savunmanın neden vazgeçilemez 
olduğunu anlatmaya çalışmıyor mu-
yuz? 

• İnsan haklarının korunması ve savu-
nulması

• Yargılama faaliyetinin demokratikleş-
mesi 

• Hak arama özgürlüğünün kullanılma-
sı

• Avukat, adil yargılanma hakkının ger-
çekleşmesi için vardır demiyor muyuz?

“Hukuk devletinin olmazsa olmaz ko-
şulu olan ‘bağımsız yargı’, yargının 
olmazsa olmaz koşulu olan ‘savun-
ma’ ile birlikte anlam kazanır. Savun-
ma, ‘sav-savunma-karar’ üçgeninden 
oluşan yargının vazgeçilmez öğesidir. 
Adaletli bir yargılamanın varlığı, ancak 
avukatın etkin katılımıyla sağlanabilir.” 
Kararını hatırlatmıyor muyuz? 

Ama hukuk devletini sadece şekli bir 
durum olarak algılayan siyasal iktidar-
lar, avukatın varlığını da sadece şekli bir 
varlık olarak istemektedirler.

Bu algı nedeniyle;

• Duruşmada avukatın söz hakkı kabul 
edilmiyor.

• Savunma susturulmak isteniyor.

• Mahkeme salonlarında avukatlar darp 
ediliyor.

• Avukatlara, celselere katılmama cezası 
veriliyor.

• Gece yarısı baskınları ile kapıları kı-
rılarak içeri girilen avukatlık bürola-
rından avukatlar hukuka aykırı olarak 
gözaltına alınarak cezaevlerine atılıyor.

• Avukatın işyerinde, evraklarında ko-
runanın aslında savunma hakkı ve hak 
arama özgürlüğü olduğu unutuluyor.

• Gözaltına alınan avukatlara, girdikle-
ri davalar, temsil ettikleri müvekkilleri 
tutuklama gerekçesi olarak fütursuzca 
sorulabiliyor.

• Müvekkillerine CMK’da yazılı haklarını 
hatırlatmaları ve kullandırmaları tutuk-
lama sebebi oluyor.

Demek ki, avukatlar söz konusu olunca, 
hukuk devleti ile birlikte olmasalar da 
olur diye düşünülüyor.

Ve cezaevlerindeki meslektaşlarımızın 
yanlarına yeni meslektaşlarımızı gön-
dermekte tereddüt etmiyorlar. Ceza-
evlerindeki meslektaşlarımızın sayıları 
artıyor.

Oysa yüksek yargı kararında ne diyor-
du?

“Yargının kurucu unsurlarından olan 
bağımsız savunmayı serbestçe tem-
sil eden avukat ve avukatlık mesleği; 
hukuki sorunların ve anlaşmazlıkların 
adalete ve hakkaniyete uygun olarak 
çözümlenmesi, hukuk kurallarının tam 
olarak uygulanması, bireylerin hak ve 
özgürlüklerinin korunması ve hukuk 
devletinin işlerliğinin sağlanması bağ-
lamında yaşamsal bir öneme sahiptir.”

Hukuk devletinin işlerliğinin sağlanma-
sı bağlamında yaşamsal önem sahip 
avukatlık mesleğinin temsilcileri tu-
tuklanıyor ve susturulmak isteniyorsa, 
avukatlık mesleği de,  avukatların etkin 
katılımı ile sağlanabilecek “adaletli bir 
yargının varlığı” da hukuk devleti de 
yoktur.

...

Mücadelemizin, insan hakları için,  ada-
let ve vicdan için olduğunu bütün dün-
yaya anlatmaya kararlıyız 

Susmadık, susmayız ve susmayacağız

Gün savunmanın hukuktan gelen gücü-
nü kullanma günüdür.

Gün mücadele günüdür.

Yaşasın savunmanın örgütlü ve dirençli 
gücü...

Yaşasın Adalet ve vicdan...

Avukatlar Günümüz Kutlu Olsun...”

İzmir Barosu tarafından düzenlenen 
5 Nisan Avukatlar Günü etkinlikleri 
meslektaşlarımızın da katıldığı bir 
törenle İzmir Adliyesi Atatürk Anıtı’na 
çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk 
sunumundan sonra İzmir Barosu 
Başkanı Av. Sema PEKDAŞ Avukatlar 
Günüyle ilgili konuşmasını yaptı. 
Av. Sema PEKDAŞ konuşmasında 
savunmaya karşı saldırıların 
yoğunlaştığı, bunun karşısında sessiz 
kalınmayacağını ifade etti. 

“Değerli Meslektaşlarım,
Sevgili Avukatlar,
Bugün 5 Nisan, 
Bugün Avukatlar Günü...

2



BARODAN HABERLERETKİNLİKLER

5 Nisan Avukatlar Günü Etkinlikleri kapsamında, İzmir Ad-
liyesi’nde İzmir Barosu Resim Topluluğu’nun resimlerinden 
oluşan Resim Sergisi düzenlendi.

Sergide, Aynur SUBAY, Betül SARI, Deniz ÖZYAMANER, Der-
ya DURMAZ, Dilek ÖZYAMANER, Hatice AK, Hatice ŞEN, İr-
fan BÜLBÜL, Jale BAHÇIVANCILAR, Metin AKSOY, Necla OK-
TAY, Nimet HAYTABAY, Osman Lütfi PELİS, Serap GÜRCAN ve 
Yelda UZEL’den oluşan İzmir Barosu Resim Grubu’nun yağlı 
boya, pastel ve karakalem teknikleriyle çalıştıkları serbest ko-
nulu 40 civarında resmi sergilendi. Resim Sergisi, meslektaş-
larımız ve Adliye personelinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Resim Sergisi 5 Nisan Avukatlar Günü Kokteyli

5 Nisan Avukatlar Günü Etkinlikleri Resim Sergisi açı-
lışından sonra İzmir Adliyesi’ndeki Baro Birimi’nde 
gerçekleştirilen kokteyl ile devam etti. Kokteyle Baro 
Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda meslek-
taşımız katılım gösterdi. Kokteyle genç meslektaşları-
mızın ilgisi yoğundu.
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5 Nisan Avukatlar Günü
“Tutuklu Avukatlar Serbest Bırakılsın” Yürüyüşü

“Bugün 5 Nisan, 
Bugün Avukatlar Günü...

Özgürlüklerinden yoksun bırakı-
lan, cezaevinde yatmayı avukat-
lık mesleğinin onuru kabul eden 

tutuklu meslektaşlarımıza  selamlarımı-
zı iletmek  ve savunma susturulamaz 
demek için  biraya geldik.

...

Birlikte, tutuklu meslektaşlarımıza Kan-
dıra’ya, Bakırköy’e, Silivri’ye Tekirdağ’a, 
Sincan’a, Diyarbakır’a selamlarımızı 
gönderiyoruz.

Selam olsun onlara...

Onlar, tutuklu meslektaşlarımız 

• İnsan haklarının korunması ve savu-
nulması,

• Yargılama faaliyetinin demokratikleş-
mesi, 

• Hak arama özgürlüğünün kullanılması

• Adil yargılanma hakkının gerçekleş-
mesi için çalıştılar. 

Ancak bu faaliyetleri haklarındaki so-
ruşturmaların da nedeni oldu.

En son 18.01.2013 tarihinde başlatılan 
ÇHD operasyonunda meslektaşlarımız;

• Gece yarısı baskınları ile kapıları kı-
rılarak içeri girilen avukatlık bürola-
rından hukuka aykırı olarak gözaltına 
alındılar ve cezaevlerine atıldılar,

• Onlara, girdikleri davalar, temsil et-
tikleri müvekkilleri tutuklama gerekçesi 
olarak fütursuzca sorulabildi,

• Müvekkillerine CMK da yazılı haklarını 
hatırlatmaları ve kullandırmaları tutuk-
lanmalarının sebebi oldu,

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

• Bu manipülasyonun en hafifinden 
etikle bağdaşmadığı açıktır.

• Tekrar ediyoruz ki, meslektaşlarımız 
sadece avukatlık faaliyetleri ve insan 
hakları mücadeleleri nedeniyle sorgu-
lanmışlar ve tutuklanmışlardır.

...

Oysa, hukuk devletinin ve adaletli bir 
yargılamanın varlığı, ancak avukatın 
etkin katılımıyla sağlanabilir.

Ama hukuk devletini sadece şekli bir 
durum olarak algılayan siyasal iktidar-
lar, avukatın da sadece şekli bir varlık 
olarak  bulunmasını istemektedirler.

Ancak biz böyle bir durumu kabul et-
meyiz. Önemimizi ve varlık nedenimizi 
biliyoruz.

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

Savunma ve hukuk devleti için hep bir-
likte varız ve mücadelede kararlıyız.

Mücadelemizin, insan hakları için,  ada-
let ve vicdan için  olduğunu bütün dün-
yaya anlatmaya kararlıyız 

Susmadık, susmayız ve susmayaca-
ğız.

Gün, savunmanın hukuktan gelen 
gücünü kullanma günüdür. 

Gün, mesleğimizi ve meslektaşları-
mızı savunma günüdür.

Gün, mücadele günüdür.

Yaşasın Adalet ve Vicdan...

Kahrolsun Faşizm...”

ÇHD operasyonları kapsamında 
tutuklanan avukatlar nezdinde tüm tutuklu 
avukatların serbest bırakılması için İzmir 
Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar 
Gününde bir yürüyüş düzenlendi. İzmir 
Barosu binası önünde başlayan yürüyüş 
Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nin başında son 
buldu. Yürüyüşün sonunda İzmir Barosu 
Başkanı Av. Sema PEKDAŞ tarafından 
basın açıklaması yapıldı. Yapılan 
açıklamada tutuklu tüm avukatların 
serbest bırakılması gerektiği dile getirildi:
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Avukatlar Haftası’nda, avukatlık mesleğine yıllarını ver-
miş değerli meslektaşlarımız 25., 40. ve 50. yıl plaket-
leri ile onurlandırıldı.

Plaket töreninde Baro Başkanı Av. Sema PEKDAŞ, mesleğimi-
zin onur ve değerini; “Bizler öyle bir mesleğin mensubuyuz 
ki, bu meslek sadece bir meslek olarak değil, bir yaşam biçi-
mi, bir hukuk ideali, bir varoluş şekli olarak yaşanıyor.

Çünkü biz;

- İnsan haklarının korunması ve savunulması,

- Yargılama faaliyetinin demokratikleşmesi,

- Hak arama özgürlüğünün kullanılması.

- Adil yargılanma hakkının gerçekleşmesinin teminatı oldu-
ğumuzu biliyoruz” sözleri ile ifade etti. 

Meslektaşlarımıza 
25., 40. ve 50. Yıl Plaketleri 
Verildi

Avukatlar Günü Balosu
Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Avukatlar 
Günü Balosu 26 Nisan 2013 tarihinde İzmir Arena’da 
düzenlendi. İzmir Arena’da gerçekleştirilen görkemli 
baloda “AEGEAN BAND” grubunun müzikleri eşliğinde 
meslektaşlarımız gönüllerince eğlendi. 
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TİYATRO TOPLULUĞU GÖSTERİSİ:
“Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler”

İzmir Barosu Avukatlar Günü Etkinlikleri kapsamında, İzmir 
Barosu Tiyatro Topluluğu tarafından 1 Nisan 2013 günü Ata-
türk Kültür Merkezi’nde “Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler” 
adlı oyun sergilendi.

Ayşegül YILMAZ KARAAĞAÇ ve Murat AYDIN tarafından 
sahnelenen oyunda Derya DEMİRTAŞ BERK, Uğur ERDOĞAN 
ve Telat ÇEKİÇ de ışık, ses ve reji ekibinde yeraldılar. Yine Avukatlar Günü Etkinlikleri kapsamında 10 Nisan 2013 

tarihinde İzmir Barosu Türk Halk Müziği Korosu tarafından 
“Bir Ömürdür Türküler” isimli Türk Halk Müziği Konseri dü-
zenlendi. 

Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere yoğun 
katılım gerçekleşti. (*)

*Avukatlar Günü Etkinliklerinden Türk Müziği Korosu ve
Türk Halk Müziği Korosu Konserlerinin video kayıtlarını
www.izmirbarosutv.org.tr sitesinden izleyebilirsiniz.   

İzmir Barosu Türk Müziği Topluluğu tarafından 3 Nisan 2013 
tarihinde, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde “Mev-
sim Bahar Olunca” isimli Türk Müziği Konseri düzenlendi. 
Şef Ümit BULUT yönetimindeki konsere meslektaşlarımız ve 
çok sayıda konuk katıldı.

Avukatlar Günü Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen kon-
serde Türk Müziği Topluluğu izleyicilere zengin bir müzik zi-
yafeti sundu. (*)

Türk Müziği Konseri

Türk Halk Müziği Konseri
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12 Nisan 2013 günü “Anayasa Mahkemesine Bi-
reysel Başvuru Yöntemi ve Değerlendirme Sis-
temi” konulu atölye çalışması gerçekleştirildi.

İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi tarafından 
düzenlenen “Anayasa Mahkemesine Bireysel 
Başvuru Yöntemi ve Değerlendirme Sistemi” 

Atölye Çalışması: “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 
Yöntemi ve Değerlendirme Sistemi”

İzmir Barosu 1 Mayıs Mitinginde...

konulu ikinci grup atölye çalışması 12 Nisan 2013  
tarihinde gerçekleştirildi.

Sunumu İzmir Barosu üyesi ve TBB İnsan Hakları 
Merkezi Yürütme Kurulu ve Bilim Danışma Kurulu 
üyesi meslektaşımız Av. Serkan CENGİZ tarafından 
yapılan eğitime katılan meslektaşlarımız sertifika-
larını almışlardır.

1 Mayıs İşçi Bayramı’nda yapılan Mitinge İzmir Ba-
rosu, “YAŞASIN 1 MAYIS” pankartıyla katıldı. İz-
mir Barosu Binası’nın önünde toplanarak, döviz ve 
pankartlarla miting alanı Gündoğdu Meydanı’na 
yüründü.

İzmir Barosu, 1 Mayıs mitingine, “TUTUKLU AVU-
KATLAR SERBEST BIRAKILSIN, SAVUNMAYA 
ÖZGÜRLÜK, BİZ DE VARIZ, SUSMAYACAĞIZ” 
yazılı dövizlerle ve sloganlarla coşkulu bir katılım 
sağladı.
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İzmir Bölge İdare Mahkemesi, İzmir 
Barosu, Dokuz Eylül Üniversitesi 
ve Gediz Üniversitesi birlikteliğiy-

le 3 Mayıs 2013 Cuma günü Tepekule 
Kongre Merkezi’nde “Kentsel Dönü-
şüm - Farkındalık Yaratmak” başlıklı 
bir sempozyum gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılış konuşmalarını sı-
rasıyla İzmir Barosu Başkanı Av. Sema 
PEKDAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf 
KARAKOÇ, Gediz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Seyfullah ÇEVİK, İzmir Bölge 
İdare Mahkemesi Başkanı Osman ER-
MUMCU ve İzmir Valisi Cahit KIRAÇ 
yaptılar.

Oturum başkanlığını İzmir Bölge İdare 
Mahkemesi Başkanı Osman ERMUM-
CU’nun yaptığı ilk oturumda, “6306 
Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 

Sempozyum:
“Kentsel Dönüşüm - Farkındalık Yaratmak”

Tanıtımı” başlıklı sunum Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dö-
nüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Genel Müdür Yardımcısı Suna KOTAN 
tarafından, ”Tarihsel Süreçte Kentsel 
Dönüşümün Yargıya Yansımaları” 
başlıklı sunum Danıştay 14. Dava Da-
iresi Üyesi Mustafa GENÇ tarafından, 
“İmar Hukuku Yönüyle Kentsel Dö-
nüşüm”  başlıklı sunumu Dokuz Eylül 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Oğuz SANCAKTAR ve “İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm 
Uygulamaları” başlıklı sunum İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kentsel 
Dönüşüm Daire Başkanı Suphi ŞAHİN 
tarafından gerçekleştirdi.

Başkanlığını İzmir Barosu Başkanı Av. 
Sema PEKDAŞ’ın yaptığı ve öğleden 
sonra gerçekleşen ikinci oturumda ise 
“Kentsel Dönüşüme İlişkin Önceki 
Yasa ile Yeni Yasanın Karşılaştırıl-

ması” başlıklı sunumu Gediz Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Yasin ŞENER, “Kentsel Dönü-
şüm Uygulamaları ve Sivil İnisiyatif 
Yaklaşımı” başlıklı sunumu Şehir Plan-
cıları Odası İzmir Şubesi Başkanı Nehir 
YÜKSEL, ”6306 Sayılı Afet Riski Altın-
daki Alanların Dönüştürülmesi Hak-
kında Kanun’un Kentsel Dönüşüme 
Getirdikleri- Planlama Boyutu” baş-
lıklı sunumu Karabağlar Belediyesi Etüd 
Proje Müdürü Zeki YILDIRIM ve “Mül-
kiyet Haklarından Elverişli Bir Konu-
ta Erişim Hakkına-Kentsel Dönüşüm 
Kavramı ve Hukuka Uygunluk Dene-
timinde Karşılaşılan Sorunlar” baş-
lıklı sunumu İstanbul Mimarlar Odası 
avukatı Av. Can ATALAY gerçekleştirdi.

Sempozyum soru, cevap ve genel de-
ğerlendirmenin ardından sona erdi. 
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Fakülteden mezun olduğumuzu 
öğrendiğimiz o ilk anda avukatlık 
cüppesini çoktan giymiştik sırtımı-

za bize kalsa. Teorik bilgilerin gölgesin-
de doktrinle harmanlı hukuk eğitiminin, 
bir insanın kaderini tayin edecek yar-
gılamalarda bize lazım olanı fazlasıyla 
verdiğini düşünmüştük. Her söze “Türk 
Ceza Kanunu” diye afili cümleler kura-
rak başlamıştık bile. TCK, CMK gibi okul 
yıllarının vazgeçilmez kısaltmaları çok-
tan uçup gitmişti dillerimizden. Stajyer 
dahi olsak çoktan avukat olmuştuk bize 
kalsa. Artık yargılamanın bir parçası ol-
mamız için hiçbir engelimiz kalmamıştı.

Ta ki farazi duruşma çalışmaları karşı-
mıza çıkana kadar...

Bir dosya konuldu önümüze önce. Her 
gün görmeye alışık olduğumuz, staj 
yaptığımız bürolarımızın vazgeçilmez 
enstrümanları korkutmadı bizi. Ola-
yı anlayıp tespitlerimizi tamamlamak 
zaman bile almamıştı eksikliklerimizi 
göremediğimiz halde. Kanun mad-
delerinin lafzını çoktan hafızalarımıza 
kazımıştık. Cüppenin altındaki hırçın 
avukata süslü birer cümle ile o kanun 
maddelerini söyletmekten başka ne 
olabilirdi ki avukat olmak zaten.

Sonra, “Bakın, bu kişi sizin müvekki-
liniz.” dediler. Ürkek bakışlarını mah-
cubiyetle bizden kaçıran o sözde mü-
vekkilimizle dahi diyalog kurmakta 
muktedir olamadık hazır olduğumuza 
inandığımız halde. Çünkü biz avukatlı-
ğı kanunu okumak sandık o güne dek. 
Ve o gün anladık avukatlığın kitaplarda 
yazılanlardan çok daha fazlası olduğu-

nu. Avukat, her şeyden evvel seni de 
bir insan olarak kabul eden, kendinden 
bilen, suçlamayan, sorgulamayan, se-
nin yanında olan demekti. Ne şiddeti, 
öfkeyi, çatışmayı kendisine silah belle-
yecek kadar hırçın ne de silahlar karşı-
sında sinip çekilmeyi kabul edecek ka-
dar korkak olabilirdi. Avukat, dosyadaki 
bilgilerin hukuki izahını yapan değil, o 
dosyanın içinde yaşayan insanın yerin-
de, o insanla birlikte yaşayan demekti.

Oyun olarak başlayan, adı farazi olan 
ne varsa çıkmıştı bir anda algılarımız-
dan. Elimizdeki dosyayı artık çok daha 
farklı okuyabiliyorduk. Çünkü bize 
dosyayı okurken yaşamayı öğretti bu 
çalışma. Müvekkilinle konuşabilmeyi, 
karakolda kendini ifade edebilmeyi, 
meslektaşların olan savcılar ve hakim-
ler karşısındaki duruşunun nasıl şekil-
lenmesi gerektiğini gösterdi. Cüppenin 
altındaki kişinin ne bir silahşor ne de 
bir korkak olduğunu gösterdi. Adale-
tin “kanun” adıyla şekillendiği düzene 

insanı adapte edebilme yetisinin ne 
demek olduğunu bu çalışma faraziyen 
değil, yaşatarak gösterdi.

Cüppeler giyildi... Sanıklar yerlerini 
aldı... Hakim sorgulayan bakışları ardın-
dan ilk defa sanıkları değil avukatları, 
avukat adaylarını süzdü.

Ve duruşmanın devamında bizi avukat 
yapan o cümleyi kurdu: Sanık müdafi-
inden soruldu…

Hep sorulduğu gibi... Hep sorulacağı 
gibi...

Bizlere avukatlığın ne olduğu ve ne 
olması gerektiği noktasında büyük bir 
“ders” veren staj eğitim merkezinin 
kıymetli avukatlarına, avukatlığın her 
şeyden önce “insan” olmak olduğunu 
duruşma salonlarında oynayarak, ya-
şayarak gösterdikleri için şükranlarımı 
sunarım...

Stj. Av. Oğuzhan ASLAN

Stajyer Avukatın Gözünden Farazi Duruşma: 
“Sanık Müdafiinden Soruldu...”
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Çağdaş Hukukçular Derneği’ne yapılan operasyonlar so-
nucunda 9 ÇHD’li avukatın tutuklanmasının 100. gününde, 
ÇHD Genel Merkezi tarafından Ankara’da “EGEMENLERİN 
HUKUKUNA KARŞI SAVUNMA ADALET YÜRÜYÜŞÜ” dü-
zenlendi. 3 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen yürüyüşe, İzmir 
Barosu’ndan yönetim kurulu üyeleri ve baro üyeleri bazın-
da katılım sağlandı. Çeşitli illerden gelen meslektaşlarımız 
Ankara Adliyesi Önünde buluştu. Ankara Adliyesi Önündeki 
toplantıya Ankara, Adana ve Bursa baro başkanları, İzmir Ba-
rosu yönetim kurulu üyeleri, çeşitli demokratik kitle örgüt 
temsilcileri destek verdi.

ÇHD Genel Sekreteri Av. Hüseyin KORKMAZ ve baro başkan-
ları tarafından yapılan açıklamalardan sonra, yüzlerce avukat 
cüppeleriyle kortej halinde Ankara Adliyesinden Adalet Ba-
kanlığına yürüdü. 

“TUTUKLU AVUKATLAR SERBEST BIRAKILSIN, DEVRİM-
Cİ AVUKATLAR ONURUMUZDUR! SAVUNMAYI SAVU-
NUYORUZ, ÇHD SUSMAYACAK!” yazılı dövizler ile tutuklu 
avukatların resimlerinin taşındığı yürüyüş, çevreden  yoğun 
ilgi gördü

İzmir Barosu Yönetim Kurulu’ndan bir üyenin de içinde bu-
lunduğu heyet, bakanlık nezdinde görüşme yapmak ve 
hazırlanan raporu sunmak üzere Adalet Bakanlığına gitti.  
Görüşme sırasında bakanlık önünde alkışlar ve sloganlar eş-
liğinde bekleyiş sürdü. Bakanlık binasından çıkan heyetteki 
temsilciler, iki hafta önce randevu alınmasına karşın Adalet 
Bakanı Yardımcısı Veysi KASNAK’ın “önemli bir toplantı” ge-
rekçesiyle görüşmeye gelmediğini söyledi.

“Egemenlerin Hukukuna Karşı,
Savunma Adalet Yürüyüşünde!”
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İlki geçen yıl gerçekleştirilen İzmir 
Barosu İş Hukuku Günleri Sempoz-
yumunun ikincisi 10-11 Mayıs 2013 

tarihinde TMMOB Makine Mühendis-
leri Odası Tepekule Kongre Merkezi 
Anadolu Salonunda düzenlendi. 

Sempozyumun açılış konuşmasını ya-
pan Av. Sema PEKDAŞ, güçlü devlet-
lerin, güçlü sermayenin, güçlü tekel-
lerin olduğu küresel dünyada bireyin, 
güçsüz işçinin, güçsüz çalışanın daha 
çok korunması gerektiğini dile getir-
di. Hukukun zayıfı, güçsüzü korumak 
için olduğunu dile getiren PEKDAŞ, 
yeni HMK düzenlemesi de başta ol-
mak üzere son dönem yasalarında bu 
en temel prensibin göz ardı edildiğini 
söyledi. Av. Sema PEKDAŞ, “12 Eylül 
dönemi sonrası iş davalarında harç 
alınması neredeyse tamamen kaldı-
rılmışken yürürlüğe giren yeni Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu’ndaki gider 
avansı alınmasına ilişkin hükümler ile 
işçilerin, emekçilerin hak arama öz-
gürlüğüne ayrıca engeller çıkarılmış-
tır” dedi.

İzmir Barosu Başkanı Av. Sema PEK-
DAŞ’ın yaptığı açılış konuşmasının ar-
dında ilk oturuma geçildi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Üm-
ran SAYIŞ’ın başkanlık yaptığı ilk otu-
rumda Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk 

İş Hukuku Günleri - II Sempozyumu
BARODAN
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Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fazıl 
SAĞLAM “Uluslararası Standartlar 
ve Anayasa Hukuku Açısından Sos-
yal Haklara İlişkin Sorunlar” başlıklı 
sunumu gerçekleştirdi. İlk oturumda 
ikinci ve son olarak Prof. Dr. Mesut 
GÜLMEZ tarafından “Anayasanın ve 
Sendikal Yasaların Ulusalüstü Söz-
leşmelere Uyum(suzluğ)u Sorunu” 
başlıklı sunum gerçekleştirildi. 

İkinci oturumun başkanlığını Yargıtay 
Onursal Başkanı Osman GÜVEN ÇAN-
KAYA gerçekleştirdi. İstanbul Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. 
Gülsevil ALPAGUT “Uluslararası Bel-
geler Yönünden 6356 s. Kanunun 
Sendikalara İlişkin Hükümlerinin 
Değerlendirilmesi, Sendikal Özgür-
lükler ve Güvenceler” başlıklı sunu-
mu gerçekleştirdi. İkinci olarak Dokuz 
Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğ-
retim üyesi Prof. Dr. Melda SUR “Ulus-
lararası Belgeler Yönünden 6356 
s. Kanunun Toplu İş Sözleşmeleri, 
Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Greve 
İlişkin Hükümlerinin Değerlendi-
rilmesi” ve son olarak Kocaeli Barosu üyesi Av. Dr. Murat 
ÖZVERİ “Uluslararası Belgeler Yönünden Yetki Süreci ve 
Sendikalaşma Hakkı” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.

Sempozyumun 11 Mayıs 2013 günü yapılan ikinci günün-
de ilk oturumda Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU oturum başkanlığı 
yaptı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeynep ŞİŞLİ “Uluslararası Sözleşmeler 
Karşısında İş Güvencesi Uygulamaları”nı, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doç. Dr. Mustafa ALP ise 

“Yeni Borçlar Kanunu’nun İş Hukukuna Etkileri” başlıklı 
sunumları gerçekleştirdiler. 

Sempozyumun son oturumuna Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 
Üyesi Ömer Hicri Tuna başkanlık yaptı. Yargıtay 9. Hukuk 
Dairesi Tetkik Hakimi Bektaş KAR “İş Davalarında Usul 
Uygulamalarının İçtihatlar Bağlamında Değerlendiril-
mesi”ni anlatırken yine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tetkik 
Hakimi Şahin ÇİL “İşçilik Alacaklarına İlişkin Yargıtay 
İlke Kararları” başlıklı sunumu gerçekleştirdi.
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İzmir Barosu tarafından 16 Mayıs 2013 
akşamı, İzmir Arena’da İzmir Barosu 
Avukatlar Orkestrası Grup Değişik İş ve 
İzmir Barosu Ritim Grubu konseri dü-
zenlendi. Konsere katılan genç meslek-
taşlarımız gecenin ilerleyen saatlerinde 
İzmir Barosu Ritim Grubunun gösteri-
siyle eğlenceli saatler geçirdi. Bas Gi-
tarda Av. Emre ÖKTEM, Saksafonda Av. 
Kerem DİKMEN, Ney-Bağlamada Av. Alper TANER, Bateride Av. Kamil YILDIRIM, Klavyede Av. Ferit KABASAKAL’ın performans 
sergilediği gecenin solistleri ise Av. Esin İRGÜL ve Av. Can ÖZARPACI’ydı. 

İzmir Barosu Fotoğrafçılık Kursu 3. 
Grubu 16 Nisan 2013 tarihinde ta-
mamlandı. Kursa katılan 15 kursiye-
re, yapılan törenlerde Fotoğrafçılık 
Kursu Katılım Belgeleri İzmir Barosu 
Başkanı Av. Sema PEKDAŞ tarafından 
verildi.

Kursu tamamlayan meslektaşlarımız-
la İzmir Barosu Fotoğrafçılık Kulübü 
çalışmaları sürmekte olup, bu kap-
samda ayda bir İzmir Barosu Fotoğ-
rafçılık Kurs Grubu tarafından fotoğ-
raf gezileri düzenlenmektedir. Adli yıl 
başlangıcında fotoğrafçılık kursu ve 
çalışmaları devam edecektir.

İzmir Barosu Avukatlar Orkestrası Grup Değişik İş ve 
İzmir Barosu Ritim Grubu Konseri

Fotoğrafçılık Kursu Sertifikaları Verildi

ETKİNLİKLER
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Her insan yaşadığı coğrafyanın, 
yaşadığı iklimin şeklini alır. 
Kendi hikayelerimiz dahil hiç-

bir hikayeyi yaşadığı zamandan ve 
şartlardan ayrı düşünemeyiz. Zaman 
bizi yoğurur biz zamanı... Çıktığımız 
yolların değil, o yol boyunca karşıla-
şacağımız olay ve durumların önemi 
belki de bu yüzdendir. 

Hikayeler, hayatın ta kendisidir. Hika-
yeye bulaşmış her canlı kahramandır. 
Bir gün göçüp gidilse de, yeryüzüne 
bıraktıkları parmak izleri varlıklarını 
hep hissettirir. Bugün “hatıra” ya da 
“sanatsal” fotoğraflarımızı süsleyen 
tüm objelerin üzerinde kimbilir kaç 
yüzyıl öncesine ait hikayeler vardır. 
Savaşa tanıklık eden bir lokomotif ya 
da tarihi antik kenti çeviren surlarda 
hüzünle sevinç nasıl da geçmiştir iç 
içe değil mi? 

İzmir Barosu Fotoğraf Grubu’nun 
objektiflerine yansıyan, Çamlık Bu-
harlı Lokomotif Açık Hava Müzesi ve 
Magnesia Ören Yeri bu yüzden Ana-
dolu’nun zengin coğrafyasını bir kez 
daha hatırlattı. Ülkenin dört bir yanı-
na yayılan medeniyetler, tarihin zen-
ginliği, insan zekasının yansımaları, 
en çok da alın teri ve emek kokuyor-
du içinden geçtiğimiz zaman dilim-
leri. Hissedilenler, güzel fotoğraflar 
çekme çabasının çok ötesindeydi. 
Doğum sancılarının ve ölüm ağıtları-
nın sesi çınladı kulaklarımda.

İzmir Barosu Fotoğrafçılık Grubu Gezi Notları:

Hikayelerdeki Parmak İzleri

Bugün antika sayılan trenlerden kim-
ler gelmiş; kimler geçmiştir. Kaç sev-
gilinin buluşmasına tanıklık etmiştir. 
Kaç babayı, yuvasına ulaştırmıştır? 
Savaş dönemlerinde kaç yaralı aske-
rin sığınağı olmuştur, kimbilir!... Hele 
Ulu önder Atatürk’e özel olarak yap-
tırılan vagon çok özel bir parça. 1926 
yılında Almanya’da yapılan vagon en 
üst seviyede güvenlik ve teknolojiy-
le üretilmiştir. İçinde toplantı salonu, 
özel tasarlanmış mutfağı, banyosu ve 
yatak odası vardır. Yaverinin odası da 
unutulmamıştır. 1937’ye kadar Ata-
türk’ün Anadolu seyahatlerinde kul-
landığı bu özel vagon, bugün İzmir 
topraklarında ziyaretçilerini bekliyor. 

Magnesia Ören Yeri ise çok daha 
uzun bir yolculuktur. Aydın’ın Ger-
mencik İlçesi’ne bağlı Ortaklar Bu-
cağı ile Söke arasındaki antik kent, 

M.Ö. 4’üncü yüzyılın başlarında kuru-
lur. Hellenistik ve Roma döneminden 
geçen kent, Bizans döneminde ise 
piskoposluk merkezi olmuştur. Izgara 
planlı cadde ve sokakları, kent surla-
rıyla çevrilidir. Yapılan kazılarda tiyat-
ro, Artemis tapınağı ve sunağı, agora, 
Zeus tapınağı ve prytaneion kısmen 
ya da tamamen ortaya çıkarılmıştır. 
Yurtiçi ve yurt dışında sergilenmek-
tedir.

Bir gazeteci olarak sürekli kaleme al-
dığım gezi yazılarına anlam katan  en 
önemli şey, en başında dediğim gibi 
hikayeleridir. İzmir Barosu Fotoğrafçı-
lık grubunun her biri birbirinden de-
ğerli üyeleri de, egolarından arınmış 
halleriyle bu hikayeye anlam katıyor. 

Tüm canlılara eşit mesafeden baka-
bilmek, özenli davranmak, saygıyı 
sevginin önüne koyabilmek... Bunu 
uygulamak, söze dökmek kadar ko-
lay değildir üstelik. Dilerim bundan 
sonra yapılacak diğer fotoğrafçılık 
gezileri, tarihe sahip çıkma; zamanın 
akıcılığını fark etme, her şeyden önce 
tüm canlıların bu dünyanın sadece 
bir misafiri olduğunu hatırlatır bizle-
re. İzmir Barosu’nu, İzmir Gazeteciler 
Cemiyeti’ymiş gibi hissettim. Dilerim 
bu güzel aile, yeni katılımlarla büyür. 
Saygı ve sevgiyle yoğrulan fotoğraf-
larınız, trajedileri değil dostluğu çe-
ker. Sevgi ve saygılarımla...

Nuray KAYA (Gazeteci Yazar)
Fotoğraf:
Metin Melih AKSOY
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İzmir Barosu Fotoğrafçılık Kurs Grubu’nun 
geleneksel hale getirdiği gezilerden biri-
si olan Bergama - Ayvalık - Cunda gezisi 

18-19 Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleşti. 
İzmir Barosu Fotoğrafçılık Kulübü geziyi 
duyurduğunda o kadar çok talep geldi ki, 
25 kişilik minibüs ile planlanan gezi bir mi-
nibüs ve bir otobüs ile başladı. Başladı, iyi 
de oldu; tüm dostlar hoş geldi sefa geldi...

Dolayısıyla gezi Fotoğrafçılık Kurs Grubunu 
aşarak baro gezisine dönüştü.  

İlk durak Şakran’dı. Kahvaltı için durulan 
Şakran’da, Şakran Böreği ile yapılan kahval-
tı sonrası grup ilk hedef olan Bergama’ya 
ulaştı. Bu gezinin diğer gezilerden bir farkı 
da ilk defa bir rehberin gruba eşlik edecek 
olmasıydı. Rehberimizle tanışınca bir kez 
daha anladık ki bir bilenle gezmek ile bir 
bilensiz gezmek arasında GEZMEMEK ka-
dar derin bir uçurum bulunmakta imiş. 

Bergama’yı anlatmaya gerek var mı bil-
miyorum, Fotoğrafçılık Kurs Grubumuzun 
facebook sayfasında bolca fotoğraf yayın-
landı. Akropolis ile başlayacak turumuza 
birçoğumuzun haberdar olmadığı teleferik 
sürprizi ile karşılaştık. Modern bir teleferik 
ile Bergama’ya hakim konumdaki Akro-
polis’e çıkarken yıllardır atıl durumdaki 
Balçova teleferiğini aklımıza getirerek kıs-
kanmazlık edemedik. Athena Tapınağı’nın 
kaçırılarak halen Berlin’de sergilenmesi ve 
asıl sahiplerine de temel taşlarının bırakıl-
masını içimize sindiremesek de kalıntıları 
fotoğraflamakla yetinmekten başka çare-

miz yoktu. Kalıntılar dahi burada kurulan 
medeniyetin büyüklüğünü yeterince gös-
termeye yetiyordu. Dünyanın en dik ti-
yatrolarından birinin Akropolis’de olduğu, 
Bergama parasının zamanında maden de-
ğerinin de üzerinde bir değeri olduğunu da 
gezi dolayısıyla öğrenmiş olduk.

Bergama’nın ikinci durağı olan Akslepios 
ise M.Ö. 4. yy.’da sağlık ve tedavi merkezi 
olarak kurulmuş. Ama yine bizim fotoğraf-
çı arkadaşlarımızın en çok dikkatini çeken 
konu antik şehir içindeki yollar oldu. Çağ-
daş(!) belediyelerimiz yağan yağmurun 
kolayca yol ortasında birikerek kanalizas-
yona akıtılmasını düşünememiş olsalar da 
atalarımız 24 yüzyıl önce bunu düşünerek 
ortası eğimli ve suları kanallara toplayan 
yolları inşa etmeyi akıl edebilmişler… 3 km. 
aralıklı iki yerleşim yerinde iki tiyatro gör-
dük. Akslepios’ta da büyük bir tiyatro gör-
mek bizi şaşırtmadığı gibi Devlet Tiyatro ve 
Balesi’nin kapatılma fikri de bizi bir o kadar 
şaşırtmadı diyebiliriz. 

Tarihin tozlu sokaklarından çıkıp akşam 
mahmurluğu ile Ayvalık sınırları içerisine 
girdik. Cunda ile Ayvalık’ı birbirine bağla-
yan ve Cunda Adası’na kara ulaşımını açan 
1964 yapımlı Türkiye’nin ilk boğaz köprü-
sünden geçerek Cunda Adası’ndaki oteli-
mize geldik.

İskeledeki akşam yemeği için arkadaşlarla 
randevulaşarak odalarımıza yerleştik. Parli-
ament mavisi gecede açık havada başlayan 
muhabbetin demi Roman kardeşlerimizin 

masalarımızı ziyareti ile daha bir koyulaştı. 
Arka sokaktan Yunan taverna ezgileri alıp 
götürdü bizleri komşuya, bir kadeh de on-
ların şerefine...

Ayvalık; cumbalar şehri, yazarların kelimele-
rini sokak arasında düşürdüğü, kedilerin ke-
limeleri yumak yaptığı, köpeklerin yumakla-
rı kovaladığı şehir...  Her sokak bir başkasına 
doğum kordonuyla bağlı sanki; tüm sokak-
lar birbirinden nefes alıyor, hiçbiri diğerinin 
imbatını kesmiyor... Pencerelerde menekşe-
ler, begonyalar ve hasretle bakan bir pamuk 
yüzlü nineler... Bir fotoğrafçının görüntü 
patlamasına uğradığı, deklanşörü bilinç-
sizce basılı tuttuğu anlar birbirini kovalıyor. 
Camiler, kiliseler derken varıyoruz Şeytan 
Sofrası’na... Buraya çıktığınızda Şeytan Sof-
rası teriminin ne denli gereksiz ve ticari bir 
pazarlama argümanı olarak kullandığını 
fark ediyorsunuz hemen. Zira burada huzur 
ve sakinlikten başka bir şey bulmak müm-
kün değil. Olsa olsa melek sofrası olurdu, 
zira şeytan azapta gerek...

Bilmem arkadaşlarımız bu geziden mem-
nun kalmış mıdır ama iş bu yazı kalem 
alınmadan önce pek çok kişinin, İstanbul, 
Bolu-Abant, Urfa-Mardin gezileri (ve hatta 
Küba) düzenlenmesi için İzmir Barosu Fo-
toğraf Kulübüne yoğun istekleri olduğunu 
belirtmem gerekiyor. Efendim eskilerin de-
diği gibi gönül ne gezmek ister ne görmek, 
gönül muhabbet ister. Muhabbetin tadına 
tekrar varmak üzere yeni gezilerimizde gö-
rüşmek dileğiyle

Av. Deniz GÜRBÜZ

Bergama-Ayvalık-Cunda Gezisi
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İzmir Barosu Halk Oyunları Topluluğu 10. gösterisini 
31.05.2013 tarihinde gerçekleştirdi.

Gösteride yurdun değişik yörelerinden oyunlar sergilen-
di. Canlandırmalarla kurgulanan gösteri yoğun bir izleyici 
katılımıyla gerçekleşti.

Gösterinin birinci bölümünde; eğitmenliğini Ali Efe SAY-
IN’ın yaptığı “Zeybek Oyunları (İzmir)” ve eğitmenliğini 
Ali ŞENGÜL’ün yaptığı “Üsküp Oyunları” sergilendi. İkinci 
bölümde; eğitmenliğini Yakup GÜL’ün yaptığı “Halay Oyun-
ları (Kars)”, eğitmenliğini Şafak TANRIVERDİ’nin yaptığı 
“Vağzalı (Azeri Gelin Karşılama)” ve eğitmenliğini Ayşın KU-
RUÇ’un yaptığı “Karadeniz Yöresi Oyunları” sergilendi.

OYUNCULAR: Ayşen KURUÇ, Ayşın KURUÇ, Burcu ZİREK, 
Canan Mujgan ÇUFADAR, Çiçek ÖZKALE ARACI, Çiler KA-
RACA, Çisel ERYILMAZ, Didem ORHON, Duygu IŞIK, Elce TU-
TAR, Feyime ÖZGÜR, Gülçin AKTUNÇ, Gülhan KORALAY, Hat-
ice LOKMAOĞLU, Hülya SÜNGÜ, Hülya YILMAZ, Latife Umut 
AYATA, Melda KILINÇ, Meral ŞENLİ, Merve BAYRAKTAR, 
Nursen AKSU, Özlem GÜNDOĞDU, Özlem ÖZER TUĞAN, 

İzmir Barosu Halkoyunları Topluluğu Gösterisi
“GÖRÜLDÜ”

Özlem ZEYREK AÇIKEL, Pelin ÖZTAŞ, Rotinda POLAT, Seda 
ÖZSINDIRGILI SEVİM, Selma GÜRLEK, Sevda ENGİN, Sev-
gi BALA, Tülin ARULAT, Zeynep DÜŞÜNMEZ, Ahmet Yüksel 
BARTAN, Ahmet EROĞLU, Atakan TOPUZLAR, Bayram İPEKLİ, 
Bilal KORALAY, Ceng DÜZGÜNER, Devran ATLI, Emre ŞENER, 
Ergin TATAR, Fatih YAPRAK, Fevzi Fırat TATAR, Gökbörü AK-
KAYA, İbrahim SARIGEDİK, İbrahim TUĞAN, Levent AKILLI, 
Mehmet ERDEK, Metin KINO, Murat ACAR, Nezih TINKIŞ, 
Selçuk KARAYILAN, Seyfi Gülle DERVİŞİ, Yakup GÜL.

BARODANETKİNLİKLER
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TBB GENEL KURULUTBB GENEL KURULU

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, Birlik Başkanı Av. Me-
tin FEYZİOĞLU başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. 
Toplantıda yapılan görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluştu:

BAŞKAN
Av. Metin FEYZİOĞLU - Ankara Barosu
BAŞKAN YARDIMCISI - BAŞKANLIK DİVANI ÜYESİ
Av. Berra BESLER - İstanbul Barosu
BAŞKAN YARDIMCISI - BAŞKANLIK DİVANI ÜYESİ
Av. Başar YALTI - İstanbul Barosu
GENEL SEKRETER - BAŞKANLIK DİVANI ÜYESİ
Av. İzzet Güneş GÜRSELER - Tekirdağ Barosu
SAYMAN - BAŞKANLIK DİVANI ÜYESİ
Av. Sabri Erdal GÜNGÖR - Ankara Barosu 

Türkiye Barolar Birliği 32. Genel Kurulu

Türkiye Barolar Birliği’nin 32. Genel Kurulu 25-26 Mayıs 
2013 tarihlerinde Ankara’da Türkiye Barolar Birliği Av. 
Özdemir Özok Salonu’nda yapıldı. Av. Vedat Ahsen 

COŞAR, Prof. Dr. Metin FEYZIOĞLU ve Av. Kazım KOLCUOĞ-
LU’nun aday olduğu seçimlerde Prof. Dr. Metin FEYZIOĞLU 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na seçildi.    

446 delegeden 436’sının oy kullanıldığı seçimde Anka-
ra Barosu Başkanı Prof. Dr. Metin FEYZIOĞLU 209 oy, TBB 
Başkanı Av. Vedat Ahsen COŞAR 159 oy, İstanbul Barosu 
Önceki Başkanlarından Av. Kazım KOLCUOĞLU ise 68 oy aldı. 

Yapılan seçimler sonunda TBB organları aşağıdaki şekilde 
oluştu: 

Yönetim Kurulu: Av. Ali ARABACI, Av. Berra BESLER, Av. 
Eyüp Sabri ÇEPİK, Av. Yurdagül GÜNDOĞAN, Av. Sabri Erdal 
GÜNGÖR, Av. İzzet Güneş GÜRSELER, Av. Kürşat KARACA-
BEY, Av. Gülcihan TÜRE, Av. İzzet VARAN, Av. Başar YALTI.  

Disiplin Kurulu: Av. Rona AYBAY, Av. Ruhi BACANLI, Av. Öz-
kan BULGU, Av. Dilaver ERDOĞAN, Av. Ünal DINÇ, Av. Haşim 
MISIR, Av. Faik YILDIZ.  

Denetleme Kurulu: Av. Mehmet Cumhur ARIKAN, Av. Ayça 
ÖZOK ENER, Av. Bülent ÖZAŞÇI.   

ÜYE
Av. Ali ARABACI - Bursa Barosu
ÜYE
Av. Eyyüp Sabri ÇEPİK - Şanlıurfa Barosu
ÜYE
Av. Yurdagül GÜNDOĞAN - Adana Barosu
ÜYE 
Av. Kürşat KARACABEY - Ankara Barosu
ÜYE
Av. Gülcihan TÜRE - Antalya Barosu
ÜYE
Av. İzzet VARAN - Artvin Barosu

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nda Görev Dağılımı Yapıldı

BARODAN
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İzmir “Çevre Hareketi Avukatları”ndan
Türkiye “Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları”na Giden Yol

Av. Noyan ÖZKAN’ın kaybı, üze-
rinde bulunduğumuz zeminin 
çökmesine benziyor. Bir binanın 

yıkılmasından daha vahim ve telafisi ol-
mayan bir kayıp. Bu kaybın üzerine bir-
şeyler yazmak ne kadar zor olsa da Av. 
Noyan ÖZKAN’ın kent, çevre ve ekoloji 
mücadelesindeki yerini resmederken 
atlanmaması gereken önemi köşe taş-
larına; Noyan Özkan’ın da içinde yer 
aldığı “İzmir Çevre Hareketi Avukatları”  
ve ardından “Çevre ve Ekoloji Hareketi 
Avukatları” oluşumlarına temas etme-
den geçmek, bu mücadeleyi eksik be-
timlemek olacaktır.  

Bu önemli yapıların oluşumuna, işleyi-
şine ve dönüşmesine Av. Noyan ÖZ-
KAN’ın sunduğu katkı, ne bizler ne de 
mücadele arkadaşları açısından yadsı-
namaz. Ne var ki, Av. Noyan ÖZKAN’ın 
en önemli değerlerinin başında gelen 
mütevaziliğine ve isminin hiçbir şekilde 
yapılan işin önüne geçmemesine gös-
terdiği hassasiyete saygı duyarak, ÇHA 
ve ÇEHAV süreçleri hakkında genel bir 
bilgilendirmeyi, hamasetten uzak bir 
şekilde sunmaya gayret edeceğiz. 

Çevre Hareketi Avukatları

İzmir Çevre Hareketi Avukatları, çevre 
koruma mücadelesinde aktif olarak yer 
alan bir grup avukatın,  bürokratik-hi-
yerarşik bir yapı oluşturmaktan uzak 

durarak, sivil bir inisiyatif, sivil bir savu-
nuculuk grubu olarak bir araya gelip, 
hareket ettikleri bir yapı olmuştur. Mü-
cadele alan ve yöntemlerinin belirlen-
mesi ve karar alma süreçlerine katılım-
da son derece demokratik bir işleyişe 
sahip olan grup, Türkiye’nin çevre ve 
ekoloji alanındaki sivil-demokratik top-
lum mücadelesinde eksiği sıkça hisse-
dilen aktivist-avukat yapılarının erken 
tarihli bir çekirdeğini oluşturması açı-
sından, sembol bir değere sahiptir.

Kuruluş: “Çevre Hareketi Avukatları” 
1992 - 99 yılları arasında “yurttaş inisi-
yatifi” tarzında bir araya gelip, hukuksal 
yöntemlerle çevre ve kent koruma mü-
cadelesi veren, içinde Av. Noyan ÖZ-
KAN’ın da yer aldığı İzmir’li avukatların 
oluşturduğu gönüllü bir çevre koruma 
grubu olmuştur.

Grup üyeleri başlangıçta İzmir Barosu 
Çevre Komisyonu içerisinde yer alıp, 
çalışmaya başlamışlardır. Ancak zaman 
içerisinde, komisyon çalışmalarının ar-
tan yoğunluğu, kamuoyu oluşturma 
ve bilgilendirme alanında ortaya çıkan 
farklı çalışma tarzı ihtiyacı ve komisyon 
çalışmalarının bu ihtiyacı karşılamaya 
yeterli olmaması gibi nedenlerle, grup, 
daha sonraki çalışmalarını esas olarak 
“Çevre Hareketi Avukatları” adı altında 
sürdürmüştür.

Çalışma Alanları: Çevre Hareketi 
Avukatları İzmir’de ve İzmirli avukat-
lar tarafından kurulmuşsa da, çalışma 
İzmir’le sınırlı kalmamış, ülke çapında 
çevreye ve kentlere zarar veren önemli 
faaliyet ve olaylar, grup çalışmalarının 
gündemine alınmıştır.

ÇHA, yaşadığımız ülkenin doğasını 
tahrip eden, ekosistemlerine, biyolojik 
zenginliğine zarar veren, deniz kıyıla-
rını turizm amaçlı inşaatlarla ortadan 
kaldıran, ormanların ve tarım alanla-
rının yok olmasına yol açan her türlü 
faaliyete engel olmaya çalışmasının ya-
nında; kentlerde de, halka ve kamuya 
ait park ve diğer alanlarda yapılmak is-
tenen inşaatlara karşı çıkarak, bu alan-
lara sahip çıkmaya, bugünlere kalabil-
miş çok az sayıdaki tarihsel ve kültürel 
yapı ve bölgeleri korumaya, hava ve su 
kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalar 
yapmıştır.

Mücadele Yöntemleri: Çevre Hareketi 
Avukatları, esas olarak hukuksal imkan 
ve araçlarla çevre koruma mücadelesi 
vermeye çalışmıştır. Bu çerçevede, çev-
renin ve kentlerin korunmasına yöne-
lik, başta Çevre Kanunu, Kültür Tabiat 
Varlıkları Kanunu olmak üzere doğal 
varlıkların, alanların, kültürel mirasın 
korunmasına ilişkin düzenlemeler, her 
türlü ulusal kanun ve yönetmelik ile ül-
kemizin taraf olduğu uluslararası söz-
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leşmeler ile getirilen koruma önlemleri 
bu çalışmalarda yasal dayanak oluştur-
muştur. Çevre ve doğanın korunmasına 
ilişkin yasal mevzuatın hiç uygulanma-
masına ve kamu idarelerinin bu mev-
zuata aykırı faaliyetlere izin veren, göz 
yuman işleyişlerine karşı yine hukuksal 
yöntemlerle engel olmaya çalışılmış, 
kamu idaresinin işleyişini düzenleyen 
hukuk ve ceza mevzuatı hükümleri 
yoluyla, kamu idareleri hukuka uygun 
davranmaya zorlanmıştır. Anayasal di-
lekçe ve bilgi edinme hakkı sıklıkla kul-
lanılmıştır.

İdari başvuru yoluyla sonuç alınma-
ması durumunda, konu yargıya taşın-
mış ve çevre ihlallerinin önlenmesi için 
yürütmenin durdurulması istemli iptal 
davaları açılmıştır. Açılan davaların ço-
ğunluğunda grup üyesi avukatlar biz-
zat kendi adlarına dava açmıştır. Bazı 
davalarda da, çevreye duyarlı kişi, grup 
ve meslek örgütleriyle birlikte davacı 
olunmuş, Bergama dosyasında olduğu 
gibi dava konusu faaliyetten mağdur 
olan kişilerin gönüllü olarak avukatlığı 
üstlenilmiştir.

İptal davalarının yanında, mahkeme ka-
rarlarını uygulamayan kamu yöneticile-
rine karşı suç duyurularında bulunulup, 
tazminat davaları açılmış, kamuoyunda 
ÇHA’na karşı hakaret mahiyetinde açık-
lamalarda bulunanlara karşı da manevi 
tazminat davaları açılmış, dava sonun-
da tahsil edilen tazminatlar ÇHA’nın fa-
aliyetlerinde kullanılmıştır.

Çalışma Biçimi:  Her hafta tüm üyele-
rin katılımıyla yaptığı düzenli toplantı-
larda, haftanın çevre olayları değerlen-
dirilmiş, grubun takip ettiği olaylar ve 
dosyalardaki gelişmeler, grupça takip 
edilecek yeni konuların seçimi, yapıla-
cak başvuru ve açıklamalarla ilgili görev 
dağılımı gibi ana başlıklar görüşmüştür. 

Grup, konsensüsle karar alma yolunu 
tercih etmiş, toplantılarda herhangi bir 
konuda oylama yapılmamış, grup üye-
lerinden herhangi birinin bir konuya 
ilişkin itirazının olması halinde oylama 
yapılıp karar alınması yoluna gidilme-
miş, grup içerisinde yapılan tartışma 
sonucunda yine ortak görüşe varılama-
ması durumunda o işin yapılmasından 
ya da takibinden vazgeçilmiştir.

Grubun çalışmaları ile ilgili asgari ve 
yazılı olmayan ilkeler belirlenmiş-
tir. Başvuru ve dava dosyaları ile ilgi-
li olarak yapılacak harcamalar üyeler 
tarafından karşılanmıştır. Takip edilen 
birkaç dosyada gündeme gelen yük-
sek miktardaki dava gideri, dayanışma 
içerisinde olunan çevre koruma örgüt-
lerince karşılanmış, çevre koruma ama-
cı taşımayan bağış ve destek talepleri 
kabul edilmemiştir. Grup üyesi avukat-
ların, grupsal aidiyetleri süresince çevre 
koruma konularında özel iş ve dava ka-
bul etmeyeceklerine ilişkin ortak karar 
alınmıştır.

Kamuoyu - Medya İlişkileri: ÇHA, 
gündemine alıp takipçisi olduğu bütün 
işlerde kamuoyunu anında bilgilendir-
meye dayalı bir çalışma yürütmüştür. 
İdari başvurulara, açılan davalara ilişkin 
her türlü evrak, oluşturulan medya lis-
tesinde yer alan TV ve gazetelere aynı 
anda gönderilmiştir. Takip edilen konu-
nun ve dosyanın sorumlusu grup üyesi, 
çağrılı olduğu panel, halka açık toplan-
tı, TV programı gibi etkinliklere zaman 
elverdiğince katılmıştır. Kamuoyu ve 
medyayı bilgilendirme amaçlı bu faali-
yetlerde grubun ya da ilgili grup üye-
sinin kimliğinden ziyade takip edilen 
konunun medyada yer almasına özen 
gösterilmiştir. 

Karşılaşılan Engelleme ve Baskılar: 
ÇHA tarafından takip edilen başvuru ve 

davalarda en büyük engelleme, kamu 
idarelerinden ve idarecilerinden gel-
miştir. ÇHA tarafından duruma müda-
hale edilen pek çok olayda kamu idare-
leri bu faaliyetlere yasal kılıf uydurmak 
amacıyla her türlü engellemeyi yapmış, 
görevlerini yerine getirmemiş, halkın 
karşısına polis ve jandarma çıkarılması 
dahil her türlü yolla çevre mücadelesi-
nin önü alınmak istenmiştir.

Engelleme çabaları medya üzerinden 
sürdürülen karalama ve ötekileştir-
me söylemleriyle sürdürülmüş, Çevre 
Hareketi Avukatları,  enerji ve maden 
kaynaklarının işletilmesini engelleyen, 
yatırımları aksatan, ellerindeki hukuk-
sal imkanları kötüye kullanan hukuk-
çular grubu (İstemezükçüler) olarak 
gösterilmiştir. Grup üyesi bazı avukat-
lar isimleri verilmek suretiyle kamuoyu 
önünde hedef gösterilmişler, gazeteler 
bu avukatlar aleyhine yayınlar yapmış-
lardır. Bu konuda iki belediye başkanı-
na karşı ÇHA üyelerince manevi tazmi-
nat davaları açılmış, davalılar tazminata 
mahkum edilmişlerdir.

Grup üyelerinden bazı avukatların yap-
tıkları açıklamalardan ve ÇHA olarak 
yaptıkları faaliyetlerden dolayı aleyhle-
rine ceza ve tazminat davaları açılmış, 
ceza ve tazminat kararlarının verildiği 
davalarda ÇHA üyesi avukatlar yargı-
lanmışlardır. Yatağan Termik santralı ve 
Bergama altın madenine karşı açılan 
bazı davalarda, işletmede çalışan işçiler 
avukatlara karşı eyleme yönlendirilmiş-
tir.

Çevre Hareketi Avukatları Gru-
bu’nun Faaliyetini Sonlandırma Ka-
rarı: ÇHA grubu, 1999 yılında Bergama 
Altın dosyası haricinde yeni başvuru 
ve dava açılmamak suretiyle faaliyetini 
sona erdirme kararı almıştır. ÇHA gru-
bunun faaliyetlerine son verme nedeni, 
yıllar içinde biriken iş yükünün grup ta-
rafından taşınamaz boyutlara gelmesi, 
avukatların ağırlaşan çalışma ve geçim 
koşullarının gönüllü çalışmalara yeterli 
imkan bırakmaması, hukuksal yollarla 
çevre koruma mücadelesinde amaçla-
nan örnek mahiyetindeki çalışmaların 
belli ölçüde yerine getirilmiş ve bun-
dan böyle bireysel avukatlık faaliyeti 
kapsamında da sürdürülebilir hale gel-
miş olmasıdır. 

Çevre ve Ekoloji Hareketi 
Avukatları’nın Doğuşu

İzmir Çevre Hareketi Avukatları çalış-
malarını fiilen sonlandırsa da başta Av. 
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Noyan ÖZKAN olmak üzere, ÇHA üyesi 
birçok avukat, grubun faaliyetini sona 
erdirmesinden sonra yeni birliktelik ve 
platformlarda yer almak suretiyle çevre 
koruma mücadelesi içinde gönüllü ça-
lışmalarını sürdürmüştür.

Bu birlikteliklerin doğurduğu yeni bir 
aktivist-avukat grubu Çevre ve Ekoloji 
Hareketi Avukatları (ÇEHAV)’dır. 

Türkiye’nin çevre ve ekoloji mücade-
lesi içinde yolu birbirleri ile bir şekilde 
kesişmiş, birbirlerinden haberdar olan 
ya da mücadeleleri bilinmekle birlik-
te bu güne kadar herhangi bir şekilde 
birbirleri ile temas kuramamış, Türki-
ye’nin birçok farklı ilindeki onlarca avu-
kat, 14-15 Mayıs 2011 tarihinde İzmir 
Barosu’nun ev sahipliğinde bir araya 
gelme fırsatı bulmuşlardır. “Çevre için 
Hukukçular Buluşuyor” başlığı altında 
buluşan avukatlar, 2 gün süren çalışma 
boyunca, Türkiye’nin geçmiş on yıllık 
çevre ihlalleri muhasebesini çıkarmış, 

ortaya çıkan ihlallere karşı yeni savu-
nuculuk yol ve yöntemlerini tartışmıştır.

Toplantı sonucunda, bir araya gelişleri-
ni, “Biz hukukçular, Türkiye’nin dört bir 
yanında doğal ve kültürel değerlere yö-
nelik bu yağma ve talandan doğrudan 
etkilenen insanlarla dayanışma içerisin-
de olmak, verdikleri mücadelenin yargı 
boyutunda, onlara gönüllü hukuki des-
tek sağlamak, bu yağma ve talandan 
beslenenlerin politikalarını, rant ortak-
lıklarını, bu uğurda hukuk kurallarını 
nasıl değiştirdiklerini, yargısal ve idari 
süreçlerde gerçekleştirdikleri oyunları 
halka açıklayıp, teşhir ederek, çevre mü-
cadelesinin bir parçası olmak amacıyla, 
ortak hareket etme kararı almış bulunu-
yoruz. Barbarlığa karşı yaşamı savunan 
hukukçular olarak, çevre mücadelesinde 
söyleyecek sözü ve taşıyacak yükü olan 
bütün meslektaşlarımızı, dayanışmanın 
bir parçası olmaya davet ediyoruz” dek-
larasyonu ile duyuran avukatlar, 08-09 
Ekim 2011 tarihli Gerze toplantısında, 
grup isimlerini  “Çevre ve Ekoloji Hare-
keti Avukatları” olarak belirlemiştir.

Her iki ayda bir Türkiye’de önemli bir 
çevre sorununun yaşandığı bir bölgede 
bir araya gelerek toplantı yapan ve aynı 
zamanda, o yerdeki mücadeleyle de 
dayanışma gösteren ÇEHAV üyesi avu-
katlar, “Öğretici”, “Bilinç Taşıyıcı” olma 
iddiasındaki bir üst dil ve üsluptan 
kaçınarak mücadele etmeyi öne çıkar-
makta, sahip olduğu bilgiyi kendisi için 
bir iktidar yaratma aracı olarak gören, 
kendi meşruiyetini çevre sorunlarının 
devamında bulan bir avukat/grup/ör-
güt görünümünden uzak durmaktadır.

Çevre Hareketi Avukatları’nın ilkelerini 
ve başta Av. Noyan ÖZKAN olmak üze-
re tüm ÇHA avukatlarının yarattığı mü-
cadele birikimini gururla üstlenen ÇE-
HAV, yeni mücadele döneminde, karar 
alma süreçlerinin tek elde toplanması, 
yaşam alanlarına yönelik faaliyetlerde 
halkın karar alma süreçlerinden dış-
lanması, idari ve hukuki düzenleme-
lerle halkın yargısal denetim hakkının 
elinden alınması gibi sorunları; grubun 
karşı durması gereken en ciddi sorunlar 
arasında görmüştür.

Gelinen noktada, çevre hukuku mevzu-
atının, çevre ve ekoloji mücadelesi için-
de yer alan avukatların etkili olarak kul-
lanabileceği bir araç olmaktan çıkarak, 
insanın ve doğanın sömürüsünü hız-
landıran ve ekolojik bir yıkama yol açan 
araçlar haline geldiği, şirketlerin çıkar-
ları uğruna sürekli değişikliğe uğrayan 
çevre mevzuatı yüzünden, dava açma, 
yargısal süreci takip etme gibi yöntem-
lerle sonuç almanın neredeyse imkan-
sız hale geldiği tespitini yapan ÇEHAV, 
sahip olduğu hukukçu ve aktivist kim-
liğiyle hareket ederek, Yuvarlakçay’da, 
Tortum’da, İğnedada’da, Artvin’de, Fırtı-
na Vadisi’nde, Loç Vadisi’nde, Gerze’de 
ve Gezi Parkı’nda olduğu gibi çevre ve 
ekoloji mücadelesi içinde gerçekleştiri-
len meşru, barışçıl ve şiddet içermeyen 
her türlü eylemin ve direnişin yanında 
yer almakta, hak arama hürriyetinin et-
kinleştirilmesi, tüketim kültürüne karşı 
paylaşımcı ve dayanışmacı bir hukukun 
yeniden yaratılması, alternatif mücade-
le yol ve yöntemlerinin oluşturulması 
için çalışmaktadır.

Bugün, yurdun doğusundan batısı-
na, halkın doğayla bir bütünlük için-
de yaşama, maddi ve kültürel varlığını 
sürdürme hakkını dışlayan her türlü 
faaliyete karşı; maden yağmasından, 
nükleere, termiğe, HES’e, GDO’lu ürün-
lerden, doğal ve kültürel varlıkların ko-
runmasına dair her türlü dava ve mü-
cadelenin içinde, ÇEHAV üyeleri yer 
almaktadır.   

ÇEHAV üyesi avukatlar, çevre koruma 
mücadelesinin en önemli figürlerinden 
olan, yol arkadaşları, kendilerine omuz 
veren, yanlarında duran/yanyana yürü-
yen, değerli insan Av. Noyan ÖZKAN’ı, 
her daim bitmek bilmeyen bir saygı ve 
sevgi ile hatırlayacaklardır.  

Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları 

ÇEHAVÇEHAV
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ÇEHAV HABERLERETKİNLİKLER

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde

“NOYAN ÖZKAN’I ANMAK VE 
MÜCADELESİNİ ANLAMAK”

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde E.Ü. Atatürk Kültür Mer-
kezi’nde “Noyan Özkan’ı Anmak ve Mücadelesini Anlamak” 
başlığı adı altında Av. Noyan Özkan anması gerçekleştirildi. 

Etkinlik çerçevesinde, “Çevre Hakkı ve Uygulama Pra-
tiği” başlıklı ilk oturumda, konuşmacı olarak Atılım Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ABD öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. Nükhet TURGUT ile Çevre ve Ekoloji 
Hareketi Avukatları üyesi Av. Emre BATURAY ALTINOK ka-
tıldı. Moderatörlüğünü Av. Cem ALTIPARMAK’ın üstlendiği 
oturumda, teoride ve pratikte çevre hakkı’nın ne anlama 
geldiği, çevre mevzuatının genel yapısı ve sorun yaratan 
uygulamaları, çevresel konularda halkın karar alma süreç-
lerine katılımında yaşanan zorluklar, çevre ihlallerine karşı 
sağlam bir koruma mekanizması yaratılamamasında yar-
gının rolü gibi konular üzerine görüş alışverişinde bulu-
nuldu.

Moderatörlüğünü Av. İbrahim ARZUK’un üstlendiği “Çev-
resel Koruma ve Ekoloji Mücadelesi, Protesto ve di-
renme Hakkı” başlıklı ikinci oturumda ise, Gazeteci İb-
rahim GÜNEL, Ekoloji Kolektifi’nden Av. Fevzi ÖZLÜER ve 
Nükleer Karşıtı Platform dönem sözcüsü, gazeteci Özgür 
GÜRBÜZ konuşmacı olarak yer aldı.

Bu oturumda, Av. Noyan ÖZKAN’ın yürüttüğü çevre savu-
nuculuğu pratiğinde en çok öne çıkan savunuculuk yön-
temleri olarak, yurttaş davaları, sivil inisiyatifler, protesto 

ve direnme hakkı 
çerçevesinde ta-
nımlanabilecek 
mücadele örnek-
leri tartışıldı.

Çevre mevzua-
tının sürekli ola-
rak, çevre koruma politikalarının aleyhine değişmesinin 
yanında, mevcut mevzuatı dahi var olduğu şekliyle uy-
gulamamada ısrar, yasal zorunlulukları gözardı etme gibi 
eğilimlerin çevre koruma mücadelesinde yarattığı sonuç-
ların tartışıldığı oturumda, protesto, meşru müdafaa ve 
direnme hakkı temellinde şekillenen meşru, barışçıl ve 
şiddet içermeyen savunuculuk yöntemlerinden örnekler 
verildi.

“Noyan ÖZKAN’la Mücadele Yılları, Anılar, Paylaşım-
lar, Tanıklıklar” başlıklı son oturumda ise, etkinlikte yer 
alan tüm katılımcılar ayrı ayrı söz alarak, Av. Noyan ÖZ-
KAN ile hayatlarının kesiştiği zamanlardan, gündelik ha-
yatlarından, ortak mücadele yıllarından akılda kalan anı-
lardan örnekler vererek, Av. Noyan ÖZKAN’ın hatırasını 
onurlandırdılar.
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BARODANKOMİSYONLARDAN

İzmir Barosu, uzlaştırmacı olarak gö-
rev yapmak isteyen avukatlar  için 
İzmir’de başlattığı, Aydın, Muğla, 

Van ve Kocaeli’nde sürdürdüğü eği-
timlere yeni bir halka daha ekledi. İz-
mir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 
yapılan eğitim çalışmasına 36 öğrenci 
katıldı. Mezun olmayı bekleyen 4. sınıf 
öğrencilerine verilen eğitim sırasında, 
uzlaşmanın ceza hukukunda alternatif 
çözüm yolu olarak onarıcı adalet anla-
yışıyla uygulanmasına yönelik bilgiler 
verildi.  

Eğitmenler, Cumhuriyet Savcısı M. 
Nevhan AKYILDIZ, Av. Özkan YÜCEL, 
Av. Z. Özen İNCI, Av. Yakup GÜL, Av. 
A. Sinan SÜRÜCÜ, Av. Erdal ARAL, Av. 
Dilek ÖZYAMANER, Av. Berna ÖZGÜL 
HAZAR, Av. Elçin KILINÇER OT, Av. Fa-
dime ERSIN, Av. Gülnur ERDOĞAN, Av. 
Serap OĞUZ ve Psikoterapist Dr. Emre 
KAPKIN gözetiminde şüpheli, müşteki, 
uzlaştırmacı ve vekil rollerini üstlenen 
öğrencilere kurgu olay çalışması yaptı-
rılarak eğitimlere aktif şekilde katılma-
ları sağlandı. 

İzmir Barosu ve İzmir Üniversitesi işbir-
liği ile gerçekleştirilen eğitimler sonun-
da öğrencilerin katılım belgeleri Hukuk 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mer-
dan HEKİMOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Hüsnü 
TURANLI, Öğretim Görevlisi Sevinç 
ARSLAN HIZAL, Araştırma Görevlisi Elif 
ER AĞ tarafından verildi. 

İzmir Üniversitesi’nde Uzlaştırma Semineri
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GÜNDEMANA GÜNDEM

Demokrasi Bileşenleriyle Alandayız
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 Başbakandır.

Demokratik tepkilerin şiddet-
le bastırılmaya çalışılması dört 
gündür gittikçe yayılan biçimde 

tüm Türkiye’yi savaş alanı haline getir-
miştir. Bu durumun temel nedeni olan 
polis şiddeti azalmak bir yana, muhalif 
güçlere tahammülsüzlük ve her muha-
lif gösteriyi şiddetle bastırmak alışkan-
lığı artarak sürüyor.

Kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kul-
lanımı 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 olay-
ları ve çatışmaları, müdahalenin gerek-
çesi olarak gösterenler, bu eylemlerin 
kentini, sokağını, ağacını, yeşilini ko-
rumak isteyen insanlara karşı girişilen 
haksız ve orantısız müdahalenin eseri 
olduğunu gizlemeye çalışmaktadır.

Kentini ve doğasını korumak amacıyla 
demokratik haklarını kullanan ve bu 
nedenle maruz kaldığı polis şiddetine 
karşı direnen yurttaşları olayların so-
rumlusu olarak göstermeye çalışmak, 
nafile bir çabadan ibarettir ve çözüme 
hizmet etmeyecektir. Yaşanan tüm bu 
olayların sorumluları, demokratik tep-
kilere terör eylemi görüntüsü vermeye 
çalışan ve böylece olayların bu aşa-
maya gelmesine neden olan İstanbul 
Emniyet Müdürü, İstanbul Valisi, İçişleri 
Bakanı ve Başbakandır. Şiddet şiddeti 
yaratmıştır, başka sorumlu aranmasına 
ihtiyaç yoktur.

Sorunun tespiti çözümü de ortaya 
koymaktadır. İktidarın derhal kolluk 

kuvvetlerini alanlardan çekmesi, halka 
karşı şiddet kullanmaktan vazgeçmesi, 
demokratik tepkilere karşı demokrasi-
nin 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. Kol-
luk 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 
göstermenin başka yolu yoktur. Tüm 
bunları yapmamak demokrasinin de-
ğil faşizmin tarafında olduğunuzun bir 
göstergesi olarak tarihe kazınacaktır.

İzmir Barosu olarak biz; tüm sorumlu-
lar hakkında işlem yapılması amacıyla 
olayların takipçisi olmaya ve gözaltına 
alınan yurttaşlara hukuksal destek ver-
meye devam edeceğiz. Türkiye’yi faşiz-
min batağına sürüklemek isteyenlere 
karşı mücadelede kararlılığımızı bir kez 
daha tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Demokratik muhalefetin özgür ve ba-
rışçıl 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.

01.06.2013
Saygılarımızla...

İzmir Barosu Başkanlığı

İstanbul Valisi 
ve Emniyet 
Müdürü İstifa 
Etmelidir.
Gerek 1 Mayıs’ta gerekse son 
dört gündür Taksim Gezi Par-
kı’nda kentine sahip çıkmaktan 
ibaret ve tamamıyla barışçıl 
gösterileri aymaz bir şiddet 
kullanarak ve biber gazı vahşe-
tini sınırsız uygulayan sorum-
lular ve görevlilerden hesap 
sorulması için gerekli hukuki 
başvurular ve girişimleri İzmir 
Barosu olarak yapacağımızı ve 
sonuna kadar halkımızın hak-
larını savunmaya devam ede-
ceğimizi kamuoyunun bilgine 
sunarız.

İstanbul Taksim Gezi Parkı’nda 
dört günden bu yana kentine 
sahip çıkan yurttaşlara uygu-
lanan polis zulmünün hesabı 
sorulmalıdır.

Nitekim başta İlimiz İzmir’de 
olmak üzere Türkiye’nin çok 
sayıda ilinde on binlerce yurt-
taşımız “her yer Taksim, her 
yer Direniş” sloganıyla bu 
zulme karşı duruşlarını göster-
mişlerdir.

İzmir Barosu olarak yurttaşla-
rın demokratik talep ve tep-
kilerini, barışçıl yöntemlerle 
ortaya koydukları eylemlerini 
saygıyla karşılıyor, demokratik 
mücadele ve gelişmeye katkı 
sunduğuna inanıyoruz.

31.05.2013
Saygılarımızla...

İzmir Barosu Başkanlığı 

BARODAN
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İzmir ve Tüm Yurtta Halka Yönelen Şiddeti Kınıyoruz
İzmir Barosu, DİSK, KESK, İzmir Tabip 
Odası, Türk-İş ve TMMOB tarafından 
yapılan ortak basın açıklaması 

İstanbul Taksim Gezi Parkı’na AVM 
yapılmasına karşı koyan, kentini ve 
doğasını korumak amacıyla demok-

ratik haklarını kullanan yurttaşların po-
lis şiddetine maruz kalması üzerine ül-
kemizde ve İzmir’de olağanüstü günler 
yaşanmaktadır. 

Tüm yurtta halkımız demokratik tepki-
sini göstermekte ve alanlara çıkmakta-
dır. 

Bu demokratik tepkilere karşı siyasi ik-
tidarın emrindeki emniyet güçleri, on-
larla  birlikte hareket eden ve ellerinde 
sopa, demir çubuklar olan siviller akıl 
almaz ölçüde şiddete başvurarak in-
sanların yaralanmasına ve hatta sakat 
kalmasına yol açacak biçimde şiddet 
uygulamışlardır. 

Kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kul-
lanımı 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.

Demokratik taleplerle direnme hakkını 
kullanan yurttaşlarımız baskıya, aşağı-
lanmaya,hakarete,yasaklara karşı halka 
rağmen bir şey yapılamayacağını ve 
sessiz kalmayacağını fiili olarak ortaya 

koymuş, faşizan uygulamalara karşı se-
sini yükseltmiş ve hükümetin istifa et-
mesini talep etmiştir. 

İzmir’de de üç gündür demokratik mu-
halefet gece gündüz alanlarda, yüz 
binlerce İzmir’li meydanları doldurdu 
ve barışçı bir şekilde tepkisini ifade etti.

Bu gösteriler devam ederken  01 Hazi-
ran Cumartesi günü İzmir Barosu Baş-
kanı Av. Sema PEKDAŞ ve İzmir Tabipler 
Odası Genel Sekreteri Dr. Mete GÜZE-
LANT, İzmir Valisi Mustafa TOPRAK ile 
görüşmüş, “demokrasilerde muhale-
fetin gösteri hakkı bulunduğu, bu de-
mokratik hakkın evrensel ve meşru ol-
duğu, bu hakkı kullanan insanlara karşı 
şiddet kullanılmaması gerektiği, biber 
gazının insan sağlığına olan zararla-
rını ifade etmişler, güvenlik güçlerine 
şiddete başvurmamaları  ve biber gazı 
kullanmamaları yönünde emir verme-
leri talebi iletilmiştir. İzmir Valisi Mus-
tafa Toprak da, zaten biber gazı kullan-
mama 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 et-
kilenmiş, gaz kapsüllerinden ve taşlar-
dan yaralanmıştır. Güvenlik güçleri ile 
birlikte hareket eden sivil bir grup taş 
ve sopalarla polis şiddetine karşı diren-

me hakkını kullanan ve hatta olaylarla 
hiçbir ilgisi olmayan insanlara sert bir 
biçimde saldırmıştır. Benzer saldırılar 
Pazar gecesi de yoğun bir şekilde de-
vam 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 acil-
lerine bine yaklaşan sayıda kişinin baş-
vurduğu, hastanelere başvuramayan 
yüzlerce insanın solunum sorunları ya-
şadığı, 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 görevlen-
dirmesi ile gönüllü müdafii olarak gö-
rev yapan avukatların katkılarıyla, gö-
zaltında bulunanların tümünün avukat 
eşliğinde ifadelerinin alınması, adli ra-
porlarının, Yakalama ve Gözaltına Alma 
Yönetmeliği ve İstanbul Protokolü’ne 
göre hazırlanması sağlanmıştır. Gözal-
tında ve gösteriler sırasında yaşanan 
kötü muamele ve diğer hak ihlalleri ile 
ilgili olarak İzmir Barosu İnsan Hakla-
rı Merkezi bünyesinde bir birim oluş-
turulmuş konu ile ilgili her türlü bilgi, 
belge ve görsel kayıtların bu birime 
ulaştırılması yönünde çağrı yapılmış, 
hak ihlallerine ilişkin olarak  valilik ve 
cumhuriyet savcılığı nezdinde yapılan 
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girişimlere ek olarak merkeze yapıla-
cak başvurular ile ilgili olarak da gerek-
li makamlara idari ve yargısal şikayet 
başvuruları yapılacağı açıklanmıştır. 

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

İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Eski-
şehir, Adana ve diğer illerde 31 Mayıs  
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 ta-
leplerini göstermek için yaptıkları gös-
terilerde 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 sınırlar-
da kalan eylemlere saygı göstermeleri, 
şiddet uygulamamaları çağrısında bu-
lunuyoruz. Ayrıca iki günden bu yana 
polisler ile birlikte ellerinde sopa ve de-
mir çubuklarla göstericilere saldıran ve 
şehirde terör estiren siviller hakkında 
ve onları koruyan kamu görevlilerinin 
tesbiti ile haklarında derhal işlem yapıl-
ması için İzmir Valiliği’ni ve Cumhuriyet 
Savcılığı’nı göreve çağırıyoruz. 

En temel insan haklarına yönelik, ola-
ğanüstü hal uygulamasına karşı gelişen 
meşru direnişin bir parçası olduğumu-
zu ve Türkiye’yi faşizmin batağına sü-
rüklemek isteyenlere karşı mücadelede 
kararlılığımızı bir kez daha tüm kamuo-
yu ile paylaşıyoruz. 02.06.2013

Saygılarımızla... 

İZMİR BAROSU - DİSK - KESK - İZMİR 
TABİP ODASI - TÜRK-İŞ - TMMOB

İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, TMMOB 
ve TTB Merkez Konseyi’nin ortak 
açıklaması

BASINA ve KAMUOYUNA

Yurttaşların tepki ve taleplerini barışçı gösteriler ile ortaya koymaları meşru-
dur ve evrensel bir haktır. İzmir’deki yurttaşlarımıza tepki ve taleplerini gös-
termek için yaptıkları gösterilerde barışçı alana özen göstermeye, kamunun 
kullanımına ayrılmış alanlara ve diğer yurttaşların mal ve haklarına zarar ver-
memeye ve provokasyonlara karşı uyanık olmaya çağırıyoruz.    

Kolluk görevlilerine ise barışçı sınırlarda kalan eylemlere saygı göstermeleri, 
şiddet uygulamamaları çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca iki günden bu yana 
polisler 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 Cumhuri-
yet Savcılığı’nı göreve çağırıyoruz. 02.06.2013

İZMİR BAROSU - İZMİR TABİP ODASI - TMMOB - TTB MERKEZ KONSEYİ

Taksim Dayanışmasının Direnişine 
İzmir’den Destek Veriyoruz
İZMİR EMEK VE DEMOKRASİ BİLEŞENLERİ TAKSİM DAYANIŞMASI İLE 
BİRLİKTE DEMOKRASİ MÜCADELESİNE DEVAM EDİYOR.

Taksim Dayanışması taleplerini destekliyor ve mücadelelerine İzmir’den 
destek 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 Meydanı’nda bir 
araya geleceğiz, mücadeleye devam edeceğiz. 02.06.2013

İZMİR BAROSU - DİSK - KESK -  İZMİR TABİP ODASI - TÜRK-İŞ - TMMOB

GÜNDEMANA GÜNDEMGÜNDEM
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Yaşanan hukuksuz gözaltıları ve savunma 
mesleğine yönelik saldırıları şiddetle 
kınıyoruz.

Bugün (11 Haziran 2013) öğle saatlerinde, İstanbul’da 
Taksim Gezi Park eylemine yönelen polis müdahalesi-
ne ilişkin olarak Çağlayan Adliyesi’nde basın açıklaması 

yapmak isteyen avukatlar,  polisin çok şiddetli saldırısına ma-
ruz kalmıştır. Bir kısmı ciddi şekilde yaralanan 70 civarında 
meslektaşımız gözaltına alınmış bulunmaktadır.

Adliye binaları hakların savunulduğu, adaletin gerçekleşmesi 
için görev yapılan mekânlardır. Avukatların insan haklarını, 
hukukun üstünlüğünü ve adaleti yalnızca duruşmalarda de-
ğil, bulundukları her ortamda savunmaları avukatlık görevi-
nin gereğidir.

Avukatların Rolüne Dair Havana Beyannamesi’nin 14. mad-
desine göre; Avukatlar, müvekkillerinin haklarını korurken 
ve adaletin gerçekleşmesine çalışırken, ulusal ve uluslararası 
hukukun tanıdığı insan haklarını ve temel özgürlükleri yü-
celtmeye çalışırlar.

23. maddeye göre; Avukatlar özellikle, hukukla, adalet siste-
miyle ve insan haklarının geliştirilmesi ve korunması ile ilgili 
konularda kamusal tartışmalara katılma hakkına sahiptir. 

Avukatların görev alanı olan Çağlayan Adliyesi’nde, meslek-
taşlarımızın saldırıya uğraması ve gözaltına alınması konu-
sunda İstanbul Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile 
görüşmelerimiz devam etmekte olup, yaşanan hukuksuz 
gözaltıları ve savunma mesleğine yönelik saldırıları şiddetle 
kınıyoruz. 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 11.06.2013

İzmir Barosu Başkanlığı

Çağlayan Adliyesi’nde Basın 
Açıklaması Yapmak İsteyen 
Avukatlar Polisin Saldırısına 
Maruz Kalmışdı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde avukatların 
gözaltına alınmasını protesto amacı ile 
11.06.2013 tarihinde saat:19.00 da İzmir Barosu 
önünde biraraya gelen yaklaşık 1500 avukat, 
sloganlarla Gündoğdu Meydanı’na yürüdü. Kortej, 
“HERYER ÇAĞLAYAN, HERYER DİRENİŞ!, SAVUNMA 
SUSTURULAMAZ!, SAVUNMAYA ÖZGÜRLÜK” 
sloganları eşliğinde Gündoğdu Meydanı’nda 
toplanan diğer demokratik kitle örgütleriyle 
buluştu. Toplanan kalabalığa hitaben yaptığı 
konuşmada, İzmir Barosu Başkanı Av. Sema 
PEKDAŞ, avukatlara yapılan saldırıyı kınayarak, 
hukuksuzluklara ve saldırılara karşı durulacağını 
ifade etti. 

İZMİR BAROSU’NDAN TEPKİ
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İzmir Barosu Başkanı Av. Sema PEKDAŞ’ın 11.06.2013 tarihinde 
Gündoğdu Meydanı’nda yaptığı konuşma metni:

“Değerli İzmirliler, 

İki haftadır Türkiye demokrasi ve özgürlükler için mücadele 
ediyor, haksızlıklara ve baskılara karşı insanlık onurunu 
savunuyor. 

Siyasal iktidar da biber gazı, copu, toması ile halka 
saldırıyor, provokasyonlar hazırlıyor, medya üzerine baskı 
kuruyor, objektif haberciliği engelliyor, dezenformasyon 
yapıyor, yalan söylüyor, TEHDİT EDİYOR. 

Ama boşuna...

Demokrasiye inanan, özgürlükleri savunan bizler 
tomalarınıza, biber gazlarınıza ve joplu - sopalı her 
türlü saldırılarınıza karşı durduğumuz gibi, yalanlarınıza, 
manipülasyonlarınıza ve kara propagandalarınıza da 
karşı durmakta, özgürlük ve demokrasi mücadelemizi 
yükseltmekte, tüm dünyaya sesimizi duyurmakta kararlıyız. 

31 Mayıs günü dozerlerle, biber gazlarıyla Gezi Parkı’na 
girerek kentleri ve kendileri için mücadele eden insanlara 
saldıran, iktidar bugün sabah yeniden Taksim’de saldırıya 
geçti yine biber gazı, yine provakosyon...

Ardından da İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde bu duruma 
ilişkin açıklama yapan meslektaşlarımıza saldırı geldi. 

44  Meslektaşımız darp edilerek, zor kullanılarak gözaltına 
alındı... 

Barışçıl bir açıklamaya tahammülsüz  demokrasi olabilir mi? 
Barışçıl bir açıklamayı yaptırmamak  için çevik kuvvetlerle 
adliyesine girilen bir demokrasi biliyor musunuz? 
Adliyede açıklama yapmak istedikleri için avukatların 
gözaltına alındığı devlete demokratik denir mi? 
Gençliğine düşman, Öğrencisine - öğretmenine düşman, 
işçisine - memuruna düşman, avukatına, halkına düşman  
siyasal iktidarla karşı karşıyayız. 
Değerli İzmirliler, 
Avukat Meslektaşlarımızın gözaltına alınması hiç şaşırtıcı 
değil. Çünkü  son yıllarda avukatlık mesleğine ve Barolara  
yönelik saldırılar, hukuksuzluklar, sindirme ve yıldırma 
girişimleri yoğunlaşmış, tahammül edilemez boyutlara 
ulaşmıştır. 
Mesleğimiz ve örgütümüz Barolarımız,  saldırılarla karşı 
karşıya….. 
2011 Kasım ayında Türkiye tarihinin en büyük avukat 
gözaltısı ve tutuklaması yaşandı. İzmir Barosu üyesi 3 
meslektaşımız hala tutuklu.
Bu yılın Ocak ayında da ÇHD üyesi avukat arkadaşlarımız 
sadece mesleki faaliyetleri sorgu konusu edilmek suretiyle 
tutuklandılar. Meslektaşlarımız hala tutukludurlar ve hala 
haklarında dava açılmadı.
Tüm kamuoyuna sesleniyor ve diyoruz ki; 
Biz Avukatlar 
insan haklarının korunması, geliştirilmesi ve savunulması,
yargılama faaliyetinin demokratikleşmesi,
hak arama özgürlüğünün kullanılması
adil yargılanma hakkının gerçekleşmesi için varız ve 
varolacağız 
Biz avukatlar, “hukuktan gelen gücümüzü“ biliyoruz ve 
kullanmakta tereddüt göstermeyeceğimizi açıkça ilan 
ediyoruz. 
Gün, hukuksuzluklara ve adaletsizliklere karşı durma 
günüdür. 
Gün mücadele günüdür.
Yaşasın demokrasi ve özgürlük mücadelesi...
Yaşasın adalet ve vicdan...
Kahrolsun Faşizm...

GÜNDEMANA GÜNDEMGÜNDEM
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Gezi Parkı Protestolarına Katılan Yurttaşlara Yönelik Eylemlerin Suç Oluşturduğuna 
ve Bu Nedenle Suç İhbarında Bulunulacağına İlişkin Basın Açıklaması 
Değerli Basın Mensupları;

Siyasal iktidarın günlerdir ülke gün-
deminde yer alan Gezi Parkı pro-
testolarına katılan yurttaşlarına 

yönelik eylemlerinin suç oluşturduğu-
nu ve Cumhuriyet savcılarının faillerin 
tespiti amacıyla derhal ve gecikmek-
sizin işlem yapması gerektiğini duyur-
mak ve suç ihbarında bulunacağımızı 
paylaşmak için buradayız. 

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

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

Polis şiddetini konuşurken önce, ter-
minolojik olarak konuyu ele almak ge-

rekecektir. Yetkililerce “orantısız güç” 
veya “kuvvet kullanmakta sınırın aşıl-
ması” gibi bir takım değerlendirmelerle 
hafifsenmeye çalışılan eylemler bir in-
sanlık suçu olan “işkence” suçunu oluş-
turmaktadır. 

TCK’nun işkence suçunu düzenleyen 
94. maddesinin 1-4-5. fıkraları; kamu 
görevlisi tarafından bir kişiye karşı “in-
san onuruyla bağdaşmayan ve beden-
sel veya ruhsal yönden acı çekmesine, 
algılama veya irade yeteneğinin etki-
lenmesine, aşağılanmasına yol açacak 
davranışlar gerçekleştirilmesini” işken-
ce olarak tanımlamıştır ve ister kamu 
görevlisi olsunlar ister olmasınlar bu 
suça iştirak eden diğer kişiler ve ihma-
li davranışlarıyla bu suçun oluşmasına 
izin verenler de aynı suçun faili olarak 
kabul edilmişlerdir. 

Orantı değerlendirmeleri bir kenara 
bırakılarak söylemek gerekir ki, güç 
kullanmak, yasadışı bir durumun en-
gellenmesi amacına yönelikse söz ko-
nusu olabilir. Hiç bir kanun veya hiç bir 
hukuk kuralı anayasal hakkını kullanan-
lara karşı “güç kullanmaya” izin vermez. 
Bu nedenle kolluğun müdahalesi hu-

kuk dışıdır, hukuken korunabilir bir yanı 
yoktur. 

Öte yandan, yere yatan başını ellerinin 
arasına almış ve kendisini korumaya 
çalışan bir göstericiyi 10-15 resmi veya 
sivil kişinin sopalarla, coplarla, tekmey-
le, yumrukla dövmesi zor kullanma yet-
kisiyle açıklanamayacak bir durumdur.

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

O nedenle artık sokaklarda yaşanan 
polis şiddetinden söz ederken bu ey-
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lemlerin işkence olduğunun altı çizil-
meli, bu fiilleri gerçekleştirenlere karşı 
işkence suçundan dolayı işlem yapıl-
malıdır. 

Bildiğiniz gibi İzmir’de de eli sopa-
lı kişilerin şiddeti yaşandı ve günlerce 
konuşuldu. Medyada yer alan onca 
görüntüye, gözaltına alınmış olanların 
adli raporlarında yer alan onca bulguya 
ve mağdurların ifadelerinde şikayet-
çi olduklarını bildirmelerine rağmen 
savcılıklar tarafından 
bu güne kadar kolluk 
kuvvetleri ile basında 
da yer alan ve hatta 
emniyet müdürü ve 
vali tarafından da var-
lıkları kabul edilen si-
vil sopalılar hakkında 
herhangi bir işlem ya-
pılmamıştır. 

Oysa tüm bu görüntü-
ler Cumhuriyet savcı-
lıkları için ihbar mahi-
yetindedir ve savcılar 
nasıl olursa olsun suç 
işlendiğini öğrendikle-
rinde soruşturma yap-
mak zorundadırlar. 

Baro Başkanlığımız ta-
rafından verilecek olan 
ihbar dilekçesinde kol-
luk kuvvetlerince Türk 
Ceza Kanunu’nun tam 
25 maddesinin ihlal 
edildiği tespiti yapıl-
mıştır. Sayın savcıların 
bu suçlardan bir tane-
sini dahi tespit ederek 
işlem yapmamış olma-
ları hukuk güvenliği 
adına da bir talihsiz-
liktir. 

Türk Ceza Kanunu’nun 1. maddesi ka-
nunun amacının ne olduğunu açık-
lamaktadır. Buna göre TCK’nın amacı 
“kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen 
ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu 
sağlığını ve çevreyi, toplum barışını ko-
rumak, suç işlenmesini önlemektir.” 

Yine aynı şekilde Ceza Muhakemesi Ka-
nunu’nun 1. maddesi ise ”(1) bu kanun, 

ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı 
hususundaki kurallar ile bu sürece ka-
tılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülük-
lerini düzenler.“ diyerek ceza muhake-
mesinde yer alacak kişilerin sınırlarını 
belirlemiş durumdadır. Bu amaca uy-
gun davranmakla yükümlü olan kol-
luk görevlilerinin bu amacı sağlamaya 
yönelik eylemlerde (örneğin çevreyi 
korumak) bulunan yurttaşlara karşı şid-
det uygulaması ve bu amaca ulaşma-
larını engellemeye çalışması öncelikle 

TCK’nın ve CMK’nın ruhuna ve kanun 
koyucunun iradesine açıkça aykırıdır. 

TCK’nın 3/2. maddesi ise ceza kanu-
nun uygulanmasında kişiler arasında 
hiçbir yönden ayrım yapılamayacağı ve 
hiç kimseye ayrıcalık tanınamayacağını 
düzenlemektedir. Her gün gazeteler, 
televizyonlar, sosyal medya işkence 
kapsamında değerlendirilmesi gereken 
ve kolluk kuvvetleri ile onların yanında 

yer alan sivil/polis şahıslarca gerçekleş-
tirilen eylemlere ilişkin onlarca görüntü 
yayınlanmasına rağmen C. savcıları ta-
rafından bu kişilere karşı herhangi bir 
soruşturma işlemi yapılmamıştır. Oysa 
cumhuriyet savcıları yalnızca suç işle-
diği ileri sürülen yurttaşları değil aynı 
zamanda ve hatta daha titiz biçimde 
suça karıştığı iddia edilen resmi gö-
revlileri de soruşturmak zorundadırlar. 
Bu nedenle; sayın başsavcılığınızdan 
beklentimiz en azından bu aşamadan 

sonra kanunun 2. ve 
3. maddelerinin kağıt 
üzerinde bırakılma-
ması, hukuk devletinin 
gereğinin yerine geti-
rilmesidir. 

Öte yandan, soruştu-
rulması istenen tüm 
faillerin polis olmaları 
nedeniyle etkin ve adil 
bir soruşturma için 
tüm soruşturma işlem-
lerinin CMK 165. mad-
desi uyarınca faillerin 
yer almadığı bir birim 
tarafından gerçekleşti-
rilmesi gerekmektedir. 

Başkanlığımız tarafın-
dan yapılan bu ihbar 
bugüne kadar medya-
da yer alan veya bizzat 
şahit olduğumuz gö-
rüntülere dayandırıl-
mıştır. 

Yine başından beri ilan 
ettiğimiz gibi baromuz 
tüm işkence mağdur-
larına hukuksal destek 
vermekte ve işlenen 
suçların faillerinin or-
taya çıkartılması için 

her türlü girişimde bulunmakta ka-
rarlıdır. Bu gün ülkemizin “susmayan 
korkmayan ve bildiren” yurttaşlara her 
zamankinden daha çok ihtiyacı vardır.  

Saygılarımızla...

12.06.2013 

Av. Sema PEKDAŞ
İzmir Barosu Başkanı

GÜNDEMANA GÜNDEMGÜNDEM
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GÜNDEMANA GÜNDEM

Basın Açıklaması
26 Haziran Birleşmiş Milletler 
İşkenceye Karşı Mücadele ve 
İşkence Görenlerle Dayanışma 
Günü ile ilgili olarak, İzmir 
Barosu İnsan Hakları Merkezi, 
Türkiye İnsan Hakları Vakfı İzmir 
Temsilciliği, Çağdaş Hukukçular 
Derneği İzmir Şubesi ve İnsan 
Hakları Derneği İzmir Şubesi ortak 
bir basın açıklaması düzenlemiş 
ve basın açıklaması metni İzmir 
Barosu yönetim kurulu üyesi 
Av.Anıl Güler tarafından kamuoyu 
ile paylaşılmıştır. 

Bugün 26 Haziran İşkenceye Karşı Mü-
cadele ve İşkence Görenlerle Dayanış-
ma Günü. 

Birleşmiş Milletler uzun yıllar süren ha-
zırlık çalışmaları ve tartışmalar sonu-
cunda 1984 yılında ”İşkence ve Diğer 
Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Onur 
Kırıcı Muamele ya da Cezaya Karşı 
Sözleşme”yi kabul etmiştir. Sözleşme, 
yeterli sayıda devlet tarafından imza-
lanmasından sonra 26 Haziran 1987 ta-
rihinde yürürlüğe girdi. Bu tarihten on 
yıl sonra 1997 yılında BM Genel Kurulu, 
sözleşmenin taşıdığı önem nedeniyle 
26 Haziran’ı işkence görenlerle daya-
nışma günü olarak ilan etmiştir. 

Sözleşme, işkenceyi mutlak olarak ya-
saklar. Bu yasak uluslararası hukukta 
bir ”emredici kural”dır, bu nedenle de 
hiçbir istisnası olamaz, taraf devletler 
tarafından hiçbir çekince konulamaz. 

Bu kural, Türkiye’nin de üyesi olduğu 
Avrupa Konseyi tarafından 11 Temmuz 
2002 tarihinde kabul edilen “İnsan Hak-
ları ve Terörle Mücadele Rehberi”nin IV. 
maddesinde şöyle kayda geçmiştir: 

“İşkence veya insanlık dışı ya da aşağı-
layıcı muamele ya da ceza, her koşulda 
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 yasak-
tır.”

(…)

Fakat ne yazık ki, işkence, günümüzde 
dünyanın pek çok ülkesinde devletler 
tarafından insanlık dışı bir cezalandır-
ma, yıldırma/sindirme aracı olarak kul-
lanılmaktadır. 

Uluslararası insan hakları örgütlerinin 
hazırladığı raporlar, işkencenin sade-
ce askeri diktatörlüklerde ve otoriter 
rejimlerde değil, demokratik olma id-
diasındaki ülkelerde de uygulandığını 
ortaya koymaktadır. Özellikle, 11 Eylül 
2001 sonrası yaşanan süreçte “teröre 
karşı güvenliği sağlama” gerekçesiyle 
işkenceyi meşrulaştıran ve işkencecile-
ri koruyan tutum ve politikalar olağan 
hale getirilmiştir. İşkenceyi meşrulaştır-
maya 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 gel-
mesi kaygı vericidir. 

(…)

Türkiye İşkenceye Karşı Sözleşme’yi 
1988 yılında kabul etmiş, Anayasa’da 

ve Ceza Kanunu’nda işkenceyi yasakla-
mıştır. Buna rağmen işkence, hâlâ kamu 
görevlileri tarafından sistematik bir uy-
gulama olarak varlığını sürdürüyor. 

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

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

Ülke çapında yaklaşık 2 milyon 500 
bin kişinin katıldığı “Gezi Parkı pro-
testolarına” polisin aşırı/orantısız/öl-
çüsüz müdahalesi sonucu 4 gösterici 
yaşamını yitirmiş, Türk Tabipleri Birliği 
(TTB)‘nin 24 Haziran 2013 tarihli veri-
lerine göre 8038 kişi de yaralanmıştır. 
60 kişinin durumu ağırdır. 5 ağır yara-
lının ise hayati tehlikesi mevcuttur. 103 
kişi kafa travmasına uğramış, 11 kişi 
gözünü kaybetmiş, 1 kişinin de dalağı 
alınmıştır.

(…)
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Polis şiddeti sadece göstericiler ile sı-
nırlı kalmamış, kamu hizmeti yapan 
avukatlara, meslek etiği ilkeleri doğrul-
tusunda sağlık hizmeti veren hekimlere 
ve diğer sağlık uygulayıcılarına ve hal-
kın haber alma hakkı adına alanlarda 
görev yapan gazetecilere de yöneltil-
miştir. Pek çoğu şiddet görmüş, yara-
lanmış ve gözaltına alınmıştır.  

Tablo vahimdir. Polis şiddeti hastane 
kayıtları, suç duyuruları, tanıklıklar, ga-
zete ve sosyal medyada yer alan haber 
ve görüntülerle aksi iddia edileme-
yecek bir somutlukla kayıt altına alın-
mıştır. Dolayısıyla yetkililerin güvenlik 
güçlerinin PVSK kapsamında yasal çer-
çevede zor kullandığı iddiası, hukuka 
ve maddi gerçeklere aykırıdır. Olaylar 
sırasında güvenlik güçlerinin herhangi 
bir adli işlem yapma amacı dışında sırf 
cezalandırmak ve intikam almak ama-
cıyla hareket etmesi hiçbir şekilde zor 
kullanma yetkisiyle açıklanamaz.  

Müdahaleler sırasında son derece 
kontrolsüz ve yoğun biçimde kimyasal 
gaz kullanılması ise başlı başına bir so-
run oluşturmaktadır. Yetkililerin açıkla-
malarına 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 Geliştiril-
mesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve 
Kullanımının Yasaklanması ve Bunların 
İmhası ile İlgili BM Sözleşmesi’nde göz 
yaşartıcı kimyasal maddelerin kontrol-
süz ya da kötüye kullanılması halin-
de (yakın mesafeden, kapalı alanda 
kullanımı ya da miktarı açısından) 
kimyasal silah olarak kabul edileceği 
belirtilmektedir. Öte yandan Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi de, 10 Nisan 
2012 tarihinde aldığı bir kararla “kont-
rol altındaki kişi ve gruplara” yönelik 
olarak yaygın uygulanan “göz yaşartıcı 
gaz” kullanımını Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin işkence ve diğer kötü 
muamele yasağını düzenleyen 3. mad-
desinin ihlali olarak değerlendirmiş ve 
Türkiye’yi mahkûm etmiştir.

(…)

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 alınmasıdır. Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına 
göre hukuken mümkün başka tedbir-
lere rağmen zorla kan, tükürük, vücut 
salgısı almak işkence yasağının ihlali-

dir. Keza tıbbi etik kurallar ve iç hukuk 
metinleri de zorla örnek almayı yasak-
lar. 

Yine son dönemlerde cezaevlerinde 
gerçekleştirilen işkence ve kötü mu-
amele uygulamalarında da belirgin 
bir artış görülmektedir. Şakran Cezae-
vi’nde çocuklara yönelik uygulamalar 
bunu en son örneğini oluşturmaktadır. 
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 uzak-
tır.

Ülkedeki işkence gerçeğine veriler üze-
rinden baktığımızda görünen tablo 
kaygıları daha da arttırmaktadır:

- 2012 yılında Türkiye İnsan Hakları 
Vakfı’nın (TİHV) Tedavi ve Rehabilitas-
yon Merkezlerine işkence gördüğü ge-
rekçesiyle 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 bunlar-
dan 95’i 2013 yılı içinde işkence gördü-
ğünü belirtmiştir.

- 2013 Haziran ayında gerçekleşen  
Gezi Parkı protestoları sırasında işken-
ce ve kötü muameleye maruz kaldığı 
için 169 kişi TİHV’nın değişik illerdeki 
tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine 
başvurmuştur.

- 2012 yılında 9 kişi gözaltında yaşamı-
nı yitirmiştir.

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

- 31 Mayıs 2013 tarihinden bugüne ka-
dar geçen süreçte, İzmir’de Gezi Parkı 
protestolarında gerek gözaltılar sıra-
sında 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 ha-
zırlığı devam etmektedir.

İşkencenin ülkemizde bu boyutta ol-
masının temel nedeni işkence yasağı-
nın mutlak niteliği ile bağdaşmayan 
çok ciddi bir cezasızlık kültürünün var-
lığıdır.

Bu kültürün güçlenmesinde ve yay-
gınlaşmasında birincil etken siyasal 
otoritelerin zihniyet ve yaklaşımlarıdır. 
Nitekim bizzat Başbakan, Gezi Parkı 
protestoları çerçevesinde polisin ger-
çekleştirdiği hak ihlallerine dair tüm 

eleştirileri, polise yönelik kötü niyet-
li 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 demokrasi sınavın-
dan başarıyla geçtiğini” söyleyebilmiş-
tir. Bütün bu söylem ve değerlendir-
meler, işkence boyutuna varan polis 
şiddetini koruyan hatta teşvik eden ve 
sonuçları itibariyle cezasızlığa yol açan 
mahiyettedir. 

Öte yandan işkence yapan kamu gö-
revlilerinin ve işkence iddialarının resen 
soruşturulmaması, yapılan soruşturma-
ların etkin ve bağımsız olmaması, işken-
ce yapan kamu görevlilerinin yargılan-
ması için izin sistemine başvurulması, 
ceza ertelemeleri, savcı ve yargıçların 
sübjektif ve tarafsızlıktan uzak zihniyet 
yapıları gibi nedenler de cezasızlığı fiili 
hale getirmektedir.

Sonuç olarak, biz aşağıda imzası olan 
kurumlar, verilerle yansıtmaya çalıştığı-
mız bu gerçekliğin bir kader olmama-
sını ve insani varoluşumuzun anlamına 
ters düşen, daha aydınlık bir gelecek 
için taşıdığımız umutlara gölge düşü-
ren işkence olgusunun ülkemizden ve 
dünyadan mutlak olarak silinmesini is-
tiyoruz.

Bu hedefe ulaşıncaya kadar da, tüm 
örtbas etme, korkutma, susturma ça-
balarına karşın başlarına geleni kader 
olarak kabul etmeyip, işkence gördük-
lerini yüksek sesle haykırabilmeleri ve 
kendilerini güvende hissetmeleri için 
her koşulda işkence görenlerin yanında 
olmaya devam edeceğiz.

Son süreçte işkence yasağını ihlal eden 
tüm faillerin hiyerarşik sorumluk sıra-
sıyla açığa çıkarılmaları, korunmama-
ları ve cezasız kalmamaları için inatla 
işkenceyi belgelemeye ve rapor etme-
ye, yargının koruyucu kalkanına karşı 
hukuksal araçlarla mücadele etmeye 
devam edeceğiz. Özellikle de İzmir’de 
Gezi Parkı protestolarına müdaha-
le sırasında, bizzat il emniyet müdürü 
tarafından polis oldukları belirtilen eli 
sopalı sivil kişiler ve resmi polislerce 
gerçekleştirilen işkence olaylarına iliş-
kin İzmir Barosu Başkanlığı’nca İzmir 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç 
ihbarının ısrarlı takipçileri olacağımızı 
kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.   

Saygılarımızla, 

İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi
ÇHD İzmir Şubesi
TİHV İzmir Temsilciliği
İHD İzmir Şubesi

www.izmirbarosu.org.tr adresinden 
bu açıklamanın tamamına ulaşabilirsi-
niz.”

GÜNDEM GÜNDEMANA GÜNDEM
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SERBEST KÜRSÜSERBEST KÜRSÜ

Av. Ceyhun YILDIRIM 
İzmir Barosu Üyesi

Üç Kuruşluk Mesele

Sayın meslektaşlarım;

Sizlere dün (13.05.2013) başıma ge-
len bir olayı aktarmak istiyorum. 
Biraz fıkra gibi, biraz da sizin de 

başınıza gelmemesi için tavsiye niteli-
ğinde olacak...

Yer İzmir 3. İcra Dairesi, Karşıyaka’dan 
aldığım talimat ile hacze çıkacağım. 3 
ayrı adrese gidileceği için, memur haciz 
avansını hesapladı ve toplam 170,58 TL 
yatırmanız gerekiyor dedi. Cüzdanımı 
arabada unuttuğum için yanımda Va-
kıfbank kartım yok. Memur arkadaş, O 
halde bankaya gidip yatırın, icra daire-
si ve dosya numarasını söyleyin harç 
hesabımıza yatırın, dekontu da getirin 
dedi.

Yanımda müvekkilim olduğu halde ad-
liye Vakıfbank Şubesi’ne gittik ve  pa-
rayı yatırdık. Tam olarak da 170,58 TL 
bedelli dekontumuzu alıp tekrar İcra 
Dairesine gittik.

Asıl yaşananlar, ilginçlikler bundan 
sonra başlıyor...

Memur arkadaş dekontu görür görmez 

- ”Avukat Bey, 170,58 TL. yatırmışsınız 
ben size 170,55 TL demiştim demez mi! 
:) 

- Ben de “feda olsun devletime 3 KU-
RUŞ, hiç önemli değil” dedim.

Memur arkadaş devamla; “Olur mu 
avukat bey, bizim gün sonu kasamız 
tutmuyor o zaman” dedi.

- Ben de “Eksik yatırmadım ki, 3 kuruş 
fazlalık var, kasanızda açık çıkmaz, faz-
lalık çıkar” dedim.

- Memur arkadaş; “Olsun fazlalık çıkar-
sa da -bu parayı nereye harcadın?- der-
ler, hesabını veremeyiz” dedi.

- Ben de; ”o zaman bir dilekçe vereyim 
size -3 kuruştan feragat dilekçesi- di-
yelim başlığına da, feragat edeyim 3 
kuruş alacağımdan” dedim.

Memur arkadaş bu talebimi de kabul 
etmeyerek durumu Müdür’e izah etti. 
Müdür bey yanıma gelerek, “Avukat 
bey olmaz öyle, bu dekontu düzelttir-
meniz lazım, bankaya gidin 170,58 TL 
lik kısmı 170,55TL yapsınlar” dedi.

Hay hay deyip, tekrar bankanın yolu-
nu tuttum. Bu sefer bankadaki memur, 
“Avukat bey ben dekont üzerinde işlem 
yapamam, bu iş ancak İcra Dairesi-
nin bize düzeltme talimatı yazması ile 
mümkün olabilir yoksa İcra’nın kasası-
na/hesabına giren fazladan 3 KURUŞ 
olsa dahi ben icranın talimatı olma-
dan size bunu geri ödeyemem ve yeni 
dekont oluşturamam” dedi. Devamla, 
“bunu icra dairesi biliyor, sizi nasıl olur 
da bu şekilde bize yönlendirirler” dedi.

Benim ruh halimi anlatmama gerek yok 
tabi o esnada! Neyse, tekrar İcra dai-
resine gidip, banka memurunun dedik-
lerini müdüre izah ettim. Müdür bey; 
“Yaaaa tabi biliyoruz öyle olduğunu da, 
bunu yapmazlar, düzeltiverirler diye 
düşünmüştüm” demez mi!

Ben de, “siz 3 KURUŞ için aynı şeyi 
yapmıyor musunuz?” dedim ve bir kaç 
burası Türkiye işte, olur böyle vakalar 
söyleminden sonra talimat yazısını icra 
dairesinden aldım ve tekrar bankaya 
gittim.

Banka memuru icranın yazısına göre 
önce ilk yatırdığım 170,58 TL’yi iptal 
etti sonra da benden yeniden 170,55 
TL alınmış gibi işlem yapıp dekont 
oluşturdu.

Verin o zaman benim fazlalık 3 KU-
RUŞ’umu dediğimde, “İlahi avukat bey 
3 kuruşu nereden bulalım” cevabını al-
dım...!

Yaşadığım bu küçük olaydan, ülkemiz-
deki çarpık sistemi, kurumlar arasında-
ki iletişimsizliği, memurların amirlerin-
den ne denli korktuğunu ve mantıklı 

düşünerek işlem yapamadıklarını, ağır 
bürokrasiyi, vaktin nakit olarak algılan-
madığını vs. bir çok şeyi bir kez daha 
gördüm. Zira;

1- İcra dairesinin yazdığı talimat yazı-
sında kullandığı A4 kağıdının maliyeti-
nin 3 KURUŞ’tan fazla olduğunu,

2- İcra dairesinin yazdığı talimat yazı-
sında kullandığı mürekkebin maliyeti-
nin 3 KURUŞ’tan fazla olduğunu,

3- İcra Dairesinde harcadığımızın za-
manın kıymetinin 3 KURUŞ’tan fazla 
olduğunu,

4- Banka tarafından iptal edilen ve ye-
niden yazılan 3’er sayfadan toplam 6 
sayfa dekontun kıymetinin 3 KURUŞ’tan 
fazla olduğunu, harcanan mürekkebin, 
elektiriğin, zamanın kıymetinin 3 KU-
RUŞ’tan fazla olduğunu düşünüyorum.

TÜM BUNLARIN, ZATEN TARAFIMA 
İADE EDİLMESİ MÜMKÜN OLMA-
YAN 3 KURUŞ İÇİN YAPILMASI İSE YA-
ŞADIKLARIMI TAMAMLAYAN FIKRALIK 
VE İŞTE BURASI TÜRKİYE’DİR ÖZLÜ SÖ-
ZÜNÜ TAMAMLAYAN BÖLÜM OLDU.

Tüm bunlarla birlikte, icranın kasası faz-
lalık vermesin derken benim kasam 5 
kuruş açık verdi iyi mi?! Nasıl 5 kuruş 
mu? İlahi Sayın Meslektaşlarım,elbet-
te ilk yatırdığım 170,58 TL için, 170,60 
TL verdim bankaya ve elbette 2 kuruş 
para üstünü alamadım! 2 kuruş oradan, 
3 kuruş sonradan, etti mi sana toplam 
5 kuruş açık! Ben nasıl hesap vereyim 
şimdi müvekkilime 5 kuruş açık için?

Netice olarak, siz siz olun 3 kuruş da 
olsa fazla para yatırmayın Sayın Mes-
lektaşlarım. Mazallah, neticesi Ağır Ce-
za’da zimmet’ten yargılanmaya kadar 
varabilir!

Saygılarımla.

GÜNDEM
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RUHSATARAMIZA
YENİ KATILANLAR

02/04/2013

AV. EKİN TUNA
AV. GİZEM SUYUK

09/04/2013

AV. MEHMET FATİH DEMİR 
AV. SEFA DEMİR 
AV. KADRİYE DEMİRKIR
AV. GÖZDE CEP
AV. İPEK CENİK 
 
            

16/04/2013

AV. EKREM ÖZGÜRDUMAN 
AV. RESUL GÖKSOY
AV. CHYNARA SOMUNKIRAN

30/04/2013

AV. SİMGE ŞAHİN 

07/05/2013
AV. GÖKHAN UYSAL

08/05/2013

AV. HALİL KAYA
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RUHSATARAMIZA
YENİ KATILANLAR

21/05/2013

AV. MEHMET KÖKLÜ
AV. MESUT ÇORBACIOĞLU 
AV. DEMOKAN KARAKÖSE 

28/05/2013

04/06/2013

11/06/2013

20/06/2013

AV. DAMLA KAVAK 
AV. EMRE ÖZDİKİCİERLER
AV. BURÇAK BAŞAK CANER
AV. SALİH VAROL 

AV. KADİR ELİK 
AV. YÜKSEL DİLEK
AV. ŞULE HANIM SALMANOĞLU
AV. TOLGA GÜRGİT 

AV. EYLEM ESRA YATAR
AV. MESUT IŞIK
AV. YEŞİM ÖNOL
AV. LAÇİN SÖNMEZOĞLU
AV. AYŞEN UÇAR
AV. FARUK ÇALIŞKAN 

AV. ERMAN ACARSOY
AV. UMUTCAN AKGÜN
AV. BURCU HAJJAR
AV. HÜSEYİN AKDEMİR

14/05/2013

AV. UĞUR GÜLER 
AV. ENGİN ERÇELTİK 
AV. HAMİT GÖKBERK GÖKMEN 
AV. MELİH SAİM GÜREN 
AV. GÜLŞEN SARIBAŞ 
AV. ECE UNUTMAZ 
AV. GÖKÇEN ÇEVRİM 
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CMK Müdafilerinin Dikkatine
CMK nöbet günü belirleme hakkında

CMK görevlendirmelerinde kullanılan OCAS progra-
mında görev tarihleri yıl bazında ayrılmadığından, bir 
önceki yıl belirlenen görev günleri, sanki müdafi ta-
rafından bu yıl için belirlenmiş gibi sistemde kalmaya 
devam etmektedir. 

Sorunun çözümü açısından OCAS yetkilileri ile yapılan 
görüşmeler sonucunda; 

13 Mayıs 2013 Pazartesi gündüz listesinden başlamak 
üzere tüm nöbet günü tarihleri kaldırılmış olduğundan 
müdafiler tarafından 13 Mayıs günü ve sonrasına ilişkin 
görev günlerinin yeniden belirlenmesi ve sisteme kaydı 
gerekmektedir. 

Müdafilerimiz açısından bir mağduriyete yol açmamak 
için mayıs ve devam eden aylara ilişkin nöbet listesi-
ne eklenmek istediğiniz günlerin tekrar belirlenmesi 
önemle rica olunur.

Saygılarımızla... 

İzmir Barosu CMK Görevlendirme Servisi

Önemli Not: Bu durum müdafilerimizin puanlarında 
herhangi bir değişikliğe yol açmayacak olup sistemde-
ki tüm müdafiler aynı puanlar üzerinden görev almaya 
devam edeceklerdir. 

HMK İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre anagayrimenkulün mes-
ken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat ma-
liklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın avukatlık 
büroları faaliyet gösterebilmelerine ilişkin Hukuk Mu-
hakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-
pılmasına Dair 6460 sayılı Kanun 30.04.2013 tarih ve 
28633 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

DUYURU NO:2013/39

UYAP’a dahil olmayan tebligat çıkarmaya yetkili 
mercilerin elektronik tebligat adresi edinmeleri 
hk. 

PTT Genel Müdürlüğü Posta ve Telgraf Daire Başkanlığı’ndan 
28.05.2013 günlü 19972225-710-7230 sayılı yazısında; 

7201 sayılı Tebligat Kanununa Resmi Gazetenin 19.01.2011 
tarih ve 27820 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğü 
giren Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
masına Dair 6099 sayılı Kanunla ilave hükümler eklenerek 
“anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 
şirketlere elektronik yolla tebligat yapılmasının zorunlu ol-
duğu, zorunluluğun Kanunun yayımlanma tarihinden iki yıl 
sonra yürürlüğe gireceği, elektronik tebligata ilişkin usul ve 
esasların yönetmelikte belirleneceği elektronik ortamda dahil 
tüm tebligatların Posta ve Tebligat Teşkilatı Genel Müdürlü-
ğü veya memur vasıtasıyla yapılacağı” şeklinde düzenlemeler 
yapıldığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda anılan Kanun değişikliği sebebi ile “tebligatı 
çıkaran merciler tarafından elektronik yolla tebligat yapıla-
bilmesi için tebligatı çıkaran merci tarafından PTT Genel Mü-
dürlüğü’nden elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik 
posta adresi edinilmesi” yine UYAP kapsamında söz konusu 
elektronik tebligat işlemleri için entegrasyon çalışmalarının 
devam etmekte olduğu UYAP’a dahil olmayan tebligat çıkar-
maya yetkili mercilerin elektronik tebligat adresi edinmeleri 
için yetkilendirilmiş PTT Merkez Müdürlüklerine müracaatta 
bulunmaları gerektiği bildirilmiştir.

Durumu ve gereğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

BARO BAŞKANLIKLARIMIZA
DUYURU NO:2013/48

Yönetim Kurulu’muzun 14/06/2013 günlü toplantısı 
693 sayılı kararı ile;

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu 
tarafından meslektaşlarımızın eş ve bakmakla yükümlü 
olunan çocuklarına yapılmakta olan tedavi yardımları-
nın düzenlendiği 3 no’lu “Bakmakla Yükümlü Olunan 
Kişiler Tedavi Yardımları ve Dayanışma Aidatı Toplama 
Uygulama Esasları” yönergesi, Madde 9 “Yardımlardan 
Yararlanma Hakkı”nda, Sosyal Yardım ve Dayanışma 
Fonu Yönetmeliği’ne dayanılarak aşağıdaki düzenle-
menin yapılmasına karar verilmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile meslektaşlarımızın eş ve bak-
makla yükümlü olunan çocuklarının tedavi yardımların-
dan yararlandırılabilmeleri için gerekli olan 1000 üye 
sayısının tamamlanması zorunluluğu ortadan kalkmış-
tır.

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyu-
rulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla.

Av. Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği Başkanı
 

 

 

İzmir Barosu 
“İş ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku Komisyonu 
Bülteni” Yayınlandı.

DUYURULARDUYURULAR
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DUYURULAR
DUYURU NO:2013/27

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta 
Primleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 
09.04.2013 günlü 95009196/XII-1136-1238 
sayılı Avukatlık Staj Süresi konulu yazısı.

Söz konusu yazıda özetle; önceki uygula-
malar gereği ve SGK Yönetim Kurulu’nun 
28/9/1983 gün ve 55186 sayılı kararı 
gereğince mahkemeler nezdindeki staj 
sürelerini tamamlayıp avukat nezdinde 
yapılması gereken stajını tamamlamadan 
hakimliğe (hakim adaylığına) geçenlerin 
yalnız mahkemeler nezdinde geçen staj 
süreleri borçlandırıldığı,

Daha sonra ise, avukatlık stajını tamam-
lamadan hakim adaylığına geçirilenlerin 
mahkemeler nezdinde yaptıkları staj sü-
relerinin hangi tarihler arasında hakim 
adaylığından geçmiş sayılacağı ile ilgili 
olarak Adalet Bakanlığı’nın 27/7/1998 
sayılı yazısı üzerine, avukatlık stajını ta-
mamlamadan hakim adaylığına geçirilen-
lerin mahkemeler nezdinde yaptıkları staj 
süreleri 29/9/1987 tarihine kadar hakim 
adaylığında, bu tarihten itibaren ise mes-
lekte geçmiş sayıldığından, 29/9/1987 
tarihine kadar mahkemeler nezdinde 
yapılan staj sürelerinin borçlandırıldığı, 
29/9/1987 tarihinden sonra ise staj sü-
relerini tamamlamamış olacaklarından 
hiçbir şekilde borçlandırma yapılmadığı,

Ancak, konunun yeniden değerlendiril-
mesi sonucunda, 1136 sayılı Avukatlık 
Kanunu’nun 3’üncü, maddesi ile “İstisna-
lar” başlıklı 4’üncü maddesinde yapılan 
değişikliklerle 5434 sayılı Kanun’un mül-
ga ek 31’inci maddesi ve gerekse 5510 
sayılı Kanun’un 41’inci maddesi hüküm-
lerine göre açıkta iken avukatlık stajını 
yapan ve stajını tamamlayarak avukatlık 
ruhsatı alan sigortalıların Kurumlarına 
başvurmaları halinde avukatlık staj süre-
lerinin borçlandırılmaya devam edileceği,

Avukatlık  stajını tamamlamadan;

- 1136 sayılı Avukatlık Kanun’un 4’üncü 
maddesinin değiştirildiği 10/5/2001 ta-
rihine kadar Adlî ve Askeri Hâkimlik ve 
Savcılıkta, Anayasa Mahkemesi aslî ve 
geçici raportörlüklerinde ve Danıştay 
dava daireleri başkan ve üyelikleriyle 
başkanın sözcülüğü, kanun sözcülüğü 
ve bu daireler başyardımcılıkları ve yar-
dımcılıklarında veya kuruluşlarında avu-
kat bulunan bakanlıklar ve katma bütçe 
ile yönetilen genel müdürlükler hukuk 
müşavirliği görevlerinde veyahut üniver-
siteye bağlı fakülteler hukuk ilmi dersleri 
profesörlük veya doçentliklerinde yahut 
Hâkimler Kanununa göre hâkimlik veya 
savcılık sınıflarından sayılan hizmetlerde 
en az dört yıl,

- 10/5/2001 tarihinden sonra ise adli, 
idari ve askeri yargıda hakimlik ve sav-
cılıklarda, Anayasa Mahkemesi raportör-
lüklerinde, Danıştay üyeliklerinde, üni-
versiteye bağlı fakültelerin hukuk bilimi 
dersleri dalında profesörlük, doçentlik, 
yardımcı doçentlik görevlerinde dört yıl, 
kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk mü-
şavirliği görevinde on yıl, süre ile hizme-
ti bulunanların gerek görülmesi halinde 
ilgili barolarla yapılacak yazışma sonu-
cunda avukatlık yapma hakkına sahip 
oldukları tespit edildikten sonra avukatlık 
stajını tamamlama ve avukatlık sınavını 
başarma şartları aranmadan avukatlık 
stajında geçen sürelerin  borçlandırılaca-
ğı,

Ayrıca, yukarıda belirtilenlerden daha 
önce avukatlık staj sürelerini borçlanma 
talepleri o tarihteki uygulama doğrultu-
sunda reddedilmiş olanlardan yeniden 

talepte bulunanların borçlanma işlem-
leri, ilk dilekçelerinin Kurum kayıtlarına 
geçtiği tarihteki borçlanmaya esas alınan 
unsurlar üzerinden yeni başvuru dilekçe-
lerinin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihte 
yürürlükte olan mali hükümler esas alın-
mak suretiyle yapılacağı,

Buna göre, avukatlık stajını tamamla-
madan ayrılanlar ile daha önce avukatlık 
stajını tamamlamadığı için borçlanma 
talepleri reddedilenlerin yukarıda belir-
tilen şartlar doğrultusunda 5434 sayılı 
Kanun’un mülga ek 31’inci maddesi veya 
5510 sayılı Kanun’un 41’inci maddesi hü-
kümlerine göre avukatlık staj sürelerini 
borçlanmayı talep etmeleri halinde bu 
sürelerini borçlanabilecekleri bildirilmiş-
tir.    

Saygılarımla

Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Avukat V. Ahsen COŞAR

Türkiye Barolar Birliği Duyurusu

DUYURULAR DUYURULAR
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İzmir Barosu
Disiplin Kurulu Kararı

Esas No : 2011/385
Karar No : 2012/32
Karar Tarihi : 10.02.2012
Kesinleşme Tarihi : 24.04.2012

YAKINMA: Yakınan Avukat, yakınma dilekçesinde 
özetle, müvekkili olan .......... adına 2010 yılı içinde 
nafaka ve velayet davaları açtığını, ancak daha sonra 
taraflar anlaştığı için, davaların ilk duruşmalarına gi-
rilmediği ve müracaata bırakıldığı, müvekkilinin başka 
bir konuda da kendisini görevlendirmediği, ancak ya-
kınılan Avukat’ın her nasılsa Uyap sisteminden öğren-
diği avukatlık adresine, bu müvekkilinin ADSL borcu 
nedeniyle vekili sıfatıyla uyarı yazısı gönderdiği, müte-
akiben icradan ödeme emrinin de vekil sıfatıyla kendi-
sine gönderildiğini, ancak bu konuda vekil olmaması 
nedeniyle ödeme emrini icra dairesine iade ettiğini 
belirtmiş ve yakınılan avukattan şikayetçi olmuştur.

DEĞERLENDİRME ve KARAR: Yakınan Avukat’ın icra 
dosyasına icra borçlusu adına vekalet ibraz etmediği, 
borçlu adına yalnızca bir dava takip ettiği, ancak bu 
davanın da yakınma konusu icra takibi ile ilgili olma-
dığı, diğer bir anlatımla, borçlu vekili olarak tebligat 
gönderilen icra dosyasının yakınan Avukat tarafından 
takip edilmediği, avukata gönderilen tebligatın yasal 
dayanağının olmadığı, UYAP sisteminden alınan çık-
tıda görünen adresin borçlunun değil, avukatın büro 
adresi olduğu, açıkça anlaşılmaktadır. Yakınılan tara-
fından, borçlunun adresi yerine yakınan Avukat’ın ad-
resine tebligat gönderilmesinin bir hata olduğu kabul 
edilerek, bu durumun dosya çokluğundan ve perso-
nelin hatasından kaynaklanmış olduğu belirtilmiş ise 
de, avukatların yanında çalıştırdıkları kişilerin mesleki 
faaliyetleri kapsamındaki hatalı eylem ve işlemlerinden 
sorumlu olduğu ve Avukatlık Meslek Kuralları’nın 38/2 
maddesinde, avukatın zamanının yetmediği işi kabul 
etmemesi gerektiğinin hatırlatılması karşısında, yakını-
lan Avukat’ın eyleminin Avukatlık Meslek Kuralları’nın 
3 ve 4. maddelerine aykırılık teşkil ettiği kanısına varı-
larak, yakınılan Avukat ..........’ın 1136 sayılı Yasa’nın 134, 
135/1 maddeleri gereğince Uyarma cezası ile cezalan-
dırılmasına karar verilmiştir.

İzmir Barosu
Disiplin Kurulu Kararı

Esas No : 2011/174
Karar No : 2012/7
Karar Tarihi : 13.01.2012
Kesinleşme Tarihi : 18.10.2012

YAKINMA: Yakınan Avukat, yakınılan Avukat ile İzmir 
...... İcra Müdürlüğü’nün 2008/....... sayılı dosyası ile 
başlatılan bir takip nedeniyle açılan davada karşılıklı 
olarak yer aldıklarını, davanın ilerleyen aşamasında ya-
kınılan Avukat tarafından dosyaya sunulan .......... tarihli 
dilekçede, kendisine yönelik olarak Avukatlık Meslek 
Kuralları’na aykırı beyanlarda bulunulduğu iddiası ile, 
şikayetçi olmuştur. 

DEĞERLENDİRME ve KARAR: Yakınılan Avukat ta-
rafından İzmir .......... Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 
2008/.......... E. sayılı dosyasına sunulan .......... tarihli 
dilekçenin incelenmesinde, yakınılan Avukat’ın, “yani 
davacı vekilince, 2 milyon YTL bir şirket alacağı için ka-
nunen böyle bir hakkı olmaksızın ve aklı başında bir 
avukatın normalde yapmayacağı şekilde şirket işyeri-
ne değil de şirket ortağının evine hacze gidilmiş...”; yine 
aynı dilekçede “davacı vekilince ortaklaşa çalışılarak 
mahkemeyi yanıltmak amacıyla birtakım sahte evrak-
lar düzenlenmiş ve bunlar hem icra dairesine hem de 
sayın mahkemeye delil listesinde sunulmuştur…” şek-
lindeki ifadelerinin; keza İzmir ..........İcra Mahkeme-
si’nin 2008/.......... E. sayılı dosyasına sunulan, tarihsiz, 6 
sayfalık, yakınılan Avukat tarafından imzalı dilekçenin 
3. sayfa son dört satırında “hukuk kisvesi altında, icra 
dosyasından taraf beyanlarını ve müdürlükçe önceden 
verilen kararları çalmak da dahil her türlü hile uygula-
narak ..........’e ve haksız olarak ..........’e baskı uyguladığı 
aşikardır...” şeklindeki cümlelerin Avukatlık Kanunu’nun 
34, TBB Avukatlık Meslek Kuralları’nın 4, 5, 26 ve 27. 
maddelerine aykırı olduğu kanısına varılarak, yakınılan 
Avukat ..........’ın 1136 sayılı Yasa’nın 134, 135/1 mad-
deleri gereğince Uyarma cezası ile cezalandırılmasına 
karar verilmiştir.

KARARLARDİSİPLİN KURULU
KARARLARI

Bülten’in bu sayısından itibaren, İzmir Barosu Disiplin Kurulu’nca 
verilen ve TBB denetiminden geçerek ya da itiraz edilmeksizin 

kesinleşen kararlardan emsalleri sizlerle paylaşmaya başlıyoruz. 

İzmir Barosu Disiplin Kurulu’nun bu kararlarını, avukatların 
birbirleriyle, müvekkilleriyle ve yargı makamları ile olan ilişkilerinde 

yol gösterici olması dileğiyle, dikkatlerinize sunuyoruz.
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Av. Noyan Özkan (2366)
Doğum: Kilimli-Zonguldak, 21.04.1953
Mezuniyet: 1977 / A.Ü. Hukuk Fak.
İzmir Barosu Kayıt: 01.03.1984
2000-2002 İzmir Barosu Başkanı
Ölüm: 06.04.2013

Av. Kenan Özkaya (3444)
Doğum: Karacasu, 22.04.1963
Mezuniyet: 1987 / A.Ü. Hukuk Fak.
İzmir Barosu Kayıt: 03.10.1989
Ölüm: 18.04.2013

Av. Fitnat Vardaryıldızı (504) 
Doğum: 19.12.1925 / Selçuk 
Mezuniyet: 1952 / İ.Ü. Hukuk Fak.
İzmir Barosu Kayıt: 16.03.1954
Ölüm: 04.06.2013

Av. Talat Ulusoy (441) 
Doğum: 1925 / Söke 
Mezuniyet: 1951 / İ.Ü. Hukuk Fak.
İzmir Barosu Kayıt: 21.04.1952
1962-1968 / 1970-1972 

İzmir Barosu Y.K. Üyesi
Ölüm: 20.06.2013

Av. Jülide Yumlu (517) 
Doğum: 04.02.1926
Mezuniyet: 1948 / İ.Ü. Hukuk Fak.
İzmir Barosu Kayıt: 05.08.1954
1968-1970 İzmir Barosu 
Y.K. Üyesi
Ölüm: 14.05.2013

Av. Mehmet Yurdal Tokat (1930)
Doğum: Aksaray, 10.05.1943
Mezuniyet: 1971 / A.Ü. Hukuk Fak.
İzmir Barosu Kayıt: 10.06.1980
Ölüm: 28.06.2013



Neşe Aslan

Eylem YıldızDeniz Gürbüz

A. Haşim Öztürk

İzmir Barosu Fotoğraf Eğitim Grubu Çalışmaları

Dilek Sertcan

Mehmet Ersil Hanife Yıldırım

İsmail Kavak
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