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BASKANDAN

Değerli Meslektaşlarım;
 
Yapılan 2014 Genel Kurulundan son-
ra yeni bir yönetim, yeni bir anlayış ve 
yeni bir heyecan dalgası ile içine girdi-
ğimiz bu yeni dönemin yeni umutlarla 
geleceğe daha güvenli bir bakış vere-
ceğini umut ederken maalesef ülke-
mizde oluşan olaylar ve mesleğimize 
yapılan saldırılar bize bu umutları bile 
çok görmektedir.

Öncelikle Genel Kurula katılan ve katkı 
koyan meslektaşlarımıza  teşekkürleri-
mi sunarım.

Tabi ki sadece kazanılacak oy üzerin-
den politika üreten,hamaset edebiya-
tı ile devleti idare etme düşüncesinde 
olan siyasetçiler yüzünden güzel in-
sanların yaşadığı güzel ülkemiz acılar 
ve hukuksuzluk kıskacı içersinde sav-
rulmaya devam etmektedir. Bu ne-
denle yukarıda anılan yeni dönemle-
rin mutluluğunu doyasıya yaşayama-
makta ve yaşatamamaktayız. Doğaldır 

ki İzmir Barosu olarak hukuksuzlukla 
mücadelemiz her zaman sürmekte bir 
hukuk kurumunun hukuka saldırılar 
karşısındaki onurlu mücadelesi devam 
etmektedir. Bu düşüncenin uygulama-
sı olarak TBB ve diğer barolarla birlik-
telik sağlanmış ve ortak hareket plat-
formu oluşturulmuştur.

Son dönemde toplumda susturulan ba-
sının, sendikalar ve sivil toplum örgüt-
lerinin durumu ortada iken insanlarımı-
zın avukatlara ve İzmir Barosuna olan  
güveni boşa çıkarılmamış ve İzmir Ba-
rosu’nun sesi kamu adına haksızlıklara 
karşı hep yüksek olarak çıkmıştır.

Hukuksuzluklara dur demenin yanın-
da zamanında insanımızın yüreklerini 
yaralayarak derin izler bırakan Soma 
Maden Faciası, Gezi Olaylarında öl-
dürülen gençlerin davaları gibi  , mes-
lektaşlarımıza yapılan her olayda veya 
duruşmalarda ya müdahil olduk ya da 
gözlemci olarak katılarak mağdurların 
haklarını savunmaya gayret gösterdik. 

Meslektaşlarımızın bize olan güvenini 
boşa çıkarmadık, hakkını arayanın hep 
yanında hukukun kalesi olmaya de-
vam ettik.

Bizim görünmeyen duvarları yıkmak 
için meslek ve meslektaş odaklı bir 
hizmet idealimiz var. Tek hedefimiz, 
yönettiğimiz baronun meslektaşımıza 
nasıl yararlı olabilir nasıl daha faydalı 
hizmet verebilir düşüncesidir.

Yargı mensuplarına yapılan saldırıların 
arttığı ülkemizde meslektaşlarımızın 
can güvenliğini sağlamak adına çalış-
ma başlattığımızı belirtmek isterim.

Meslektaşlarımıza görevi başında iken 
ve görevinden dolayı saldırılar artmış 
ve avukatlar her gün medyada hedef 
gösterilmeye başlanmıştır. Bu gidişe 
bir dur demenin vakti gelmiştir. Savun-
ma susmaz, susturulamaz diyor sizle-
ri başta kendim ve tüm seçilmiş kurul  
üyeleri arkadaşlarım adına saygıyla se-
lamlıyorum.

Av. Aydın Özcan       İzmir Baro Başkanı



İzmir Barosu 2014 yılı Ola-
ğan genel Kurulu 25-26 Ekim 
2014 günlerinde Fuar Atlas 
Pavyonu’nda yapıldı. Yapı-

lan Seçimler sonucu Av. Aydın Öz-
can İzmir Barosu Başkanı seçildi.
 
Seçim sonucu Av. Mustafa 
Çetin, Av. Gülay Ufuke 
Serin, Av. A. Şakir 
Uzun, Av. Nuriye 
Kadan, Av. Cem 
Cemal Coşkan, 
Av. Ergun Sa-
kızlı, AV. Burcu 
Karakoç, Av. 
Murat Ergün, 
Av. Nilay Ertem 
Durlu, Av. Mehmet 
Kozan Yönetim Kuru-
lu üyeliklerine seçildiler.
 
İzmir Barosu Disiplin Kurulu üyelikleri-
ne; Av. Can Özarpacı, Av. Adil Günhan 
Baydoğan, Av. Nurten Eğercioğlu, Av. 
Murat Sevengül, Av. Muammer Er-
çoban seçildiler. İzmir Barosu Denet-
leme Kurulu üyeliklerine ise Av. Nuri 
Yılmaz, Av. Serkan Ayan ve Av.Özden 

Gin seçildiler.
Delege ola-
rak; Özde-
mir Sök-
men, Ayşe 
H a v u t ç u , 

Burhan Gü-
neş, Enis Din-

çeroğlu, Abdü-
kadir Özdemir, İrfan 

Bülbül, İlke Erol, İrfan Ko-
çana, Abdulkadir Ön, Kadir Evran,Lale 
Özberk,Mehmet Kamil Ergenekon, 
Mehmet Kuzer, Gülsüm Ormancı, 
Mustafa Ece, Ünsal Özgüler,  Mihri-
gül Keleş, Rıdvan Çavuş, Utku Çimen, 
Olcay Hepdemirgil,  Sezgin Güler, 
Serkan Cengiz, Erhan Kılınç seçildiler.

İzmir Barosu 2014 yılı Olağan genel Kurulu 25-26 Ekim 2014 günlerinde Fuar Atlas Pavyonu’nda yapıldı. 
Yapılan Seçimler sonucu Av. Aydın Özcan İzmir Barosu Başkanı seçildi.

İzmir Barosu 2014 Yılı
Olağan Genel Kurulu Tamamlandı
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Seçim sonrası oluşan Divan;
Başkan - Av. Aydın Özcan 
Başkan Yardımcısı - Av. Mustafa Çetin 
Genel Sekreter - Av. A. Şakir Uzun
Sayman - Av. Nilay Ertem Durlu
İlçe Temsilcileri;

Adli Yardım
Av.Cem Cemal Coşkan  
Av. Mustafa Çetin  
Arabuluculuk Komisyonu
Av. A. Şakir Uzun  
Av. Nilay Ertem Durlu  
Atatürk İlkeleri ve 
Cumhuriyet Devrimleri Komisyonu
Av.A. Şakir Uzun 
Avukat Hakları Merkezi
Av. Ergun Sakızlı  
Av. Mehmet Kozan  
Av. Nilay Ertem Durlu  
Cezaevi Komisyonu
Av. Murat Ergün  
Av. Nuriye Kadan  
CMK
Av. Mehmet Kozan  
Av.A. Şakir Uzun 
Çocuk Hakları Merkezi
Av. Nuriye Kadan 
Av. Mehmet Kozan  
Göç ve İltica Komisyonu
Av. Burcu Karakoç  
Av. A. Şakir Uzun  
Hayvan Hakları Komisyonu

Av. Burcu Karakoç  
Av. A.Şakir Uzun   
İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu
Av. Burcu Karakoç  
İnsan Hakları Hukuku ve
Hukuk Araştırmaları Merkezi
Av. A. Şakir Uzun  
Av. Nuriye Kadan  
İnternet ve Bilişim Komisyonu
Av. Cem Cemal Coşkan  
Av. A. Şakir Uzun  
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Komisyonu
Av. Ergun Sakızlı  
Av. Mustafa Çetin  
Kadın Hakları Danışma ve Hukuk 
Araştırmaları Merkezi
Av. Nuriye Kadan 
Kadın Hakları Komisyonu
Av. Nuriye Kadan  
Av. Burcu Karakoç  
Kent ve Çevre Komisyonu
Av. Burcu Karakoç   
Av. Gülay U. Serin  
Kültür ve Sanat Komisyonu
Av. Nilay Ertem Durlu  

Av. Burcu Karakoç  
Av. Murat Ergün   
Sağlık Hukuku Komisyonu
Av. Mehmet Kozan  
Av. Cem Cemal Coşkan  
Spor Komisyonu
Av. A.Şakir Uzun  
Av. Mustafa Çetin 
Av. Gülay U. Serin  
Staj Eğitim Merkezi
Av. Mustafa Çetin 
Av. A.Şakir Uzun  
Stajyer Avukatlar Komisyonu
Av. Cem Cemal Coşkan   
Av. Burcu Karakoç  
Tüketici Hakları Komisyonu
Av. Gülay U. Serin  
Uluslararası İlişkiler Komisyonu
Av. Mustafa Çetin 
Yasa Komisyonu
Av. Gülay U. Serin  
Av. Nilay Ertem Durlu  
Yayın Kurulu
Av. A. Şakir Uzun  
Av. Nilay Ertem Durlu  
Av. Burcu Karakoç

İzmir Barosu Divanı, komisyon sorumlu Yönetim Kurulu 
üyeleri ve ilçe temsilcileri,

İLÇE TEMSİLCİ

ALİAĞA AV. ERCAN CANIMOĞLU 

BAYINDIR AV. SEVİLAY KANTARCIOĞLU

BERGAMA AV. SUBUTAY ÜNVER

BEYDAĞ AV. HİLAL GİRGİN

ÇEŞME AV. AKGÜN ONUR

DİKİLİ AV. MEHMET KAYA

FOÇA AV. AYCAN GÜLER

KARABURUN AV. ASLI KILIÇ

KARŞIYAKA AV. NESRİN SAYIN BAHÇİVAN

KEMALPAŞA AV. AYŞE ŞENGÖR ÖZDEN

İLÇE TEMSİLCİ

KINIK AV. ORHAN TAPARLI

KİRAZ AV. SEZAİ KEPÇEN

MENDERES AV. FİGEN TÜRKKAL

MENEMEN AV. SÜMEYYE ZEYTİN GÜL

ÖDEMİŞ AV. ERDEM BOYACI

SEFERİHİSAR AV. KADİR ÖZBEK

SELÇUK AV. CEMAL ÇELİKEL

TİRE AV. SAMİ GÖRÜŞÜK

TORBALI AV. SİBEL TEKİN

URLA AV. MUSTAFA ÖNDES

KOMİSYON SORUMLU YK ÜYELERİ
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Sayın Başkan, Değerli Divan,
          
İzmir Barosu Genel Kurulu’nun çok de-
ğerli üyeleri, sevgili meslektaşlarım, 
İzmir Barosu olağan Genel Kurulu’na 
hoş geldiniz. Genel Kurul meslek ör-
gütümüzün en yüce makamıdır. Bugün 
burada size hitap ediyor olmaktan do-
layı büyük onur duyduğumu  söylemek 
istiyorum. İzmir Barosu’nun en büyük 
grubu olan Cumhuriyetçi Avukatlar 
grubu adına  Baro Yönetimine güç-
lü, kararlı ve hazır bir şekilde talibiz. 
60 projeyle geliyoruz. Seçilirsek neler 
yapacağımızdan da bahsedeceğim el-
bet ama İzmir Barosu’nun ilk başkanı 
sayın Bekir Behlül Bey’den bahsetmek 
istiyorum. Zira dünü bilmeden bugünü 
anlamak ve yarını anlamak mümkün 
değildir. Bu isim Baromuz’un genlerin-
deki Cumhuriyetçiliği, mücadeleciliği 
ve  liderliği bize hatırlatacak bir tarihi 
kişiliktir. Dava vekili olarak başladığı 
meslek hayatında 2. Meşrutiyeti, Bal-
kan Harplerini, 1. Dünya Harbini, İz-
mir’in işgalini ve Kurtuluş Savaşını gö-
ren bu değerli şahsiyet, 1908 yılında 
kurulan Baromuzun ilk başkanı Bekir 
Behlül Bey’den başkası değildir. 

Seyreden değil, yön veren Baro
Genel Kurulumuz’un değerli üyeleri, 
bizler güçlü Avukat özgür ve öncü Baro 
için derken boşuna demiyoruz. İzmir 
Barosu daha kurulurken özgür ve öncü 
Baro olarak kurulmuştur. Bunu hiç bi-
rimiz asla unutmamalıyız. Baromuz’un 
genlerinde direniş vardır. Mücadele 
vardır. Teslim olmamak vardır. 1908 yı-
lında kurulan Baromuz’un ilk başkanı, 
1936 yılında kaybettiğimiz sayın Bekir 
Behlül Bey, bize bu onurlu mirası bı-
rakmıştır. Bugün bu kürsüden mesle-
ğimizin onurunu yücelten ve edebiye-
te intikal eden başta Bekir Behlül Bey 
olmak üzere tüm İzmir Barosu Başkan-
larını ve görevi başında kaybettiğimiz 
efsane Başkanımız sayın Nevzat ER-
DEMİR’i saygıyla anıyoruz. İzmir Baro-

su seyreden değil, yön veren bir Baro 
olmalıdır. Biz Cumhuriyetçiler bunun 
için adayız. 

Bu nasıl reform?
Değerli Meslektaşlarım, bugün Türki-
ye’de son dönemde, en sonunda, en 
çok konuşulan şey hukuktur. Daha doğ-
rusu hukuksuzluktur. Televizyonları aç-
tığımızda açık oturumlara baktığımız-
da, gazetelere baktığımızda, internette 
Türkiye gündeminde hep adalet var. 
Adaletsizlik var, hukuk var hukuksuz-
luk var. Peki neden? Çok sevdiğim bir 
tanımlama vardır. Hukuk hava gibidir, 
varken onu hissetmezsin bile ama yok-
ken nefes dahi alamazsın. Hukuk ancak 
yokken hissedilir, yokken konuşulur. Bu-
gün bu kadar çok hukuk ve adalet konu-
şulması bundandır. Bugün memlekette 
hukuk yetmezliği var. Maalesef ki son 
olarak 35 maddelik bir paket gündem-

de. Özgürlükleri savunmayı kısıtlayan,  
avukatların dosyadan belge ve bilgi al-
masını zorlaştıran, makul şüphe gibi 
ne tarafa çeksen gidebilecek kavram-
larla insanların özgürlükleri ve mülki-
yet haklarını tehdit eden ve adım adım 
polis devleti olmaya doğru bir gidişat 
var. Daha 7-8 ay önce kaldırılan düzen-
lemelerin tekrar  ve daha ağır olarak 
devreye  sokulması tehlikesi var. Sanki 
hukukta yine bir cadı kazanı var, cadı 
avı var. Dinlemeler genişletiliyor, özel 
hayatın gizliliği kısıtlanıyor, basın özgür-
lüğüne kısıtlamalar getiriliyor. Hukukla 
bu kadar oynanmaz sevgili meslektaş-
larım. Hukuk yap-boz tahtası haline 
getirilmez. Hukukun üstünlüğü yoksa 
üstünlerin hukuku vardır. Üstünlerin 
hukuku varsa Demokrasi olmaz, özgür-
lük olmaz, hak ve adalet olmaz, mede-
niyet ve gelişme olmaz. Adil Yargılanma 
hakkı olmaz. savunma hakkı olmaz. Biz 

AV. AYDIN ÖZCAN
2014 GENEL KURUL KONUŞMASI
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Cumhuriyetçiler tüm bu hukuksuzluk-
lar karşısında durmak ve gidişata dur 
demek için adayız. Tarih dik duranları 
yazacaktır. Dik durmak için adayız. ge-
lişmelerden rahatsızız. Bakın HSYK’yı 
beğenmediler. Yetmez ama evetçilerle 
birlikte Anayasayı değiştirdiler. reform 
dediler, yeni bir HSYK yarattılar. sonra 
“aaa biz ne yaptık” dediler. Tekrar re-
form dile bir başka yasa değişikliği yap-
maya kalkıştılar. Seçimlerin sonucunu 
istediğimiz gibi olmazsa referanduma 
gideriz dediler.  HSYK’yı bir daha değiş-
tirdiler. HSYK seçimlerini kim kazanmış 
kim kaybetmiş artık çok da önemli de-
ğil. önemli olan seçilenlerin hukukun 
üstünlüğüne göre davranması, bağım-
sız yargıyı koruması bunun için çalışma-
sıdır. yeni HSYK’ nın sırtındadır bu yük. 
Ama daha dakika 1,  gol 1 oldu arkadaş-
lar. 17 Ekim günü 17-25 Aralık soruştur-
masında takipsizlik kararı verildi. Yani 
Türkiye’de yolsuzluk ve rüşvet olayları 
yaşanmamıştır. Yeterli suç şüphesi bu-
lunmamış, tapeler ve diğer deliller iti-
raflar vs. Hiç birisi olmamış gibi adeta 
harekete geçilmiştir. Bu takipsizlik kara-
rı işte böyle bir karardır. İnsanın aklıyla 
alay eden bir karardır. Bir zamanlar bir 
kamu spotu vardı. Tarif affetmez diye. 
Evet tarih affetmez. Geçici üstünlükle-
rine güvenerek hukuksuz işler yapanları 
hukuku eğip bükenleri gerçekten tarih 
affetmez. Tarih onları da yazar Yargı ba-
ğımsızlığının tam olabilmesi için İzmir 
Barosu görevi geldiğimiz taktirde HSK 
dan Adalet Bakanı, Adalet Bakanı Müs-
teşarının çıkarılması konusunda üstüne 
düşen her türlü mücadeleyi verecektir. 
Bizim hedefimiz tam yargı bağımsızlı-
ğıdır. Adalet Bakanının, Adalet Baka-
nı Müşteşarının olduğu bir HSYK’ dan 
Yargı bağımsızlığını bekleyebilir misiniz, 
soruyorum! Bizler Türkiye’de  kimse 
Hukuktan muaf olmasın., hukukun üs-
tünde olmasın diye adayız. Bakınız bir 
zamanlar bu ülkenin Onurlu Yurtsever 
subayları Akademisyenleri ve Gazete-
cileriyle dolan Silivri’ye bugün başkaları 
taşınmıştır. 1894 yılında yüzbaşı Alfred 
Dreyfus haksız yere yolsuzlukla itham 
edilerek  Fransa’da yargılanmış Şeytan 
Adası’na sürülmüştür. Ancak sonraları 
itiraflarla hataların yapıldığı, kasıtlı ce-
zalandırılmaların yapıldığı ortaya çıkmış 
ve bu suçlamalarda bulunanlar maale-

sef ki orada biraz daha fazla onur var. 
İntihar etmiştir, bu haksız suçlamada 
bulunanlar. Şimdi bizim ülkemizde de 
az önce saydığım asker, bürokrat,bilim 
adamı, gazeteciler adil bir şekilde yargı-
lanmadıkları maalesef ki yine Anayasa 
Mahkemesinin kararı ile sabit olmuştur 
da özgür kalmışlardır. 

İzmir Barosu’na demokrasi gelecek
Bizler Adil Yargılama yapılmıyor diye 
Silivri Cezaevi önünde bağırırken ku-
laklarını tıkayanlar şimdi hukuk için-
de paralel yapıdan şikayet etmekte-
dir. Hukuksuzluğu bu ülkenin Anayasa 
Mahkemesi tescil ve ilan etmiştir. Biz 
hukukçular, biz Cumhuriyetçi Hukuk-
çular herkes için Hukuk ve Adalet is-
tiyoruz. Kimsenin evi sabaha karşı ba-
sılmasın istiyoruz. Kimse suçsuz yere 
hapse atılmasın istiyoruz. Bunun için 
adayız. Suçu varsa da herkes adil yar-
gılansın, hukuk önünde eşit muame-
le görsün istiyoruz. özgürlükler esas 
olsun, sınırlamalar istisna olsun diye 
adayız. Yeni cadı avları olmasın, hukuk 
ve adalet herkes için herkese eşit ol-
sun diye mücadele ediyoruz ve biliyo-
ruz ki adalet olmadan Devlet, Avukat 
olmadan Adalet olmaz. Adalet Mülkün 
Temelidir. Kim nerede haksızlığa uğ-
rarsa İzmir Barosu orada yanında ola-
caktır. Bunun sözünü Genel Kurulda siz 
meslektaşlarıma veriyorum. Değerli 
arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım 
bu yargılamalar sürerken avukatlara 
baskılar olmasın, savunma susturul-
masın dile uğraştık. Hala uğraşıyoruz. 
Ergenekon ve Balyoz gibi davalarda ya-
şanan hukuksuzluklar tekrarlanmasın 
diye mücadele ediyoruz. Baro bu mü-
cadelede avukatın yanında olsun diye 
bugün burada adayız. İstanbul Barosu 
devam eden yargılamada mahkeme-
ye giderek avukatların haklarını kanun 
kapsamında koruduğu için, koruduğu 
gibi Baromuz avukatların arkasında 
dursun diye bugün burada adayız. Bi-
liyorsunuz İstanbul Barosu bu konuda 
yargılandı ve beraat etti. Gönül ister-
di ki İzmir Barosu da daha aktif görev 
alsın. Meslektaşlarının yanında olsun. 
Ancak Baro özel yetkili mahkemeler-
deki dosyaların taranması sonrası İz-
mir’de özellikle Askeri casusluk dava-
sında bir CD için 500 TL. para istenme-

sin diye bugün burada adayız. Maale-
sef bunu da İzmir’de biz meslektaşlar 
olarak yaşadık. Savunmanın yanında 
olması gereken Baro dosyayı taratarak 
meslektaşına 500 TL. ye CD’ yi vermiş-
tir. Bu da üzücü bir durumdur. Değerli 
meslektaşlarım gezi davaları, özgür-
lükleri kısıtlayan düzenlemeler, yeni 
internet yasası, twitter ve you tube ya-
saklanması vicdanı yaralayan takipsiz-
lik kararları Ankara’nın göbeğinde uy-
gulanmayan mahkeme kararları kaçak 
başkanlık sarayları, bütün bunlara ses 
çıkarmayacaksak neye ses çıkaracağız. 
Soruyorum bu gidişe dur demeyecek-
sek neye dur diyeceğiz. tarihteki üstat-
larımız müdafa-i hukuk derken bizler 
hukuku müdafa etmeyecek miyiz. biz 
bunları demek için adayız. hukuksuzlu-
ğa karşı  durmak için adayız. bir ülkede 
hukuk ve yargı sistemi tuzdur. neresi 
kokarsa oraya tuzu basarsınız. bu yüz-
den tuzun kokmaması gerekir. bu ülke-
de tuzu kokutmak isteyenler var. buna 
izin vermeyeceğiz. hukukun üstünlü-
ğünün üstünlerin hukukuna dönüş-
mesine asla izin vermeyeceğiz. bunun 
için adayız. Biz Cumhuriyetçi avukatlar 
olarak ülke meselelerine baktığımızda 
ne yazık ki kötü bir manzara  görüyo-
ruz. toplumun genelinde demokrasi 
konusunda çok ciddi kaygılarımız var. 
Avukatlar demokrasi azını en iyi hisse-
denlerdir. toplumun öncüleridir. Tür-
kiye’de Başkanlık modeli, tek adamlık 
gibi yaklaşımlar, despotizme varan uy-
gulamalar. Özgürlüklerin kısıtlanması, 
makul şüphe gibi kavramlar, demokra-
simizin önünde çok büyük engellerdir. 
Türkiye AB vizyonundan vazgeçmiş gi-
derek daha çok Ortadoğulu hale gel-
miştir. Biz Avukatlar olarak demokra-
sinin tarafında olmalıyız. Her görüşten 
meslektaşımızla el birliğiyle güç bir-
liğiyle İzmir Barosu’nu demokrasinin 
kalesi yapmak, şeffaf katılımcı bir Baro 
yapmak için, Demokrasinin güçlenme-
si için ordayız. Ülke içinde istediğimiz 
demokrasiyi en başta Baroda kurmak 
için adayız. Bunun için de İzmir Baro-
su’nda Baro Meclisini kurmak istiyo-
ruz. Yine İzmir’de genç meslektaşları-
mızın haklarını daha iyi savunmak için 
genç Avukatlar Meclisini kurmak isti-
yoruz. Yani İzmir’de İzmir Barosu’nda 
demokrasiyi getirmek istiyoruz. 
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Üniter yapıya sahip çıkacağız
En temel evrensel değer ve haklar bir 
tarafa;  bayrak, Atatürk gibi ulusal de-
ğerler ve ayaklar altına alınıyor. Her gün 
bu konuda çok ciddi bir tepki var, bü-
yük bir dip dalgası var toplumda.Kardeş 
kavgası olmaması, iç barışımız, huzuru-
muz bozulmaması gerekiyor. Gidişattan 
endişeliyiz. bugün hiç olmadığı kadar 
ülkenin bölünmesi kaygısı var. vatan-
daş ne olacak bu işin sonu diye endişe-
li bir şekilde, bakıyor açılım süreci adı 
altında içeriği hakkında topluma bilgi  
verilmeyen daha çok algı operasyonuy-
la hazmettire hazmettire işlettirilen bir 
süreç var. Bizim düsturumuz yurtta ba-
rış dünyada barış. Biz de elbette barış-
tan yanayız, ancak barış onurlu bir barış 
olmalıdır. Türk Bayrağı’nın yakıldığı, İn-
dirildiği, Atatürk büstlerinin tekmelen-
diği bir süreçte barıştan  söz edilemez. 
Bu hakaretleri sineye çekmek mümkün 
değildir. Açılım süreci başında sınırda 
çatır mahkemesi kurulması da huku-
kun siyaset eliyle rencide edilmesini de 
kabul etmemiz mümkün değildir. Bura-
dan bir kez daha altını çiziyoruz. Kırmızı 
çizgiyse, kırmızı çizgi. Misak-ı Milli’den 
dönmeyeceğiz, vatanı asla böldürtme-
yeceğiz. Ülkenin üniter yapısına sahip 
çıkacağız.

İzmir Barosu yeniden Cumhuriyetin 
kalesi olmalıdır
Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyetçi 
Avukatlar Grubu’nun ülke ve meslek 
sorunlarına yaklaşımı ilkeleri duruşu 
hiçbir tartışma ve terettüde yer ver-
meyecek kadar açık ve nettir. Gru-
bumuz Atatürk ilke ve değerlerinin 
ışığında demokratik, laik, sosyal bir 
hukuk devleti idealinin savunucu-
su cumhuriyet kazanımlarının ulusal 
bütünlüğün tavizsiz savunucusudur. 
Güçlü avukat özgür ve öncü baro” 
sloganıyla önceliğinin meslek so-
runlarına verirken ülke sorunlarında 
duyarlı ve aktif rol almaktan da çe-
kinmedik bundan sonra da asla çe-
kinmeyeceğiz. Çağı takip etmek yet-
mez, önüne geçmek gerekir. Değerli 
arkadaşlarım, İzmir Türkiye’nin 3. 
büyük kentidir ama sadece bir kent 
değildir. İzmir bu topraklarda kurtu-
luş için ilk ve son kurşunun atıldığı 
kenttir. İzmir düşman işgalini de gör-

müştür, aynı düşmanın denize dö-
külmesini de görmüştür. İzmir Hasan 
Tahsin’in cesareti, Fahrettin Altay’ın 
atının sırtında başı dik ve gururlu  
bakışıdır. İzmir kurtuluşun ruhudur. 
İzmir  özgürlüğün, İzmir Cumhuriye-
tin ruhudur, İzmir devrimlerin ruhu-
dur. Cumhuriyetin,  Atatürkçülüğün, 
kadın - erkek eşitliğinin, demokrasi 
ve özgürlüğün kalesidir. Türkiye için 
kutsal olan bu değerlerin en fazla ge-
lişip serpildiği kök saldığı bir kenttir 
İzmir. İzmir Barosu da herhangi bir 
Baro değildir. Bu değerlerin en güçlü 
sesle savunulması gereken Barodur. 
İzmir Barosu yeniden Cumhuriyetin 
kalesi olmalıdır. Bu tarihin ve İzmir 
ruhunun, İzmirli avukatlara yüklediği 
tarihi bir görevdir. Bugün demokrasi 
ve özgürlüklere sıkı sıkıya sarılmak, 
hukukun üstünlüğünden, üstünlerin 
hukukuna geçilmesine karşı çıkmak 
ülkenin toprak bütünlüğünü, milletin 
kader birliğini savunmak Atatürk dev-
rimlerinin cumhuriyet değerlerinin 
örselenmesine dur demek zorunda-
yız. Hukukun ayaklar altına alınması-
na daha fazla sessiz kalamayız. Ada-
let olmadan devlet, avukat olmadan 
da adalet ayakta kalamaz. Bir birini 
ötekileştirmeyen, tüm meslektaşla-
rımızı kucaklayan birlik ve beraberlik 
ruhunu sözde değil özde benimseyen 
Cumhuriyetçi bir anlayışı yani direni-
şin ve kurtuluşun ruhunu, 9 eylül ru-
hunu tekrar Baroya taşımalıyız. 

60 projeyle geliyoruz
Değerli Meslektaşlarım, Avukatlar köle 
kullanmadılar ama efendileri de asla ol-
madı. Bağımsız savunma, güçlü savun-
ma, hem adaletin hem de demokrasi-
nin teminatıdır. Bizim sloganımız güçlü 
avukattır. Avukatın  yani savunmanın 
güçlenmesi için, meslektaşlarımızın 
her gün yaşadığı sorunlara ayakları 
yere basan gerçekçi çözümler ve pro-
jeler ürettik. Bakınız bu projelerimizi 
üretirken Cumhuriyetçi Avukatlar Gru-
bu mart ayından bu yana bu seçime 
büyük bir kararlılıkla hazırlanmaktadır. 
Mart ayının başında grubumuzun baş-
kan adayları açıklanmıştır, Haziran ayı 
başına kadar mutabakat görüşmeleri-
miz olmuştur, haziran ayının başında 
da grubumuzun bütün başkan adayla-

rı benim şahsımı aday göstererek ken-
di adaylıklarında feragat etmişlerdir. 
Cumhuriyetçi avukatlar başkan adayı 
2 Haziran’dan bu yana açıklanmıştır. 2 
Haziran’dan bu yana da Cumhuriyetçi 
Avukatlar Grubu faal bir şekilde çalışa-
rak bu günlere gelmiştir. Kadın avukat-
lar komisyonumuz,  genç avukatlar ko-
misyonumuz avukat hakları komisyo-
numuz ve adliyedeki aksaklıkları tespit 
eden bir komisyonumuz, gece gündüz 
çalışarak  şu bildirgemizdeki 60 projeyi, 
60 sorunu tespit etmişlerdir ve bu 60 
projeyi meslektaşlarımıza göreve geldi-
ğimizde gerçekleştireceğimiz  projele-
rimizi meslektaşlarımıza sunduk. Şimdi 
bu projelerden bazılarını sizlerle pay-
laşmak istiyorum. Bakın işçi avukatlar, 
genç avukat arkadaşlar buradan genel 
kurul kürsüsünden adeta feryat ettiler. 
Şimdi bakın genç arkadaşlarımızı çok il-
gilendiren CMK konusunda neler yapa-
cağız. CMK konusunda İzmir Barosu bi-
zim bıraktığımız dönemden itibaren hiç 
bir şey yapmamıştır. Bizim getirdiğimiz 
CMK sistemini uygulaya gelmişlerdir. 
Oysa ki CMK’da ciddi tıkanıklık vardır. 
Bunlar nedir? CMK konusunda özellikle 
Türkiye’de ilk kez hayata geçireceğimiz 
projemiz gece 22:00’la sabah 08:00 ara-
lığında CMK görevi yapacak meslektaş-
larımız Baronun araçlarıyla görev alan-
larına gidip geleceklerdir. Bu konuda 3 
ayrı rapor düzenlenmektedir ve yanlış 
raporlama yüzünden genç meslektaş-
larımızın  yılda 600.000 TL gibi parası 
maalasef meslektaşlarımıza geç ulaş-
maktadır. Biz bu konuda 3 ayrı raporu 
kaldırıp, internet yoluyla raporu teslim 
etmeyi getiriyoruz ve meslektaşımız 
internet yoluyla raporu sunup, mak-
buzu kesip hemen parasına ulaşacak. 
Yine adli yardım konusunda maalasef 
ki Cumhuriyetçi Avukatlar döneminde 
2008-2010 döneminde 2 kat ücretlen-
dirme getirilmiştir maalesef ki bu yöne-
tim bu iki kat ücret ödemeyi de başara-
mamıştır. Tek ücret indirim yapılmıştır 
ve tek ücrete indirmesine rağmen adli 
yardım paraları 1 yıl,1 yıl 3 ay gibi uzun 
bir sürede anca ödenebilmektedir.Biz 
göreve geldiğimiz takdirde 2008-2010 
da olduğu gibi adli yardım paraları-
nı anında ödeyeceğiz. Bakınız bu adli 
yardım ile ilgili yanlış uygulamalar bü-
tün meslektaşlarımızı ilgilendirmekte-
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dir. Yeterince denetim yapılmadığı için 
maalesef ki yeşil kartı hatırlıyorsunuz,  
bir ara yeşil kart Mercedes’i olanlar bi-
le yeşil karttan yararlanmaya kalktılar 
şimdi bu adli yardımda aynı duruma 
geldi sayın meslektaşlarım,  ihtiyacı ol-
mayanlar da baroda yeterince denetim 
olmadığı için adli yardımdan yararlan-
dırılıyor bu ne demek biliyor musunuz? 
Avukatların pastasının yönetim eliyle 
küçültülmesi demek.Biz göreve geldi-
ğimiz takdirde   meslektaşlarımıza adli 
yardım konusunda çok kararlı bir şe-
kilde projelerimizi uygulayacağız ve en 
yakın zamanda tekrar iki kat ücret öde-
meyi sizlere taahhüt ediyoruz. Aidatla-
rın düşürülmesi konusunda ciddi proje-
lerimiz var,12 eşit taksitte tahsili konu-
sunda projelerimiz var ama en önemlisi 
de yeşil pasaport hakkı. Diğer aday ar-
kadaşlar eleştirdi yeşil pasaport proje-
mizi. Yeşil pasaportun biz meslektaş-
ların hakkı olduğuna inanıyoruz,çünkü 
avukatlar görevlerini ifa ederken her-
hangi bir suç istadıyla karşı karşıya kal-
dıklarında ağır cezada yargılanıyorlar 
kamu görevlisi addedilerek oysa bunun 
gıybetini istediğimizde siz serbest mes-
lek erbabısınız size yeşil pasaport vere-
meyiz.Arkadaşlar yargı 3 sac ayağından 
oluşuyor hakim,savcı,avukat.Savcı ve 
hakim yeşil pasaport hakkından yarar-
lanıyor mu?Yararlanıyor.Avukatlar niye 
yararlanmıyor?Avukatların yararlan-
ması konusunda İzmir Barosu üzerine 
düşen her türlü sorumluluğu yerine 
getirecek bu yeşil pasaport olayını Tür-
kiye’nin gündemine taşıyacağız ve pe-
şimize İstanbul Barosu’nu,Ankara Baro-
su’nu,bölge barolarını ve Türkiye Baro-
lar Birliği’ni katacağız ve meclisteki 120 
avukat milletvekilini harekete geçirece-
ğiz ve bu konuda çözüm alacağız,çözüm 
odaklı çalışacağız.Bakın bunu yaparken 
de İzmir Barosu’nda vize birimi oluş-
turup meslektaşlarımızın konsolosluk 
köşelerinde sıralara girmesine engel 
olacağız meslektaşlarımız duruşma-
larını takip ederken  izmir Barosu vize 
birimi onların adına vize işlemlerini ta-
kip edecek. Sayın Meslektaşlarım yine 
baro vakfımız var biliyorsunuz İzmir Ba-
ro Vakfı,  ama maalesef biz 2008-2010 
dönemindeyken bu vakfı hareketlen-
dirmek istemiştik ama görev süremiz 
yetmedi.İzmir Baro Vakfı’nı tekrar can-

landırarak başta Karataş’taki vakfa ait 
metruk binamız var o binayı Barolar 
Birliği’yle temas haline geçerek o bina-
mızı ya tadilat yoluyla ya da teşvik ya-
salarından yararlanarak yıkarak yerine 
yenisini yapacağız ve Barolar Birliği ile 
birlikte hareket edip Avukat Evi’ni ku-
racağız İzmir’de son derece ihtiyaç olan 
avukat evinin.

Meslektaşlarımızın sorunları dağ gibi
Sevgili Meslektaşlarım, ilçelerdeki mes-
lektaşlarımızı son bir buçuk aylık süreç-
te 3 defa ziyaret ettik ve meslektaşla-
rımızın dağ gibi sorunlarla mücadele 
ettiklerini gördük. Bergama’da bir mah-
kemede duruşmanız varsa eğer o gün 
5’e 6’ya kadar bütün meslektaşlar ora-
da adeta ağaç oluyorlar,kök salıyorlar.
Aynı şey Aliağa’da. Aliağa’daki meslek-
taşlarımız bir buçuk yılda mahkeme ka-
rarlarının kesinleşme şerhlerinin veril-
diğini söylüyor bunlar İzmir’in ilçelerin-
de.Biz göreve geldiğimiz takdirde İlçe-
lerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyeleri 
atayacağız,  ayda bir Yönetim Kurulu 
üyesi arkadaşımız ilçeleri dolaşacak Ba-
ro Başkanı da eğer seçilirsem üç ayda 
bir oradaki meslektaşlarımı gidip bizzat 
ilçelerde ziyaret ederek sorunlarına ye-
rinde müdahale edeceğiz.

Barohan’ın durumu iç acı değil
İzmir Barosu tekrar başta bölge baro-
larıyla, İstanbul Barosu’yla Ankara Ba-
rosu’yla,Barolar Birliği ile birlikte hare-
ket eder hale gelecek mesleğin sorun-
larına hep birlikte sahip çıkacağız.İzmir 
Barosu son iki dönemdir bu konuda da 
maalesef ki yalnızlaştırılmıştır.İzmir 
Barosu yalnız başına bazı siyasi ne-
denlerde kendi başına hareket eder 
hale gelmiştir.Oysa ki mesleğin sorun-
ları için mücadele edeceksek Türkiye 
Geneli’ndeki 81 ilin barosuyla birlik-
te hareket etmemiz lazım,eğer böyle 
hareket edersek bütün meslektaşları 
sokağa dökersek yeşil pasaportu da 
alırız,  başka konulardaki özlük hakla-
rımızı da alırız.Biz bunun mücadelesini 
vereceğiz baro bu anlamda kendi mes-
lektaşı için sokaklara çıkacak.Biz 2004-
2010 döneminde İzmir Barosu’nu yö-
neten başarılı bir grubuz.İzmir Barosu 
2004-2010 döneminde üç dönem üst 
üste Cumhuriyetçi Avukatların yöneti-

minde kalmıştır ancak çok başarılı hiz-
metler yapmıştır.Bunlardan biri İzmir 
Savunma Sarayı’na kavuşturulmuştur 
Merkez Baro binasına ve biz 2008-
2010 döneminde göreve geldiğimizde 
ayda 160 bin taksitler öderken eğitim 
merkezi haline getirdiğimiz Barohan 
6.katı şu an kullanılır vaziyete getir-
dik şu an soruyorum Barohan 6.kat 
faaliyetlerinizde de gördüm tavanları 
neden izalasyona ihtiyaç duyuyor. Ne-
den meslektaşlarımız rutubet altında 
seminerler yapmak zorunda bırakılı-
yor soruyorum ben fotoğraflardan da 
gördüm açıkça tavanlar rutubet almış 
ve iki gün öncede standa durduğum 
sırada dedi ki “Aydın Bey seçilirseniz 
ilk işiniz Barohan’ın  izalosyon işi olsun 
lütfen” dedi,  çünkü biz orada rutubet 
kokusundan ne seminere katılabiliyo-
ruz ne de katıldığımızda rahat bir ne-
fes alabiliyoruz”. Biz ayda 160 bin TL 
kredi borcunu öderken lokal biliyor-
sunuz adliye merkez bina 470 m2’ lik 
lokalimiz var onu yine bu hale mevcut 
hale getirmiştik bilgisayarları koyduk 
koltukları koyduk bütün düzenleme-
sini yaptık şimdi yine soruyorum mev-
cut yönetime dört yıldan beri baroyu 
yönetiyorsunuz bu lokalin neden ba-
danasını dahil yapmadınız neden bil-
gisayarın programlarını  meslektaşla-
rın bürolarındaki programlara uyumlu 
hale getirmediniz neden halen bizim 
koyduğumuz programlar o bilgisayar-
larda duruyor? Savunmayı savunmak 
için Avukatlar Avukat Hakları yine biz 
Cumhuriyetçi Merkezini Grubu olarak 
grubu olarak kurmuştuk şimdi avukat 
hakları merkezinden de değişik eleş-
tiriler alıyoruz, meslektaşımız avukat 
hakları merkezine ihtiyaç duyduğun-
da maalesef ki savunacak arkadaşlar 
ancak bir saat sonra ilgi gösteriyorlar. 
İş yeri hekimliğini Cumhuriyetçi Avu-
katlar grubu getirdi oraya koydu, diş 
hekimliğini gösteriyorsunuz faaliyet-
leriniz arasında siz mi yaptınız biz ger-
çekleştirmiştik siz devam ediyorsunuz 
yeni bir şey var mı aşılamalara aşıyla 
ilgili projelerimize gülüyorsunuz ama 
grip aşısını gidip aslanlar gibi oluyor-
sunuz. LCD ekranları ayda 160 bin TL 
taksit öderken duruşma salonların-
daki LCD ekranlarını tek tek koyduk 
oraya siz tamiratlarını bile yapama-
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dınız. Cübbeler, görev geldiğimizde 
meslektaşlarımız cübbe bulamıyordu 
duruşmalara girebilmek için o vesti-
yeri o cübbeleri kim koydu. Eşrefpaşa 
Hastanesi ile protokolü cumhuriyetçi 
avukatlar döneminde yapılmıştır. Eş-
refpaşa Hastanesi’ne gittiğinizde VIP 
hizmet alıyorsunuz, hani ütopik proje-
ler hepsi meslektaşın hayatında olan 
projeler bunlar, şimdi bir eksikliğini 
daha söyleyeyim yönetimin biz göreve 
geldiğimizde yapacağımız ilk önemli 
icraatımız ütopik diyorlar ama ütopik 
değil Barolar Birliğini harekete geçirip 
İzmir’deki bütün hastanelerden mes-
lektaşların yararlanması konusunda 
Barolar Birliğini başta üniversite has-
taneleri ile protokol yapmalarını sağ-
layacağız, meslektaşımız hastaneye 
gidip ücret ödemeden sağlık hizmeti-
ni alıp aynen Eşrefpaşa Hastanesi’nde 
olduğu gibi sağlık hizmetini alıp evine 
gidecek. Şimdi biliyorsunuz peşin öde-
me yapıyorsunuz bir sürü yazışmadan 
sonra ancak barolar birliğinden pa-
ramız geliyor. Şu adliyenin yanındaki 
otopark biz yine 2008-2010 dönemin-
de, dönemin belediye başkanı Sayın 
Hakan Tartan ile görüşüp o otoparkı 
mevcut haline getirdik ve meslektaş-
larımızın kullanımına sunduk hukuki 
alt yapısını da tam manasıyla yerine 
getirecekken 2010 seçimlerinde göre-
ve gelemedik ve bu şekilde kaldı. Biz o 
otoparkı o tarihte bile ayda yine 160 
bin lira öderken o otoparka mıcır attık, 
meslektaşlarımız sağlıklı bir şekilde 
o otoparka girip araçlarını bırakabili-
yordu, şimdi toz, duman, revan içinde 
Allah’tan bir inşaat firması iki üç gün 
önce oraya kendiliğinden toprak serdi 
de tozdan meslektaşlarımız kurtuldu. 
Baro nerde baro nerde soruyorum.

Sıramatiklere ne oldu?
Siz bu icraatlarımız üzerine çivi çakma-
dınız geldiniz burada değişik algılar ya-
ratma peşindesiniz. Bunlara meslekta-
şımızın karnı tok kimse kanmaz. Biliyor-
sunuz ütopik dediğiniz projelerimizden 
biri sıramatiklerdi, sıra matiklere geldi-
niz biz onlara 40 bin lira para harcamış-
tık baronun parası siz ne yaptınız gelip 
söktünüz çöpe attınız o sıramatikler o 
dönemde UYAP’taki sağlıksız yapılan-
madan dolayı tam çalışamıyordu oysa 

ki o sıramatikte büronuzdan sıra alıp 
işinizi adliyede cep telefonunuza me-
saj geliyordu 3 sıra kaldı 4 sıra kaldı 5 
sıra kaldı diye ve bizim hayalimiz neydi 
biliyor musunuz o sıramatikleri gelişti-
rerek aynen havaalanlarındaki uçak-
ları takip ediyorsunuz ya aynen o hale 
getirip duruşmalarınızı takip etmenizi 
sağlayacaktık ama baro yönetimi fazla 
realist aldı çöpe attı bu projeyi gelince 
inşallah biz bunu tekrar ayağa kaldıra-
cağız ve meslektaşımızın teknolojiy-
le tekrar barışmasını sağlayacağız.Siz 
ne yaptınız biliyor musunuz biz görevi 
bırakırken bir trilyon para bıraktık si-
ze merkez binayı ödemiştik bir trilyon 
da para bırakmıştık kasada siz onla ne 
yaptınız biliyor musunuz gittiniz merkez 
binamızı bütün içindekileri boşalttınız 
kendinize sırça köşk yarattınız.

Sosyal tesisler modern olacak
Biz göreve geldiğimizde sevgili mes-
lektaşlarım merkez baro binasına çivi 
çakmayacağız çivi,çivi dahi çakmaya-
cağız biz bütün enerjimizi adliyedeki 
sosyal tesislere,meslektaşlarımızın 
ortak kullanım alanlarına harcaya-
cağız.Sosyal tesislere geldiğinizde 
İzmir Barosu’na yakışır bir sosyal te-
sisle karşı karşıya kalacaksınız.Sosyal 
tesislere bir çivi dahi çakmayan adli 
tatilden önce 4.kattaki tuvaletlerin 
önüne 10 Temmuzda arızalıdır yazısı 
yazanlar 26 Eylül’de halen tuvaletler 
arızalıdır diye mesaj çekenler hangi 
hizmeti ürettiniz de geldiniz buraya 
soruyorum.Sizler değerli meslektaş-
larım çok açık görülüyor ki yoruldu-
nuz sizin dinlenmeye ihtiyacınız var.
Şimdi algı yaratma konusunda da 
hakkınızı yemeyelim algı yaratma 
konusunda gerçekten üstünüze yok 
Çağdaş Avukatlar Grubu’nun algı ya-
ratma konusunda üstüne yok. 

Baro kurum gibi davranacak
Somada facia oldu Baroyu ikinci plan-
da tuttunuz  hemen Çağdaş Hukukçular 
Derneği İzmir Şubesini orada reklama 
soktunuz böyle şeyler yakışmıyor, böyle 
şeyler gerekmiyor. Eğer İzmir Barosu bir 
kurumsa kurum gibi davranacak herke-
se eşit herkese hukukun üstünlüğü her-
kese yargı bağımsızlığının eşit olarak uy-
gulanması için mücadele verecek.Sevgili 

Meslektaşlarım,güçlü avukat, özgür ve 
öncü baro için siz ve tüm meslektaşla-
rımızdan destek bekliyorum. Şunu da 
ifade etmek istiyorum biz göreve gel-
diğimiz takdirde halen eğitim seminer-
lerinde, sem de,staj eğitim merkezinde 
çalışan meslektaşlarımızı da hiçbir şe-
kilde dışlamayacağız,Çağdaş Avukatlar 
Grubundan olabilir,İdealist Avukatlar 
Grubundan olabilir bir başka gruptan 
olabilir bu meslektaşlarımız görevlerini 
layıkıyla yerine getirdikleri takdirde hiç-
bir şekilde dışlamayacağız,onlarla çalış-
maya devam edeceğiz buradan söz ve-
riyorum.

Sivil toplum örgütleriyle birlikte
hareket edeceğiz
Biz Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu ola-
rak şunu da yapacağız tekrar bölge 
barolarıyla birlikte hareket edeceğiz 
İzmir Barosu bölgesinde öncü ve öz-
gür baro olacak.İzmir Barosu İstanbul 
Barosu’yla Ankara Barosu’yla Bursa 
Barosu’yla büyük barolarla Türkiye’nin 
81 Barosuyla el ele kol kola omuz 
omuza birlikte mücadele edecektir.
Biz göreve geldiğimiz takdirde şunu 
da yapacağız İzmir deki sivil toplum 
örgütleriyle İzmir Barosu nu tekrar 
kucaklaştıracağız.İzmir Barosu İzmir 
gündemine tekrar girecek. İzmir’deki 
sivil toplum örgütleriyle meslek oda-
larıyla birlikte omuz omuza mücade-
le verecek.Şu an böyle bir yapı var mı 
soruyorum maalesef ki yok .Şunu da 
yapacağız büyük şikayet konusu yö-
netimden üniversitelerden,üniversite 
hocalarımız mevcut yönetim tarafın-
dan İzmir’deki hocalarımız İzmir’deki 
hukuk fakültelerimiz mevcut yönetim 
tarafından adeta dışlanmıştır sevgili 
meslektaşlarım.

Bu yola baş koyduk
Sevgili Meslektaşlarım , bizler Cumhuri-
yetçi Avukatlar olarak meslek odaklı bir 
baroyu tekrar İzmir’de hayata geçirmek 
için var gücümüzle çalışıyoruz seçildi-
ğimizde de var gücümüzle çalışacağız  
ve farkımızı iddia ediyorum farkımızı 
sizlere Çağdaş Avukatlar grubundan 
olan meslektaşlarımıza da söylüyo-
rum sizlere göreve geldiğimiz takdirde 
farkımızı çok kısa sürede göstereceğiz 
bundan emin olun. Çünkü yaptıklarımız 
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Değerli meslektaşlarım, saygı değer 
üstatlar;

Baro Başkanı’nın aynı zamanda zen-
gin, bilge ve saygın olmasını istiyo-
rum. Zengin, elindekiyle yetinen, dü-
rüst bir Baro Başkanı istiyorum. Sakın 
yanlış anlaşılmasın. Ercan da Aydın da 
bu konuda hiçbir şekilde yanlış  bir 
intiba vermiş arkadaşlarımız değil. 

Hiçbirimizin bu konuda herhangi bir 
handikabı yok. Bilgi olmalı yani her-
kesten öğrenmeli ve saygın olmalı, 
herkese göstermeli. Değerli arkadaş-
lar saygı değer meslektaşlarımdan 
şunu istirham ediyorum, hiç kimsenin 
arkasında bir avukat kayıtsız ve şart-
sız durmaz, gerek yok. Eğer illa biriyle 
kendini ilişkilendirecekse onun yeri 
o arkadaşının yanı başıdır. Ben size 

aklımdan geçen, dilim döndüğünce, 
aklım yettiğince Baro Başkanında ol-
ması gereken veya hayal ettiğim kri-
terleri söyledim.  Muhtemelen siz de 
dinlerken bazı kriterler geliştirmişsi-
nizdir veya zaten üstadlarımız da o 
kriterler hazır gelmiştir. Lütfen hepsi-
ni harmanlayın 3 tane aday içerisinde 
bu kriterlere hangisi en yakınsa ona 
oy verin. Saygılar sunuyorum.

AV. ATİLLA TÜFENKÇİOĞLU
2014 GENEL KURUL KONUŞMASI

yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. 
Cumhuriyetçi avukatlar güçlü avukat, 
özgür ve öncü baro için sizden destek 
bekliyorum. Biz birlikte başaracağız biz 
kazanacağız Cumhuriyet kazanacak.
Bizler Cumhuriyetçileriz bizler İzmir’in 
genlerine işlemiş özgürlük ve bağım-
sızlığın sözcüleriyiz. Bizler Bekir Behlül 
Bey’in,Nevzat Erdemir’in ve tüm cum-
huriyetçi demokrat yurtsever başkanla-
rımızın mirasçısıyız. Bizler seyreden de-

ğil yön veren özgür ve öncü bir baroyu 
kurmaya talibiz. Adalet olmadan devlet 
avukat olmadan adalet olmaz diyen ve 
avukatı hak ettiği yere taşımaya kararlı 
olanlarız kim nerede haksızlığa uğrarsa 
cumhuriyetçiler orada yanında olacak-
tır tabii ki göreve geldiğimiz takdirde 
İzmir Barosu yönünde olacaktır diyen 
ve cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir 
diyen düsturunu benimseyenleriz bizler 
hukukun üstünlüğünün üstünlerin hu-

kukuna dönüşmesine asla izin vermeye-
ceğiz diye yola çıkan ve bu yola başko-
yanlarız. Bahane değil proje üretmektir 
cumhuriyetçilik, laf değil bahane değil 
iş üretenleriz bizler, Atatürk’ün yurt-
ta barış dünya da barış sözünü milli bir 
görüş olarak görenleriz biz son kez bir  
kez daha vurgulamak isteriz ki Misak ı 
Milli’den dönmeyeceğiz vatanı böldürt-
meyeceğiz, hepinizi saygı ve sevgiyle se-
lamlıyorum sağolun var olun. 
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Sayın divan, değerli meslektaşlarım,
        
İzmir Barosu gibi ciddi, köklü ve gele-
nekleri olan bir kurulu temsil etmek 
son derece ağır sorumluluk gerektiren 
bir iştir. 6400 üyesi olan bir Baro’yuz, 
6400 meslektaşımızın hakkıyla ve la-
yıkıyla temsil etmek o ağırlığı, o dik 
duruşu gösterebilmek yükümlülüğüne 
sahibiz, bunu göstermeyi taahhüt edi-
yoruz, bunu göstereceğimize bütün 
meslektaşlarımız inanıyor zaten. İzmir 
Barosu’nun 2010 yılında yaptığı olağan 
genel kurulda, çağdaş avukatlar grubu 
yönetim kurulu üyesi olarak görev al-
dım. 2010 yılından 2014 yılına kadar 
Başkan Yardımcısı olarak görev aldım. 
2014 Şubat ayında bildiğiniz üzere ola-
ğan üstü genel kurulda Baro Başkanı 
olarak seçildim. 8 ay süresince bu 
görevi yürüttüm. Elimden geldi-
ğince bu görevi layıkıyla yapmaya 
çalıştım. Eksik yapmışımdır, belki 
bazı arkadaşlar daha iyi yapmıştır, 
yapacak olan da vardır, gelecekte 
de olacaktır. Arkadaşlarım tevec-
cüh ettiler, grubumuzun üyele-
ri yapılan ön seçimde beni aday 
gösterdiler, 2014 olağan genel ku-
rulunda da önümüzde ki 2 yıl için 
tekrar İzmir Barosu Başkanlığı’na 
adayım. Taahhüt ettiğim, 4 yıldır 
yapmış olduğumuz uygulama, 
davranış tarzını sürdürmek. 6400 
üyemizin ortalamasını aşmayan, 
6400 üyemiz içerisinde her hangi 
bir kesimi, her hangi bir grubu ra-
hatsız etmeyen, mutsuz etmeyen 
bir yönetim tarzını benimsiyoruz. 
Yani seçildiğimizde biz bir grubun 
yönetimi değil, İzmir Barosu’nun 
yönetimiyiz, seçim bittikten sonra 
bütün meslektaşlarımız bizim için 
eşit yakınlıkta, eşit uzaklıktadır. 
Dolayısıyla bu tarzı, bu şekliyle 
yönetmeyi taahhüt ediyoruz, bu-
nu gerçekleştirmeyi bir kez daha 
belirtmek istiyoruz. 
Değerli Meslektaşlarım, söyledi-

ğim gibi İzmir Barosu üyesi meslektaş-
larım dışında hiç kimseden gücümüzü 
almıyoruz, almayacağız, bunu redde-
diyoruz. Ne için adayız arkadaşlarımız-
la birlikte söylediğim gibi grup liderliği, 
önderliği gibi bir durum asla söz konu-
su değildir. Bazıları grubun önde gelen 
insanları gibi şeyler yazıyorlar, bizim 
grubun önde giden insanları, arkadan 
gelen insanları yoktur, bunu bir kez da-
ha belirteyim.

Ne için adayız? Değerli Meslektaşla-
rım, Baro çalışmaları ve olanaklarının 
şimdiye kadar yönetim dönemimizde 
olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de 
bütün meslektaşlarımıza eşit düzeyde 
açık olması için, savunma örgütü olan 
Barolar Birliği Başkanı’nın sesinden da-

hi rahatsız olup, fütursuzca bunu en-
gellemeye dönük yasalar çıkartanlara 
karşı  geleneklerimize sahip çıkmak 
için  Avukatların sosyal alanlarının da-
ha da genişletilmesi, mevcut iş alan-
larının niteliklerinin arttırılması için, 
CMK ücretini ödemeden vergi topla-
ma derdine düşenlere karşı CMK öde-
melerinin zamanında yapılması için, 
adli yardım ödeneklerinin arttırımı 
için, meslek sorunlarının tek tek tes-
pit edilip, bunlara ilişkin ciddi çözüm-
le üretmek ve bu sorunların çözümü 
konusunda etkili bir mücadele yürüt-
mek için adayım. Meydanları, parkları 
beton yığınına dönüştürmeye çalışan, 
gezi parkı sürecinde olduğu gibi her 
fırsatta toplumu çember içine almaya 
çalışanlara karşı ışıkları sönmeyen bir 

Baro için adayım. Binbir zahmet-
le okullarından mezun olup, işçi 
Avukat olarak mesleğini güçlük-
le sürdürmeye çalışan meslek-
taşlarımız için adayım. Ücret ve 
standartları saptanmış bir çalış-
ma hayatı için adayım. Baroyu 
bir ticarethane olarak gören-
lere karşı meslek ihtiyaçlarının 
dayanışma ile sürdürülmesi için 
adayım. Hayvan hakları için ak-
tif bir mücadele yapan Baro için 
adayım.

Katılımcı ve şeffaf bir Baro yöne-
timi için adayım. Son olarak şunu 
belirtmek istiyorum. Savunma-
sız bir yargı düşleyenlere karşı, 
savunmayı ve avukatları savun-
mak için adayım. Türkiye’nin en 
ciddi hukuk kurumlarından biri 
olan İzmir Barosu’nu bu gücünü 
en iyi şekilde temsil edebilecek, 
hayata geçirebilecek ve bunu 
tüm topluma gösterebilecek bir 
Baro yönetimi için adayım. Sa-
kin ve mutedil konuşmamın çok 
mutlu etmediğini düşünebilirsi-
niz. Hepinize saygılarımı sunu-
yorum. Teşekkür ederim. 

AV. ERCAN DEMİR
2014 GENEL KURUL KONUŞMASI
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Sevgili Ata’m
             3 Kasım 2014
Manevi huzurunuzda olmaktan heyecanlı ve gururluyuz. 

Bizler çok sevdiğin Zübeyde annemizi emanet ettiğin Güzel İzmir’den gelen avukatlar olarak kurduğun Cumhuriyet’e, ilke ve 
devrimlerine bağlılığımızı bildirmek için huzurunuzda bulunuyoruz. 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarihin ve Türk milletinin önünde ant içeriz ki; kutsal emanetin Cumhuriyet’i canımız pa-
hasına koruyacağız ve ilkelerin ışığımız, devrimlerin dayanağımız olacak. 

Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olmak yolunda ilke ve devrimlerinize daima sadık kalacağız. 
Türk Milleti size minnettardır.

İzmir Barosu ve Avukatları olarak manevi huzurunuzda sizi, silah arkadaşlarınızı, tüm şehit ve gazile-
rimizi de saygı ve rahmetle anıyoruz. 

Sevgili Ata’m rahat ve müsterih olunuz. 

Türk gençliği, Türk hukukçusu görevinin başındadır. 
            

         İzmir Barosu Başkanı
           Av. Aydın Özcan

İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk 
koydu. Baro Başkanımız Av. Aydın Özcan yapılan saygı duruşunun ardından Anıt Şeref Defteri’ne şunları yazdı:

İZMİR BAROSU BAŞKANI AV. AYDIN ÖZCAN ve YÖNETİM KURULU 
ÜYELERİMİZ 3 KASIM 2014 GÜNÜ ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİLER
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Avukatlık mesleği günümüz-
de sadece ofis ortamında 
gerçekleştirilen bir meslek 
olmaktan çıkmış, gelişen 

uluslararası ilişkiler ile süregelen de-
ğişim ve dönüşüm  neticesinde ulus-
lararası bir nitelik kazanmıştır.Bu nok-
tadan sonra tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de, bu değişim ve dönü-
şümün sonucu olarak avukatlık mes-
leğinin gerçekleştirilmesinde çeşitli 
sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır.
 
Yıllardır çözüm bekleyen bu sorun-
lardan biri de daha önce de mec-
lis gündemine gelen “AVUKATLA-
RA YEŞİL PASAPORT VERİLMESİ”dir.

Bilindiği üzere, bu husustaki kanun tek-
lifi, Adalet Bakanlığı’nca desteklenme-
sine rağmen, Avrupa Birliği Bakanlığı 
tarafından “sayı artacak” gerekçesi ile 
karşı çıkılarak Meclis Adalet Komis-
yonunda reddedilmiştir. Ancak daha 
öncesinde de bu konuda biz avukatla-
ra defalarca sözler verildiğini ama bu 
sözlerin çeşitli gerekçelerle yerine geti-
rilmediğini bilmekteyiz.Bu sebeple, bu 
sorunun ivedilikle çözülmesi ve beklen-
tilerimize cevap verilmesi gerekmek-
tedir. Aslında Türkiye tarafından imza 
altına alınmış uluslararası anlaşma ve 
kurallara göre AVUKATLARIN ULUSLA-
RARASI SERBEST DOLAŞIM HAKKININ 
SAĞLANMASI BİR ZORUNLULUKTUR.

 1990 yılında Türkiye’nin de imzala-
mış olduğu ve “HAVANA KURALLARI” 
olarak da bilinen sözleşmenin 16.mad-
desi “ Avukatların hiçbir baskı, engel-
leme, taciz veya yolsuz bir müdahale 
ile karşılaşmadan her türlü mesleki fa-
aliyetlerini yerine getirmelerini;  yurti-
çinde ve yurtdışında serbestçe seya-
hat edebilmelerini ve müvekkilleriy-
le görüşebilmelerini” sağlamaktadır.
 
Birçok batı ülkesinde avukatların bu 
ve benzer haklara sahip olduğunu dik-
kate alırsak; BİR KAMU GÖREVİ OLAN 
SAVUNMANIN TEMEL UNSURU BİZ 
AVUKATLARIN DA BU KAPSAMDA KA-
BUL EDİLMESİ VE BU YÖNDEKİ MAĞ-

İZMİR BAROSU BASIN AÇIKLAMASI
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DURİYETİMİZİN GİDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
Bilindiği üzere; 5682 sayılı yasada kamuoyunca 
YEŞİL PASAPORT olarak bilinen  Hususi Damga-
lı Pasaport, ülkemizde kamu görevi yapan 1.,2.,3. 
derecedeki devlet memurları ile aynı koşullardaki 
sözleşmeli devlet memurlarına  verilmektedir.Yar-
gının üç ayağından biri olan avukatların bu haktan 
yararlandırılmayıp, sadece yargının diğer ayakları 
olan iddia makamı Cumhuriyet Savcıları ile karar 
mercii hakimlerin faydalandırılmalarını çifte stan-
dart görüyoruz. Ayrıca kamu kurumlarında görevli 
avukatlar, 10 yıllık bir dönemin sonunda hususi pa-
saport alabilirken, serbest çalışan avukatlara böy-
le bir olanağın verilmemesi büyük bir haksızlıktır.
SERBEST AVUKATLAR KAMU HİZMETİ STATÜ-
SÜNDE KABUL EDİLİP AĞIR CEZA MAHKEMELE-
RİNDE YARGILANIRKEN, YEŞİL PASAPORT TALEP 
ETTİĞİMİZDE İSE  ‘’SİZ SERBEST MESLEK ERBA-
BISINIZ, DEVLET MEMURU DEĞİLSİNİZ” DENİ-
LEREK  BU DEFA BİR KAMU HİZMETİ YAPTIĞI-
MIZ GÖZARDI EDİLEREK TALEPLERİMİZİN REDDE-
DİLMESİ  HUKUKA VE HAKKANİYETE AYKIRIDIR.
 
Barolarımız ve Türkiye Barolar Birliği, gerek siya-
si partiler gerekse ilgili bakanlıklar nezninde ve 
TBMM’de  bu sorunun çözümü konusunda defalar-
ca girişimde bulunmuşlardır.İZMİR BAROSU YÖNE-
TİMİ OLARAK, MECLİSTEKİ AVUKAT VEKİL SAYISINI 
DA DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDE, EN FAZLA ÜYE İLE TEMSİL 
EDİLEN MESLEK GRUBU OLARAK GİRİŞİMLERİMİZİN 
SONUÇSUZ KALMASINI TRAJİ KOMİK BULMAKTA-
YIZ. Bununla birlikte, İzmir Barosu Yönetim Kurulu 
olarak, 1973 yılında imzalanan Ankara Antlaşmasına 
aykırı olarak Almanya tarafından başlatılan ve son-
rasında diğer üye ülkeler tarafından da uygulamaya 
konulan ,KANUNA VE ULUSLAR ARASI ANLAŞMALA-
RA AYKIRI  VİZE UYGULAMASINA KARŞI HER TÜRLÜ 
HUKUKSAL MÜCADELENİN ÖNCÜSÜ OLACAĞIMIZI, 
HAK VE HUKUKTAN YOKSUN BU UYGULAMA İLE 
ELİMİZDEN ALINAN VE VERİLMEYEN HAKLARIMIZI 
ALMAK İÇİN SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİ-
MİZİ KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SAYGI İLE SUNARIZ.

1-Av. Metin FEYZİOĞLU - Türkiye Barolar Birliği Başkanı
2-Av. Aydın ÖZCAN - İzmir Barosu Başkanı
3-Av. Ümit KOCASAKAL - İstanbul Barosu Başkanı
4-Av. Hakan CANDURAN - Ankara Barosu Başkanı
5-Av. Gökhan BOZKURT - Aydın Barosu Başkanı
6-Av. Zeynel BALKIZ - Manisa Barosu Başkanı
7-Av. Müjdat İLHAN - Denizli Barosu Başkanı
8-Av. Cumhur UZUN - Muğla Barosu Başkanı
9-Av. Hidayet CANBAZ - Uşak Barosu Başkan Yardımcısı
10-Av. Ahmet ATAM - Kütahya Barosu Başkanı
11-Av. Ferit ATALA - Bolu Barosu Başkanı
12-Av. Mehmet ÇİFTÇİ - Kastamonu Barosu Başkanı
13-Av. Bülent ŞARLAN - Çanakkale Barosu Başkanı
14-Av. Faruk BOSTANCI - Tokat Barosu Başkanı
15-Av. Uğur YEŞİLTEPE - Tunceli Barosu Başkanı
16-Av. Hayri Muammer FAZLIAĞAOĞLU - Kilis Barosu Başkanı
17-Av. Tahir ELÇİ - Diyarbakır Barosu Başkanı
18-Av. Huriye ALTAY EROL - Tekirdağ Barosu Başkanı
19-Av. Halime AYNUR - Bilecik Barosu Başkanı
20-Av. Yaşar MEYVACI - Balıkesir Barosu Başkanlığı
21-Av. Ferhat PARLATIR - Bartın Barosu Başkanı
22-Av. Rıza ÖZTEKİN - Eskişehir Barosu Başkanı
23-Av. İbrahim Kerem ERTEM - Zonguldak Barosu Başkanı
24-Av. Gültekin UZUNALİOĞLU - Giresun Barosu Başkanı
25-Av. Hikmet DELEBE - Şanlıurfa Barosu Başkanı
26- Av. Erkan KÖROĞLU - Çankırı Barosu Başkanı
27- Av. Özgür YILDIRIM - Edirne Barosu Başkanı
28- Av. Alpay ANTMEN - Mersin Barosu Başkanı
29- Av. Sertif GÖKÇE - Kocaeli Barosu Başkanı
30- Av. Ekrem DÖNMEZ - Hatay Barosu Başkanı
31- Av. Hakan GERGEROĞLU - Yalova Barosu Başkanı
32- Av. Murat TİMUR - Van Barosu Başkanı
33- Av. Cemalettin ÖZER - Erzincan Barosu Başkanı
34- Av. İbrahim BAŞTİMAR - Kars Barosu Başkanı
35- Av. Oktay YILMAZ - Karaman Barosu Başkanı
36- Av. Alper Tunga BACANLI - Antalya Barosu Başkanı
37- Av. Azat YILDIRIM - Mardin Barosu Başkanı
38- Av. Dilem AKSOY - Osmaniye Barosu Başkanı
39- Av. Ali ARTUK - Ağrı Barosu Başkanı
40- Av. Ali Uğur ÇAĞAL - Artvin Barosu Başkanlığı
41- Av. Ramazan GEDİK - Burdur Barosu Başkanı
42- Av. Enis GÜL - Bitlis Barosu Başkanı
43- Av. Abdullah ALAKUŞ - Bingöl Barosu Başkanı
44- Av. Harun SAYGILI - Kırklareli Barosu Başkanı
45-Av. Feridun TAŞ - Muş Barosu Başkanı
46-Av. Fevzi KAYACAN - Konya Barosu Başkanı
47-Av.Hicran KANDEMİR - Sinop Barosu Başkanı
48-Av.Gökmen Hakkı GÖKMENOĞLU-Isparta Barosu Başkanı
49-Av.Mustafa Necmi ÖNCÜL - Nevşehir Barosu Başkanı

İZMİR BAROSU YÖNETİM KURULU
BASIN AÇIKLAMASINA KATILAN BAROLAR
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Latin Amerika ve Karayip Ka-
dınlar Kongresi 1981 yılındaki 
toplantısında Mirabel kardeş-
lerin öldürüldüğü tarih olan 

25 Kasım; “Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Dayanışma Günü” 
olarak ilan edilmiştir. Birleşmiş Mil-
letler’in de 1999 yılında aldığı karar 
ile her yıl 25 Kasım tarihi “Kadına Yö-
nelik Şiddete Karşı Uluslararası Da-
yanışma Günü” olarak anılmaktadır.
25 Kasım kadına yönelik şiddete kar-
şı uluslararası dayanışma günüdür. 25 
Kasım toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, 
ataerkil toplumsal şiddete karşı eylem 
günüdür. 25 Kasım kadına yönelik her 
türlü baskıya, kadınları yok sayan sis-
temlere karşı mücadele günüdür. Bu-
gün ülkemizin taraf olduğu toplumsal 
cinsiyet eşitliğine ve kadına yönelik 
şiddeti önlemeye yönelik uluslarara-
sı sözleşmeler ve yasal mevzuatımız 
etkin biçimde uygulanamamakta ve 
yasal mevzuatın uygulanması nokta-
sında kurumlar arası etkinlik sağlana-
mamaktadır. Kadına yönelik şiddeti 
önlemeye yönelik etkin politikalardan 
yoksun olunması neticesinde 2014 yı-
lının ilk 10 ayında ülkemizde öldürülen 

kadın sayısı 255’e ulaşmıştır. Bunun dı-
şında ise kapalı kapılar ardında şiddet 
gören, adli birimlere başvurmayan ve-
ya başvuramayacak durumda olan ka-
dın sayısı ise belirsizdir. İktidarın uygu-
ladığı politikalar kadına ve topluma yö-
nelik şiddeti arttırmaktadır.Atatürk’ün 
kurduğu Cumhuriyet sayesinde eşit 
yurttaş olma hakkını kazanan kadının 
kurtuluşunun da ancak cumhuriyeti-
mizin kurtuluşu ile mümkün olduğunu 
belirtmek isteriz.Cumhuriyet ile kaza-
nılan haklar yok edilmeye çalışılmak-
tadır. Ulusal egemenlik temeline daya-
lı olan Cumhuriyetimiz, laik ve bilimsel 
bir eğitim anlayışı, kadın ve erkek eşit-
liği temeline dayanan demokratik bir 
devlet anlayışına bağlı devrimler ile 
gerçekleşmiştir. Cumhuriyetin ilk yıl-
larında kazanılan bu büyük haklar ne 
yazık ki daha çok geliştirilmesi gere-
kirken ortaçağ karanlığına doğru sü-
rüklenmekte, eğitimde, yönetimde, 
ailede ve siyasette, laiklik, demok-
rasi ve hukuk devleti ilkeleri çiğne-
nerek kadınların bedeni üzerinden 
siyaset yapılmaktadır. Emperyaliz-
me bağlı, ortaçağ zihniyetindeki ikti-
dar, kadını eve kapatmayı uygun gör-

mekte, kadının sürekli olarak cinsel 
kimliği ile gündeme getirerek kadın 
saygınlığını yok etmeye çalışmaktadır.

Kadını eve kapatan, en az üç çocuk 
isteyen, kürtaja,sezaryene karşı olan, 
hamile kadına sokağa çıkmaması yö-
nünde baskı kuran, 4+4+4 eğitim 
sistemi ile kız çocukların eğitim hak-
larını elinden alan, çocuk gelinlerin 
yolunu açarak meşrulaştırmaya çalı-
şan, gençliği kızlı-erkekli diye ayrış-
tıran iktidarın kadına yönelik şiddeti 
ortadan kaldıracağını ummak da bir 
o kadar gerçek dışıdır. Kadın ve erkek 
eşitliği fıtrata aykırı diyen devlet an-
layışını da KINIYORUZ. Kadına yönelik 
şiddetle mücadele gününü 1 güne de-
ğil tüm yıla yaymak ve bu bilinci tüm 
topluma aşılamamız gerekir. Şiddetle 
mücadelenin bir devlet politikası ha-
line gelmesi gerekir. Kadınla erkeği 
eşit birey olarak görmedikçe şiddeti 
önlemede yol almak mümkün değil-
dir. Ülkemizde birçok kadın nitelikli is-
tihdam olanağı oluşturulmadığı ve bu 
konuda ciddi önlem ve tedbirler alın-
madığı için, güvencesiz şartlarda, dü-
şük ücretle ve kayıt dışı çalışmaktadır.

25 Kasım 1960 günü Dominik Cumhuriyeti’ni diktatörlükle yöneten Rafael Trujillo’nun ülke için iki 
tehlikeden biri olarak gördüğü Mirabel Kız kardeşlerin tecavüz edilerek öldürüldüğü tarihtir.

Basına ve Kamuoyuna
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Birçok kadın ise bakımevi, kreş gi-
bi sosyal olanaklar sunulmadığı için 
iş ve meslek sahibi olamamaktadır. 
Okul çağındaki birçok kız çocuğu ise 
evlendirilerek eğitim hakkı ve gelece-
ği elinden alınmaktadır. Nüfusu yüz 
bini geçen belediyelere kadın sığın-
ma evi açma zorunluluğu getirilmiş 
olmasına karşın halen birçok belediye 
tarafından bu yükümlülüğün yerine 
getirilmediği ve mevcut sığınma ev-
leri ile kadın danışma merkezlerinin 
ise yetersiz ve eksik personel ile hiz-
met vermeye çalıştığı görülmektedir.
 
‘’Kadınlara Yönelik Şiddet Ve Ev İçi 
Şiddetin Önlenmesi Ve Bunlarla Mü-
cadeleye Dair Avrupa Konseyi Söz-
leşmesi‘’ kısaca  İstanbul Sözleşmesi 
1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe 
girmiş olmakta beraber gerek Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı ve gerekse 
Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü ta-
rafından sözleşmenin uygulanmasına 
yönelik hiçbir somut ilerleme kayde-
dilmemiş, kurumlar arası koordinas-

yona yönelik bir çalışma henüz sağ-
lanmamış ve uzman eylem grubu için 
adaylar belirlenmemiştir. Hiçbir çeşidi 
asla onaylanıp hoş görülemeyecek şid-
detin boyutları ülkemizde her geçen 
gün artmakta ise de yarınları değiştir-
mek bizim elimizdedir. Kadına yönelik 
şiddetle mücadelenin bireysel olarak 
kazanılamayacağı öncelikle devletin 
şiddetle mücadele için etkin bir poli-
tika geliştirmesi ve tüm kurumlarıyla 
birlikte etkin bir şekilde bu politikaları 
yürürlüğe koyması gerektiği ortadadır.
 
ÇOCUK GELİNLERİN ARTTIĞI, KADINI 
SOSYAL VE İŞ YAŞAMINDAN SOYUT-
LAYAN YASALARIN ÇIKTIĞI, KADIN Cİ-
NAYETLERİNİN VE KADINA ŞİDDETİN 
SAYISININ HER GEÇEN GÜN ARTTIĞI,
 
Bir dönemden geçiyoruz. Bu geri-
ci, ayrımcı düşüncelere karşı dim-
dik duracağız ve mücadele edeceğiz. 
Kadına yönelik her türlü şiddet ve 
baskıyı kınıyoruz. Her türlü Şidde-
te de HAYIR diyoruz. İzmir Barosu ve 

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma 
ve Hukuk Araştırmaları Merkezi ola-
rak tüm gücümüzle etkin şekilde ka-
dına yönelik şiddetle mücadeleye 
hukuksal boyutta devam edeceğiz.

Tüm ilçe belediyeleri ve mahalle 
muhtarları ile ortak çalışma yapıp ka-
dın danışma merkezlerinde bu konu-
da yetişmiş avukatların görevlendi-
rilmesini sağlayacağız ve kadına karşı 
şiddetin önlenmesi için kadının daha 
etkin korunmasına ve saldırgan tara-
fın daha sıkı tedbirlerle suç işleme-
sinin önüne geçilmesi yönünde yasa 
değişikliğinden kolluk kuvvetlerinin 
uyarılmasına kadar her türlü önle-
min alınması için mücadele edeceğiz.

 
Saygılarımızla.
25/11/2014
 
Av.Aydın ÖZCAN
İzmir Barosu Başkan

İzmir Barosu Bülten / 15 

BASIN AÇIKLAMASI



Kamuoyunda büyük bir tepkiye ne-
den olan Özgecan cinayeti ile il-
gili düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Keşke örgütlü ve sistemli bir tepki ola-
bilse, gelişse ve bundan sonraki cina-
yetlerin de önünü alsa, bu anlamda 
kalıcı bir fayda sağlayabilir. Ama ben, 
çok kalıcı olacağı kanısında değilim. 
Ve nitekim olayın üzerinden belli bir 
süre geçti, artık Özgecan cinayeti de 
gündemden düştü. Özgecan’dan  son-
ra da öldürülen kadınlar oldu ve olu-
yor fakat aynı etkiyi yaratmadı. Kaldı 
ki kamuoyu duyarlılığı yaratan olay-
lar genelde tırnak içinde hunharca 
işlenen cinayetlere karşı gösterili-
yor. Halbuki temelde tepki gösteri-
len bu şiddetin en ağır şekli, her gün 
ülkemizde yaşanmaya devam ediyor. 

Bu olayla birlikte başlayan idam 
tartışmalarına nasıl bakıyorsunuz?
Toplumumuz bir şiddet sarmalı içeri-
sinde. Bunu aklı başında herkes göre-
biliyor. Bizim bu şiddet sarmalından 

kurtulmaya yönelik bir takım çözüm 
önerilerinde bulunmamız gerekiyor. 
Fakat halihazırda ortaya koyduğu-
muz çözümlerin kendisi zaten bizatihi 
şiddet dolu... Sosyal medyayı da işe 
dahil ederseniz, diyorlar ki; “verin bi-
ze, linç edelim”. Hatta kadınların dahi 
gösterdiği tepkiler bunlar. “Verin de-
risini yüzelim, asalım, keselim kafası-
nı koparalım...”  şeklinde gösterilen 
tepkilerin kendisi de şiddet içeriyor. 
Ölüm cezaları tartışmalarının bu tür 
olaylar üzerine başlaması bizi hiç-
bir zaman doğru çözüme götürmez. 

Toplumda refleks olarak ‘ölüm cezala-
rı geri gelsin’ tepkisi oluyor.  Yurtdışı-
na baktığımızda, örneğin Almanya’da 
da böyle bir olayın akabinde  yapılan 
kamuoyu yoklamalarında ölüm ceza-
larının geri gelmesi taraftarı olanların 
sayısının hemen artışa geçtiği görülür, 
olayın üzerinden belli bir süre geçtik-
ten sonra ise tekrar olağan seviyeye 
döner. Biz, ölüm cezalarından medet 

umacaksak, insanlıktan umudumuzu 
kesmiş olmamız lazım. Kaldı ki bugün 
adil yargılanmanın gereklerine uygun 
bir yargı sistemi olmadığını da herkes 
kabul ediyor. Maddi gerçeğe ulaşma 
oranının oldukça düşük olduğu, yargı-
nın tarafsızlığı ile ilgili ciddi tartışma-
ların yürütüldüğü bir ortamda ölüm 
cezalarına taraftar olmak elbette ki 
mümkün değil. Bu konuyla ilgili yapılan 
araştırmalar göstermektedir ki; ölüm 
cezalarına yer veren ülkelerde şiddet 
daha üst düzeyde. Şiddet, her zaman 
karşı şiddeti doğurur. Ölüm cezaları-
nın şiddeti olağanlaştıran bir yapısı 
vardır. Bu tür konularda ceza hukuku, 
her zaman söylediğim gibi, en son baş-
vurulabilecek araç olarak görülmelidir. 

Mersin Barosu’ndan gelen suçluyu 
savunmayacaklarına yönelik açıkla-
maları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu konuda iki kanun maddesinden söz 
etmek gerekir. Birincisi Avukatlık Ka-
nunu’ndan kaynaklanan “işi seçim öz-

Şiddet dilinden 
vazgeçmeliyiz

Şiddetin bir dalga misali toplumun her 
kesimine yayıldığına; öncelikle şiddet 

dilini, devlet otoritelerinden başlayarak, 
bırakmamız gerektiğine dikkat çeken Yaşar 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Ceza 
ve Ceza Usul Hukuku alanında uzman Prof. 
Dr. Mustafa Ruhan Erdem ile gündemdeki 
önemli konu başlıkları hakkında konuştuk. 
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gürlüğü”, diğeri de CMK Md. 150’den 
kaynaklanan “gelen işi kabul etme 
mecburiyeti”.  Bu iki maddeyi nasıl 
bağdaştırmak gerekir? Özellikle ağır bir 
suçla itham edilen bir kişinin bir müda-
fi yardımından yararlanma zorunluluğu 
AİHM kararlarında da ortaya konan bir 
durum. Yani böyle bir kişiye siz, kendini 
savunabilmesi için olanakları sağlamak 
zorundasınız. Üst sınırı 5 yıldan fazla bir 
suçla itham edilen kişiye zorunlu müda-
fi görevlendirilir. Türkiye’deki tartışma-
nın kaynak noktası, savunma görevini 
üstlenen avukatın sanki suçun sanığı 
veya ortağı olduğu gibi bir algının ha-
kim olmasıdır. Sonuç olarak, avukatın 
iş seçme özgürlüğü vardır. CMK 150. 
Maddenin muhatabı ise ilgili yer baro-
sudur. Barodaki avukatlar ben böyle bir 
görevi kabul etmem diyebilir fakat tüm 
baro adına genel bir açıklama yapılma-
sını çok doğru bulmuyorum. Avukatın 
müdafi listesine girmiş olması her gelen 
işi de mutlaka kabul edeceği şeklinde 
yorumlanmamalıdır. Bana, ‘peki siz gi-
dip savunur muydunuz?’ derseniz, ken-
di adıma ben gitmezdim. Ama giden bir 
avukatı da niye gitti diye suçlamazdım. 

Gerekçe ne olursa olsun, işlenen su-
çun ağırlığı ne olursa olsun; biz ma-
sumluk karinesinden hareket etmek 
ve dolayısıyla hüküm aşamasına ka-
dar kişinin suçsuz olacağı varsayımın-
dan hareketle savunma hizmetini de 
bu kişilere verme yükümlülüğü altın-
dayız. Yükümlüyüz dememin sebe-
bi de İnsan Hakları ile ilgili belgeler 
bizi buna zorluyor. Son zamanlarda 
avukatlara yönelik şiddet eylemleri-
ni sıkça duymaktayız. Gaziantep’te 
hayatını kaybeden Av. İsmail Ak-
kaya ve Ödemiş ilçesinde saldırıya 
uğrayan Av. Mehmet Yaya bu va-
him durumun son örnekleri oldular. 
Bu konuyla ilgili neler söylersiniz?
Biz şiddet konusunu hep bir yönüy-
le değerlendiriyoruz. Özgecan cina-
yetinden sonra kadına yönelik şiddet 
boyutu ile konuyu tartışır hale geldik. 
Birkaç sene önce hekimlere yönelik 
şiddet tartışmaları alevlenmişti. Son 
zamanlar da avukatlara yönelik şid-
det ile ilgili konuşmaya başladık. Yani 
dikkat çekmek istediğim nokta, şiddet 
hangi gruba yönelmişse onun bakış açı-

sıyla olayları değerlendirmeye çalışıyo-
ruz. Halbuki bu bizi bir kısır döngüye 
itiyor. Sağlık Hizmetleri ile ilgili çıkan 
torba kanunda hekimlere karşı işle-
nen suçlarda tutuklama nedenlerinin 
varsayılacağı öngörüldü. Kanunun ge-
rekçesinde, hekimlere yönelik suçların 
önlenmesinden hareket edildiği belir-
tiliyor. Peki şimdi ne yapacağız? Ceza 
muhakemesinin temel kurumlarını da 
tartışır hale getiren tutuklamayı ama-
cından saptıran bu tür yöntemler mi 
izleyeceğiz? Avukatlara yönelik şiddet 
için de mi ayrı bir kanun çıkarmak ge-
rekecek? Bu tür torba kanunlar ger-
çeği bütünüyle görmemizi engelliyor. 
Bu nedenle avukatlara yönelen şiddet 
bakımından da bütün olarak değer-
lendirme yapmamız doğru olacaktır.

Sizce medyanın toplumda-
ki şiddet olaylarına etkisi nedir?
Tek başına medyayı suçlamak doğru 
değil. Medyanın aldığı haberleri ka-
muoyuna yansıtmak gibi bir yükümlü-

lüğü var. Dolayısıyla medyaya da kim-
se, haberi nasıl sunacağı hakkında ya 
da “sunmayacağı” hakkında ayar vere-
mez. Elbette ki bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da medya organları 
haberi çarpıcı hale getirmek için ken-
dine göre unsurlar ekleyecek. Fakat, 
örneğin bugün gazetede yanmış bir 
çocuk cesedi görüntüsü vardı, bunu da 
medya etiği ile bağdaştıracak bir yön 
bulamıyorum. Bir yandan da medya-
nın bu tür olayları görünür hale getir-
mesindeki rolünü de görmezden gele-
meyiz. Medyanın her aykırı davranışını 
yaptırım ve cezalandırma altına alma-
ya kalkarsak bu sefer başka bir konu-
yu yani basın özgürlüğünü tartışır hale 
geliriz. Her kurum gibi medyanın da 
uyması gereken kurallar olmasına rağ-
men bu kurallar maalesef işlemiyor. 
Basın kuruluşları, kendilerine düşen 
önemli görevleri yerine getirirlerse 
sorunların çözüleceğine inanıyorum.

Sosyal medya yönüyle değerlendi-
rirsek nasıl bir görüntü çıkar ortaya?
Sosyal medya mecralarında kullanı-
lan tehlikeli bir dil var. İnsanlarda şu 
bilinci uyandırmak zorundayız: İnter-
net ortamına giren bir insanın suç iş-
lemek gibi bir özgürlüğü yoktur. Her-
halde insanlar kendilerinin görünmez 
hale geldiklerini düşündüklerinden, 
istedikleri gibi konuşabileceklerini sa-
nıyorlar ve bu tip düşünceler çok ge-
niş kitlelere yayılıyor ve taraftar bulu-
yor. Bazen okuduğum paylaşımlardan 
ben bile dehşete düşüyorum. Örneğin 
ırk, mezhep temeli üzerinden yapılan 
paylaşımlarda çok uç noktalara varan 
söylemler oluyor. İnternet kullanıcı-

Basında yer alan 
haberlerin toplumda suça 
özendirici etki yaratıp 
yaratmadığı ile ilgili yapılan 
araştırmalar göstermiştir ki; 
haberlerden etkilenerek suç 
işlemeye yönelim pek görülen 
bir durum değil. Bu nedenle 
şiddet olaylarının artışını 
basına bağlamak çok kolaycı 
bir yaklaşım olur.
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larının bilinçlendirilmesi için çalışma-
lar yapılması gerekiyor. Genel olarak 
toplumun eğitim seviyesi ile de ya-
kından ilgili bir durum. Bu şiddet di-
lini temelde terk etmemiz gerekiyor.

Çok geniş bir konu olmasına rağmen yi-
ne de İç Güvenlik Paketi ile ilgili genel 
olarak düşüncelerinizi paylaşır mısınız?
Bu kanuna neden ihtiyaç duyuldu-
ğuna ilişkin ikna edici bir açıklama 
yok. Bu yüzden bu kanunun çıkma-
sına yol açan önceki olaylara bak-
mak lazım. İki olay: Gezi olayları ve 
6-7 Ekim olayları ve bu olayların top-
lumda yarattığı infial. Asıl sorulması 
gereken soru, insanlar neden sokağa 
çıkıyor,  onları buna iten sebep ne? 
Bu konuda ciddi bir sorgulama yap-
madan sadece ve sadece olayı bir 
güvenlik meselesi olarak algılayıp 
çözümler geliştirilmesi bu anlamda 
yanlış. Biz 2000’li yıllardan başlayan 
bir AB ile uyum açısından reform sü-
reci içerisine girdik. İç Güvenlik Pa-
keti bu şekilde yasalaştığı durumda 
15 yıllık gelişmeleri bir anda ters yüz 
edecek. Gözaltında ölümler, kayıplar 
veya göstericilere, toplumsal olayla-
ra karşı polisin sert müdahalesinden 
kaynaklı AİHM’ne yapılan başvurular 
ve ortaya çıkan ihlal kararları süre-
cinden geçerek buralara geldik. Ya-
şanan toplumsal olaylara karşı ‘gü-
venlik’ yönünden bakıp karşı şiddeti 
doğurduğumuz için bu durumdayız. 

Ceza muhakemesinde şüpheli olmak 
bir statüdür. Ama siz, “olayın faille-
rini ele geçirmek” kavramına kanun 
içerisinde yer veriyorsanız bu, insan-
ları dehşete düşürmek için yeterli bir 
gerekçe oluşturur. En temel kural, 
masumluk karinesinden bahsediyo-
ruz. Şüphelinin ceza muhakemesinin 
gidişine etkide bulunma imkanın-
dan bahsediyoruz. Getirilen düzen-
lemeler ceza muhakemesini polis-
leştiriyor. Buradaki yetkinin istisnai 
ve çok özel durumlarda kullanılacak 
bir yetki olduğunu söyleyebilirsiniz, 
evet CMUK’ta da bu tür istisnai yet-
kiler vardı. Soruşturmayı kolluk ma-
rifetiyle başlatma imkanı vardı. Ama 
uygulamada bu kural haline geldi. 
Batı Avrupa devletlerinde benzer ör-

nekler olduğu söylenebilir. Almanya’da 
polis, gözaltı yetkisine sahiptir. Ama 
bu polis, “ben hukuka aykırı davrandı-
ğım takdirde, başıma ne geleceğini de 
bilirim” düşüncesindedir. Ama bizde 
hukuk kuralları tam işlemediğinden 
bu tür yetkilerin, hele silah kullanma 
yetkisinin işlerliği yapılan açısından 
düzenlemeler tehlikelidir. Kademelilik 
ilkesini, silahın son çare olma ilkesini, 
kalabalıklara yönelik ateş edilemeye-
ceği ilkesini bir tarafa atarak doğrudan 
doğruya hedefe ateşli silahla vurma 
imkanı getirilmesi, ileride çok büyük 
sorunlara yol açar. Orantısız güç kul-
lanımından dolayı, AİHS 2. maddeden 
kaynaklanan, Türkiye’nin mahkumi-
yeti ile sonuçlanmış birçok olay var. 

Günümüzde üniversitelerin ya-
şayan hukuka bakışı sizce nasıl?
Hiçbir akademisyen veya hukuk fakül-
tesi adına konuşamam. Ben sadece 
kendi adıma konuşma yetkisine sahi-
bim. Türkiye’de şu anda ne ölçüde bir 
özgür tartışma ortamı varsa üniver-
sitelerde de bu aynı şekilde geçerli. 
Yakın zamanda bir üniversitede pay-

laştığı tweet nedeniyle çalıştığı üni-
versiteden atılan bir öğretim görevlisi 
oldu. Bunlar gündelik sıradan olaylar 
haline geldi. Üniversitelerde de aka-
demik bir tartışma ortamı yok. Bu so-
runlar konuşul(a)mıyor. Toplumun ve 
hukukun sıkıntıda olduğu dönemlerde 
günah keçisi hep akademisyenler olur. 
“Neden konuşmuyorlar, sesleri çıkmı-
yor?” deniyor. Yaptığı haber, söylediği 
bir söz, yazdığı bir makale, açıkladığı 
bir görüş nedeniyle insanları işlerin-
den edip hedef gösterdiğinizde hiçbir 
haberci, yazar, akademisyen kendisini 
güvende hissetmez. Halbuki, akade-
mik özgürlük de ifade özgürlüğünün 
bir biçimidir. En sınırsız olduğu alandır 
hatta. Anayasamızda akademik özgür-
lük ifade özgürlüğünden bağımsız ola-
rak ayrıca güvence altına alınmıştır. 

Genel Kurmay Başkanı’nın bile Türki-
ye’de Anayasa Mahkemesi’nin yetkisi 
gasp edilerek terörist diye yargılan-
dığı, tutuklu olarak tutukevinde tu-
tulduğu bir ortamda, hangi hukukçu-
dan kahramanlık beklersiniz? Olayın 
özünde bu güvensizlik ortamı var. Bir 
konuda görüş bildirmek için o konuda 
bilgi sahibi olmanız yetmiyor, aynı za-
manda cesur da olmanız geriyor artık.

Son olarak, Yaşar Üniversitesi ile İz-
mir Barosu arasındaki işbirliği çalış-
maları hakkında bilgi alabilir miyiz?
Kamu hukuku, özel hukuk, enerji hu-
kuku ve sağlık hukuku alanlarında 
yüksek lisans programlarında, üni-
versite olma sorumluluğumuzun da 
bir sonucu olarak, İzmir Barosu’nun 
avukatlarına ve birinci dereceden 
yakınlarına mevcut öğrenim ücreti-
nin yarısı karşılığında eğitim imkanı 
tanıyoruz. Ayrıca doktora programı-
mız da açıldı. Yüksek lisansını biti-
renler doktoraya da devam edebile-
cekler. Biz yeni yönetimle birlikte İz-
mir Barosu ile daha sıkı iletişim içine 
girdik. Ortak çalışma ürünü olarak, 
CMK seminerleri, Hospiz Sempozyu-
mu, Tüketicinin Korunması ile ilgi-
li sempozyumlar gerçekleşti. Kadın 
Çalışma Grubunu destek veriyoruz. 
Barodan talep geldikçe biz de üni-
versite olarak sınırlarımızı zorlamaya 
hazırız. İşbirliğimiz devam edecek.

Sürekli yukarıdan 
aşağıya doğru bir şiddet 
dili kullanılıyor. En tepedeki 
siyasilerden başlayarak, 
toplumun en geniş 
kesimlerine kadar yayılan 
bir şiddet dili ve söylemi 
var. Bunun sonunun 
gelmesi lazım.
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Stajyer avukatlık, bir hukukçu-
nun yalnızca bir yıllık dönem 
için sahip olabileceği bir sıfat-
tır. Bu bir yıllık süreden dolayı, 

stajyer avukatların kendi hak ve ödev-
lerine ilişkin yapılan çalışmalar genel-
de yarım kalmaktadır. Stajyer avukat, 
stajını tamamlayıp avukat olur, staja 
yeni başlayan meslektaş ise bu serü-
veni, yani kendi durumuna ilişkin ça-
lışmaları en baştan yapmaya çalışır. 
Aslında bu, stajyer avukat çalışması-
nın doğasında vardır. Çünkü bu bir yıl-
lık süre, onun mevcut durumu değiş-
tiremeyeceği kadar kısa, fakat onun 
memnun olmayacağı kadar uzundur.

İzmir Barosu Stajyer Avukatlar Ko-
misyonu olarak, yaptığımız çalışmala-
rın, bugüne kadar olduğu gibi yarıda 

kalmaması için çeşitli önlemler alma 
ihtiyacı duyduk. Stajyer avukatların 
çalışmalarının devamlılığı, kurumsal-
lığa dayanır. Kurumsallık ise çok ciddi 
bir kayıt faaliyetiyle olur. Bu açıdan 
her çalışma ve toplantımızın sonuç-
larını tutanak haline getirip dosya-
lıyoruz. Yine her komisyon toplan-
tısı kararını, üyelerimize e-posta ve 
sosyal medya yoluyla duyuruyoruz. 
Her alt çalışma grubumuzun sekre-
taryasını oluşturuyoruz. Yani karar 
süreçlerine çok sayıda meslektaşımı-
zı ortak ediyor, kararları da çok sa-
yıda meslektaşımızla icra ediyoruz.

Baromuza kayıtlı 600’ü aşkın staj-
yer avukat bulunuyor. Niteliksel de-
ğişimler için sayısal büyüklükler de 
gerekir. Daha çok stajyer avukatla 

dayanışma içinde olursak, hedefle-
rimize daha çabuk ulaşacağımızı dü-
şünüyoruz. Bu konuyla ilgili de Şubat 
ayında, Ege Bölge Barolarının stajyer 
avukatlarıyla bir buluşma gerçek-
leştirip birlikte hareket edeceğimizi 
ilan etmiş bulunuyoruz. Gücümüz, 
birliğimizden gelecek. Bizlere ulaş-
mak için, öneri, dilek ve eleştirileri-
nizi iletmek için stajyeravukatlarko-
misyon@izmirbarosu.org.tr adresine 
mail atabilir veya Facebook’ta İzmir 
Barosu Stajyer Avukatlar Komisyo-
nu-2014 sayfasına katılabilirsiniz.

Bültenimizde yaptığımız çalışmala-
ra yer ayrıldı. Bize bu yeri veren Yayın 
Kuruluna teşekkür ediyoruz. Çalış-
malarımızı ve hedeflerimizi bulacağı-
nız sayfaları keyifle okumanızı dileriz.

STAJYER AVUKATLAR DİYOR Kİ…



Basına ve Kamuoyuna
İnsan hakları bireylerin insan olma-
ları nedeniyle doğuştan sahip ol-
dukları temel hak ve özgürlükler 
bütünüdür. Günümüzde evrensel 
değerler olarak nitelenen bu hak 
ve özgürlükler, onurlu bir yaşamın 
vazgeçilmez ögeleridir. Bu anlayışı 
benimseyen ülkemiz, “insan hakla-
rına saygı” ilkesini Anayasal güven-
ceye kavuşturmuş ve Cumhuriyeti-
mizin değiştirilemeyecek nitelikle-
rinden biri olarak kabul edilmiştir.
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi Bir-
leşmiş Milletler İnsan Hakları Ko-
misyonunun Haziran 1948’de ha-
zırladığı ve birkaç değişiklik yapıl-
dıktan sonra 10 Aralık 1948’de BM 
Genel Kurulunun Paris’te yapılan 
oturumunda kabul edilen bildiri-
dir. Bu önemli belgenin imzalandı-
ğı gün olan 10 Aralık tüm dünyada 
İnsan Hakları Günü olarak kutlanır.

İnsan haklarının anayasası olarak 
tanımlanan İnsan Hakları Evren-
sel Bildirgesi dil, din, renk, cinsi-
yet ve sınıf farklılığı gözetmeksi-
zin tüm insanların sadece insan 
olmalarından kaynaklı eşit, öz-
gür ve onurlu yaşama hakkına sa-
hip olduğunu kabul etmektedir.
 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 
66.yıldönümünü kutladığımız bu gün 
ülkemizde;

-Kamuoyunda İç Güvenlik Yasa Ta-
sarısı olarak tartışılan düzenleme ile 
siyasal iktidar, özgürlük ve güvenlik 
kavramlarını adeta karşıt kavramlar 
olarak sunmakta, anayasa ve ulusla-
rarası sözleşmelerle koruma altına 
alınan temel insan hak ve özgürlük-
lerini yok saymakta, siyasal rejimi 
demokratik hukuk devletinden po-

lis devletine dönüştürmeye yönelik 
çabalarının önünü açmak istemek-
tedir. Polise verilen olağanüstü yet-
kiler nedeniyle gözaltında işkence 
ve kötü muamele uygulamalarının 
önü açılacak, dinleme, gizli soruş-
turmacı kullanma ve teknik takip 
yetkilerinin genişletilmesi nedeniyle 
hukuka aykırı kanıt yaratma bir uy-
gulama haline gelecek, arama için 
belirsiz “MAKUL ŞÜPHE” kavramıy-
la kişi özgürlüğü ve güvenliği yargı-
sal denetin dışı bırakılacak, soruş-
turma sırasında el koyma yetkisinin 
genişletilmesi nedeniyle gerçek ve 
tüzel kişi mal varlıklarına keyfi su-
rette el konulabilecek, avukatların 
soruşturma dosyasına erişim hakkı 
gizlilik karaları ile engellenerek sa-
vunma hakkı sınırlandırılabilecektir. 
Ve dahası özel yetkili mahkemeler 
“İHTİSAS MAHKEMELERİ” adı altın-
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da yeniden kurularak siyasal iktidar 
kendi yargısını yaratma faaliyeti-
ne kaldığı yerden devam edecektir.
 
-Türkiye İşkenceye Karşı Sözleşme’yi 
1988 yılında kabul etmiş, Anaya-
sa’da ve Ceza Kanunu’nda işkence-
yi yasaklamıştır. Ancak günümüzde 
işkence gözaltı merkezlerinin dışına 
adeta sokağa taşmış ve ölümlere ne-
den olmuştur. Özellikle güvenlik güç-
lerinin barışçıl toplantı ve gösterile-
re aşırı ve orantısız güç kullanarak 
müdahale etmesi işkence kavramına 
yeni bir boyut kazandırarak siyasal 
iktidarın varlığını korumaya yöne-
lik, toplumsal muhalefete karşı rutin 
bir uygulaması haline dönüşmüştür.
 
-Kadın cinayetleri, erken ve küçük 
yaşta zorla yaptırılan evlilikler ise 
kadın hakları konusunda ana gün-
demi oluşturmaya devam etmekte-
dir. 2014 yılının ilk 10 ayında öldü-
rülen kadın sayısı 255’e ulaşmıştır. 
Bu kadınlar, eş, sevgili, kardeş, ba-
ba gibi değişik sıfatlar taşıyan er-
kekler tarafından öldürülmüştür. 
Kadın cinayetleri karşısında siyasal 
iktidarın cinsiyet temelli ayrımcılık 
içeren söylem ve eylemleri nedeni 
ile kadına yönelik şiddet hayati bir 
sorun olarak varlığını sürdürmek-
tedir. Adli  koruma altında iken öl-
dürülen kadınların varlığı devletin 
doğrudan sorumluluğunu gündeme 
getirmekle beraber ancak etkin so-
ruşturma mekanizmalarının oluştu-
rulmamış olması kadına yönelik şid-
dette suçlular açısından önleyici ve 
caydırıcı yargılama faaliyetleri yok-
sunluğunu göz önüne sermektedir.

25 Kasım 2011 yılında Kadın Hak-
ları Danışma ve Hukuk Araştır-
maları Merkezini kuran İzmir Ba-
rosu şiddet mağduru kadınlara 
hukuksal destek vererek cinsi-
yet temelli şiddete karşı mücade-
le de önemli adımlar atmaktadır.
 
-Resmi verilere göre çocukların yak-
laşık dörtte biri beslenme, giyecek, 
ısınma gibi temel ihtiyaçlarda maddi 
yoksunluk çekmektedir. Yine çocuk 
işçiliği konusunda işyeri kazalarında 
hayatını kaybeden çocukların varlığı 
bilinmektedir. Mayıs 2014 itibarı ile 
1.649 çocuk cezaevinde bulunmak-
tadır ve bu çocukların yaklaşık 487’si 
mahkûmdur. Çocuk cezaevlerinin fi-
ziksel yetersizlikleri özellikle aşırı ka-
labalık olması, sağlık bilgisi yetersiz-
liği, personelin hizmet içi eğitiminin 
olmaması, cezaevi görevlileri veya 
diğer mahpusların işkence ve kötü 
muameleleri, cinsel istismar iddiala-
rı çocuk ceza infaz kurumlarının va-
hametini gözler önüne sermektedir.
 
Çocuklara yönelik hak ihlallerinin so-
na ermesi için en kısa zamanda da-
ha güvenli, sağlıklı ve onurlu bir sos-
yal ortamda gelişmelerine ve yaşam 
sürdürebilmelerine yönelik idari ve 
pratik önlemler alınmalı gerekli ya-
sal değişikliler gerçekleştirilmelidir.
 
İnsan hak ve ihlallerinin önüne geçi-
lebilmesi için;
 
- Temel hak ve özgürlüklerin gelişti-
rilmesi esas olmalı; özgürlük-güvenlik 
ikilemi yaratılarak bu gelişim engel-
lenmemeli; var olan hak ve özgürlük-
lerden geri adım atılmamalıdır,
 
- Adil yargılanma hakkı ve savunma 
hakkı önündeki engeller kaldırılmalıdır,
 
- İşkence iddiaları hakkında derhal 
ve koşulsuz olarak soruşturma açıl-
malı, bu suçları işleyenlerin cezasız 
kalmasına neden olan uygulamalar 
sonlandırılmalı, suçluların derhal ve 
adil biçimde yargılanması ve ceza-
landırılmasını sağlayacak mekaniz-
malar etkinleştirilmelidir,
-Gözaltı birimleri ve cezaevleri “ba-

ğımsız izleme kurulları“ nın deneti-
mine açılmalıdır.
 
- Örgütlenme ve düşünceyi açıklama 
özgürlüğünü engelleyen uygulama-
lara son verilmeli, buna yol açan 
tüm yasalar sonuçlarıyla birlikte yü-
rürlükten kaldırılmalıdır,
 
-En temel insan hakları olan sağlık ve 
eğitim hakkı paralı hale getiren, işçi-
lerin emeklerinin karşılığı olan kıdem 
tazminatının kaldırılmasına yönelik 
uygulamalara son verilmelidir,
 
- İnsan haklarına saygının güçlenme-
si için Türkiye’nin, her türlü ayrım-
cılığı yasaklayan, yurttaşların temel 
hak ve özgürlüklerini, çalışanların 
ekonomik ve sosyal haklarını, doğal 
ve kültürel çevre ve varlıkların ko-
runmasını güvence altına alan yasal 
düzenleme ve uygulamalar siyasal 
iktidarın en temel konusu olmalıdır. 
 
-Hukukun üstünlüğüne, yargı bağım-
sızlığına, adil yargılanma hakkına, 
basın özgürlüğüne, temel insan hak 
ve özgürlüklerine sıkı sıkıya bağlı ka-
lınacağına dair her kesim ve yetkili 
makamlardan açıklamalar yapılmak-
tadır, ancak bu sözde kalmakta ha-
yata geçirilememektedir. Bu konuda 
elbirliği ile harekete geçilerek ülke-
mizin şu anki durumundan hızla kur-
tarılması için İzmir Barosu üzerine 
düşen görevleri yerine getirecektir.
 
Saygılarımızla.10.12.2014
 
Av. Aydın ÖZCAN
İzmir Barosu Başkanı
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Ö zellikle II. Dünya Savaşın-
da yaşanan acıların bir 
daha yaşanmaması için 
yola çıkan uluslar ve onla-

rın liderleri bu düşünceden hareket-
le, 1945’te Birleşmiş Milletleri (BM) 
kurdular. Siyasal amaçlarını gerçek-
leştirmede hiçbir engel tanımayan, 
her türlü yasal ve siyasal engeli şid-
det ve zor kullanarak aşmayı meş-
ru gören saldırganları durduracak 
bir düzenlemeye duyulan boşluğun 
da giderilmesi amaçlanmaktaydı. 

Birleşmiş Milletlerin kurulmasında 
en önemli nedenlerinden biri olan 
İnsan Haklarının Korunması Düşün-
cesinden hareketle hemen birkaç yıl 
sonra 10 Aralık 1948’de İnsan Hak-
ları Evrensel Bildirgesi Paris’te ger-
çekleşen BM Genel Kurulunda kabul 
edildi. Bildirge’yi kabul edenler, bu-
nunla insancıl değerlerin korunması 
için güçlü bir irade ortaya koydular.

Böylece; insan hakları ihlâlle-
rine birlikte karşı koymayı, in-
sanlığın ortak değerlerlerini bir-
likte korumayı, amaç edindiler. 

Evrensel Bildirge insan hakla-
rı tarihinde bir başlangıç oluş-
turdu. Sonraki tüm İnsan Hakları 
düzenlemeleri  özüyle ve sözüy-
le  Evrensel Bildirgeyi esas aldı. 
Evrensel Bildirge’nin taşıdığı ana ilke 
ve normlar, sonrasında kabul edilen 
Uluslararası Sözleşmelerde, Yasalar-
da, Bildirgelerde ve diğer ilgili mev-

zuat metinlerinde aynı biçimde yer 
aldı. Günümüzde de halen Evrensel 
Bildirge, İnsan Hakları alanında ana 
ve öncü metin olmaya devam et-
mektedir. Aradan 66 yıl geçmiş ol-
masına karşın İnsan Hakları Sorun-
ları bugün de dünyanın en önemli 
sorunları arasında yer almaktadır.  

Yaşam hakkının ihlâli, düşünce ve 
inançlarla ilgili hakların kullanılma-
sında yaşanan sıkıntılar, eğitim ve 
sağlık hakkının kullanılmasından 
sosyal, kültürel ve ekonomik hak-
larla ilgili sorunlara kadar ve daha 
birçok türden hak ihlalleri ne yazık 
ki günümüzde halen yaşanmaktadır. 

Ülkemizde; düşüncesini açıklama 
hakkını kullandığı, içinde yaşadı-
ğı toplumda eleştirel yaklaşımlar 
ve siyasal düşüncelerle aykırı  şey-
ler yazdığı ya da söylediği için, bu-
nun da ötesinde salt iktidara karşı 
oldukları için tutuklanan, işinden 
olan, öldürülen gazeteciler, ente-
lektüeller, akademisyenler, yurt sa-
vunmasında görevli askerler ve si-
yasetçiler gerçek dışı suçlamaların 
muhatabı oldular. Kurmaca iddia-
namelerle tutuklanıp yargılandılar.

Ülkemizde Ergenekon, Balyoz, 
Poyraz Köy, Askeri Casusluk ad-
lı yargılamalar bunun önde ge-
len örnekleri arasında yer aldı.
Hukukun üstünlüğü ilkesinin de gere-
ği olarak başta adil yargılanma ve sa-
vunma hakkı olmak üzere insan hak-

kı ihlallerini ortaya koyup koruma-
ya ya da çiğnenmesini engellemeye 
çalışanların kendi temel hakları yok 
sayıldı. Siyasi iktidar; ülkenin İnsan 
Hakları savunucularının,  bilim insan-
larının, askerlerinin, muhalefet par-
tilerinin muhatap oldukları hak ihlal-
lerini reddedip, bu kesimi yaşadıkla-
rı toplumda itibarsızlaştırdı. Devlet 
eliyle ortaya konan bu baskıyla karşı 
karşıya bıraktı, sindirmeye çalıştı.

Ancak; Bakan ve bir kısım bürokrat-
ları da kapsayacak şekilde hakların-
da ortaya çıkan yolsuzluk ve rüşvet 
soruşturmalarını devletin içinde yer 
alan ve paralel olarak adlandırılan 
yapının düzenlediği iddiasını ortaya 
atan Siyasi İktidar, bunu bir hak ih-
lali sayarak soruşturulmasını hem 
adliyede hem de mecliste engelledi. 

Her insanın bir gün insan hakları 
ihlalleriyle karşı karşıya gelebile-
ceği, insan onuruna yakışır bir dün-
yanın İnsan Haklarının tam korun-
duğu bir dünya olabileceği, bunun 
güvencesinin TAM BAĞIMSIZ YARGI 
VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ilkesi-
ni benimseyen, adalete güven duy-
gusunu sağlayabilen mahkemeler-
le güvence altına alınabileceği ik-
tidar hırsıyla görmezden gelindi.
İşte tam bu aşamada savunma adı-
na, savunma görevi yapan avukatlar 
adına İzmir Barosu genelde Anaya-
sa’dan özelde Avukatlık Yasası’ndan 
aldığı güç ve yetkiyle her türlü İn-
san Hakları İhlali üzerine gidecektir. 

Dünya İnsan Hakları Günü

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin BM’de kabul edilişinin üzerinden 66 yıl geçti. 
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Türkiye Barolar Birliği tarafından 
yönlendirilen Sosyal Yardımlaş-
ma Ve Dayanışma Fonu (SYDF) 
kapsamında avukatlara birçok 

konuda yardım yapılmaktadır. Uzun yıl-
lardan beri var olan bu yardımlar maale-
sef yeterli kapasiteye ulaşmamış ve avu-
katlara eriştirilememiş olarak atıl bir va-
ziyette durmaktaydı. Bu kaynağı hareke-
te geçirerek avukatların tam kapasiteyle 
yararlanmasına sunmayı planlayan baro 
başkanlığımız TBB ile ortak çalışma içeri-
sine girerek İzmir de ki anlaşmalı hasta-
ne sayısını çoğaltmış ve fonun bu işlevini 
avukatlara etkin bir biçimde duyurarak 
daha fazla meslektaşımızı maddi anlam-
da desteklemiş manevi olarak da baro-
ların avukatın yanında olduğunu his-
settirmiş bulunmaktadır. Bu felsefe ile 
SYDF yönergeleri taranarak tablo haline 
getirilerek ilan edilmiş ve çeşitli araçlarla 
da duyurularak meslektaşlarımızda far-
kındalık yaratılmaya çalışılmıştır.  Avu-
katlar  ve stajyer avukatlar,  hiçbir prim, 
ek ücret, aidat veya kesenek adı altında 
ayrıca bir bedel ödemeden sırf İzmir ba-
rosuna kayıtlı olmaları ve baroya aidat 
borcu olmaması şartıyla  SYDF’den ya-
ni anılan yardımlardan yararlanabilirler. 
Belirtilen yardımlar yatarak tedavi gi-
derleri içindir. Ayakta günübirlik tedavi-
leri kapsamamaktadır. Diş ve gözlük gi-
derleri de kapsam dışında kalmaktadır.

Anlaşmalı hastanelerde SGK kapsamı 
dışındaki giderlerin tamamı diğer has-
tanelerde ise SGK kapsamı dışında öde-
diğiniz giderlerin %80’i fon tarafından 
ödenmektedir. Anlaşmalı hastanelerde 
ödemeler fon tarafından direk hastane-

ye ödenmekte olup anlaşması olmayan 
hastanelerde ise meslektaşlarımız öde-
meleri yaparak daha sonra fatura ibrazı 
karşılığı giderlerin %80’i banka hesap-
larına gönderilmektedir. Tablo-
dan da anlaşılacağı gibi 
avukatlar için yıllık 
130.000.- TL Staj-
yer avukatlar için 
30.000.-TL ye ka-
dar yardım yapıl-
maktadır. Meslek-
taşlarımıza yapılan 
stent uygulamalarında ay-
rıca her yıl için 5.000.- TL, tıbbi malzeme 
3.000.- TL, acil ulaşım ambulans yardımı 
ise 2.000.- TL, işitme cihazı 3 yılda bir  
2.500.- TL , tekerlekli sandalye 2 yılda bir 
2.500.- TL olarak yardım düzenlenmek-
tedir. Uzun süreli yatarak tedavilerde 
her gün için refakatçiyi de kapsayacak 
şekilde günlük 500.- TL yardım yapıl-
maktadır. Hastalık ve malullük nedeni 
ile sürekli iş görmezlik haline düşen mes-
lektaşlarımıza ayda 900.- TL iş görmezlik 
bedeli ödenmektedir.  Çocuk doğuran 
kadın üyelerimize analık yardımı olarak 
doğum başına 1.250.- TL yardım öden-
mektedir. Yangın, sel, deprem gibi büro 
hasarlarında 10.000.- TL ye kadar yıl ba-
zında yardım yapılmakta , bakıma muh-
taç meslektaşlarımız için aylık 1.200.- TL 
huzur ve bakım evi bedeli ödenmekte-
dir. Vefat eden meslektaşlarımızın varis-
lerine SYDF’den 1.500.- TL cenaze yardı-
mı verilmekte, ayrıca TBB’den de ölüm 
yardımı adı altında 6.400.- TL olarak 
toplam 7.900.- TL destek olunmaktadır.
Vefat eden meslektaşlarımızın bak-
makla yükümlü oldukları çocukları ih-

tiyaç hallerinde iseler    0-6 yaş gru-
buna ayda 200.- TL, 7-12 yaş grubuna 
ayda 300.- TL, 13-18 yaş grubuna ise 
ayda 400.-TL, yardım yapılmaktadır.

Tutuklu meslektaşlarımıza ayda 
300.-TL, destek veril-

mektedir. 69 yaşını 
geçmiş meslektaş-
larımıza munzam 
emeklilik aylığı 
ödenmektedir.  

Yardımlardan ya-
rarlanılması için mes-

lektaşlarımızın en geç bir yıl 
içinde İzmir barosuna başvurmaları ge-
rekmektedir. Meslektaşlarımızın birinci 
derecede yakınlarının da fondan yarar-
lanmaları için fona üye olmaları ve 2015 
yılı için yıllık 150.-TL, prim ödemeleri 
gerekmektedir. Bu aile yakınlarının yar-
dımdan yararlanabilmeleri için fona gir-
diklerinden itibaren 6 ay beklemeleri ge-
rekmektedir. ( bebekler hariç) Bir tür ya-
şam sigortası veya munzam sandık gibi 
üyelerinin sıkıntılı anlarında onlara mad-
di manevi destek olmak amacıyla kurul-
muş olan fonun faaliyetlerinden tam an-
lamıyla bilgi edinmek isteyen meslektaş-
larımızın TBB internet sayfasından SYDF 
fonu 1.2.3 nolu yönergelerini inceleme-
leri gerekmektedir. Avukat olmamızın 
ayrıcalığını bize tattıran bu fonu yara-
tıcı ve uygulayıcılığına teşekkür eder 
meslektaşlarımıza fona ihtiyaç duyma-
yacak sağlıklı ve başarılı günler dileriz.

Av. A. Şakir UZUN
GENEL SEKRETER
SYDF SORUMLU ÜYE

SYDF KAPSAMINDA AVUKATLARA YAPILAN 
HİZMETLER VE SAĞLIK ANLAŞMALARI
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Bizim zamanımızda, hukuk fa-
kültesinde birinci sınıf dersiydi 
“Anayasa Hukuku”. Türk Ana-
yasa tarihini anlatan, siyasete 

dokunan, tartışması bol bir dersti. Ana-
yasa Mahkemesi olmadan, Anayasa’nın 
üstünlüğünün bir önemi olmadığını; 
yasamanın (ve yürütmenin) keyfine ka-
lacağını, hukukun üstünlüğünün, ya-
saların Anayasal denetimi ile başlaya-
cağını iyice bellemiştik. Türkiye, ancak 
1961 Anayasası ile kazanmıştı Anayasa 
Mahkemesi’ni. O dönemde, “türbanlı 
öğrencilerin üniversiteye girmelerinin 
Anayasa’ya aykırı olduğuna” ilişkin ünlü 
1989 ve 1991 tarihli kararlarını vermişti 
Anayasa Mahkemesi. Siyaset, akademik 
camia, kamuoyu büyük bir hararetle tar-
tışıyordu konuyu. Biz de liseyi yeni bitir-
miş heyecanlı gençler olarak, kendi ara-
mızda katılıyorduk bu tartışmaya.Yıllar 
geçti tartışarak. Farklı uygulamalar gö-
rülse de, Danıştay, Anayasa Mahkemesi 
içtihadına sahip çıktı. AİHM de, “türban-
lı öğrencilerin üniversiteye girmelerinin 
yasaklanmasının, İnsan Hakları Avrupa 
Sözleşmesi’ndeki temel hakları ihlal et-
mediğine” karar vererek, bir anlamda 
Türk yargısının içtihadını doğruladı. En 
son 2008’de Anayasa Mahkemesi, üni-
versitede türbana izin vermek isteyen 
Anayasa değişikliğini esastan iptal ede-
rek, hukuken son noktayı koydu. Daha 
doğrusu koydu diye düşünürken, zaman 
kazın ayağının öyle olmadığını gösterdi. 
 
Anayasa Hükümlerine Aykırı Fiili Durum
İlk önce, siyasal iktidarın yaklaşımıyla 
ve dönemin YÖK Başkanı başta olmak 
üzere, YÖK ve üniversite yöneticileri-
nin tavırlarıyla, Anayasa Mahkemesi 
kararlarına aykırı fiili durum oluştu. 
Ama nedense (!), bu fiili duruma rağ-
men, Anayasa Mahkemesi kararlarının 
uygulanmasını isteyen öğretim üyeleri 
vardı üniversitelerde. Esen rüzgarların 
şiddeti arttıkça her geçen yıl azalsa da, 
direnmeye devam eden, evrensel “la-
iklik” ilkesinden, Anayasa’dan, Anayasa 
Mahkemesi kararlarından söz eden bu 
öğretim üyeleri artık çok olmaya başla-
mıştı. Güzel bir “ibret”, güzel bir “ders” 
gerekti bu ortama. Gecikmedi ibretlik 
örnek: “Esat Rennan Pekünlü”. “Tür-

banla üniversiteye 
girmek isteyen öğren-
cileri uyardı, girenler 
hakkında tutanak tut-
tu” diye, eğitim ve öğ-
retim hakkını engel-
lediği iddiasıyla, eski 
deyimle “teşdiden” 
(üst sınıra yakın ceza 
ile) 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandı-
rıldı. Yargıtay da oyçokluğuyla onayladı. 
Tabi, ceza 2 yıl 1 ay olunca, cezaevine 
girecekti Rennan Pekünlü. Bu “ibret”, 
bu “ders” epey işe yaradı akademik 
camiada. Peki ne oldu Anayasa Mahke-
mesi’nin, Danıştay’ın içtihatları, 25 yılda 
ortaya çıkan onlarca sayfa karar? Biz de 
bunu arıyoruz desem, fazla mı komik 
olur? Bireysel başvuru üzerine, Anayasa 
Mahkemesi de bu kararlarını unutunca, 
“25 yıldır rüya mı gördük” diye düşün-
meden edemiyor insan. Beğenelim, 
beğenmeyelim, Anayasa hükümlerine, 
Anayasa Mahkemesi kararlarına göre, 
“türbanlı öğrencilerin üniversitelere 
girmesi” hukuken yasaktır. Bu olgu, tür-
banlı öğrencilerin üniversiteye girmele-
rinin yasaklanmasının doğru olup olma-
dığının üstünde bir konu olup, Anayasa 
hükümlerine göre “hukukun üstünlüğü” 
ilkesinin geçerli olduğu Türkiye Cumhu-
riyeti’nde herkesi bağlayan hukuksal bir 
zorunluluktur. Anayasa Mahkemesi 
bireysel başvuruyu da reddedince, Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne baş-
vurduk. Kararı bekliyoruz, umarız AİHM, 
Anayasa Mahkemesi gibi davranmaz,  
kendi içtihadına sahip çıkar. 

“Hukuksal Güvenlik”,
“Hukuk Devleti” İlkeleri İhlal Edildi
Rennan Pekünlü dosyasında karşı-
laştığımız sonucu bir tümce ile özet-
lersek; “Bir astronomi profesörü; 
Anayasa hükümlerini, Anayasa Mah-
kemesi kararlarını uygulamak is-
tedi diye cezaevine gönderildi.” 
Oysa, hukuk devletinin en önemli öge-
lerinden biri olan, hukuk devletinin tanı-
mında yer alan ve “hukuk devleti” ilkesi-
ni somutlaştıran en önemli kavram olan 
“hukuksal güvenlik” kavramı, özetle  
* “Hukuk normlarının öngörüle-
bilir, bilinebilir olması”nı öngörür.  

* “Bireylerin/yurttaşların hukuksal gü-
venlik içinde bulundukları, devlete 
güven duydukları” bir sistemi anlatır.
* En önemlisi de, “devletin tüm eylem 
ve işlemlerinde, bireyin/yurttaşın hu-
kuksal güvenlik duygusunu zedeleyici 
yöntem, uygulama, işlem ve kararlardan 
kaçınması” zorunluluğunu içerir. Bu ta-
nımlarda kastedilen devlet kavramının 
yargı organını da kapsadığı kuşkusuzdur.  
Rennan Pekünlü’nün, ülkedeki hukuk 
sistemi, Anayasa md. 153’e göre Ana-
yasa mahkemesi kararlarının bağlayı-
cılığı anlamında, “türbanlı öğrencilerin 
üniversiteye girmelerinin yasak olduğu” 
hukuksal gerçeğini bildiği, bu gerçeğe 
hukuken güven duyduğu tartışmasızdır. 
Bu hukuksal gerçeği değiştirecek ye-
ni bir hukuksal gelişme de (yasa, Ana-
yasa Mahkemesi kararı gibi) olmadığı 
halde, Rennan Pekünlü’nün hukuken 
güven duyduğu bu gerçeğe, tam ters 
gerekçelerle cezalandırılması, “hukuk 
devleti”, “hukuksal güvenlik” ilkelerine 
açık bir aykırılık oluşturan ve “adil yar-
gılanma hakkı”na doğrudan ihlal eden 
bir durumdur. Rennan Pekünlü’nün 
mahkumiyetinden sonra, yurttaşların 
“hukuksal güvenlik” içinde bulunma-
dıkları görüldüğü gibi, Türkiye Cum-
huriyeti’nin “hukuk devleti” olma id-
diası son derece şüpheli hale gelmiştir.
 
Ya Sonra… 
“Üniversitede türban yasağı, kızlarımı-
zın eğitim hakkını kısıtlıyor, ‘kamuda 
türban’, ‘üniversite öncesi eğitimde tür-
ban’, kesinlikle olmaz” diye başlayan bu 
süreçte, aslında tam da beklenen oldu. 
Açılan yolun da büyük etkisiyle, “kamu 
çalışanlarında türban”, “TBMM’nde tür-
ban”, “lisede türban” geldi sırayla. Evet, 
evet. Siz devam edin “türban, özgürlük 
sorunudur” demeye. Şimdi daha ileri (!) 
bir hamle olan “ilköğretimde türban”ı 
savunmanın zamanıdır.

RENNAN PEKÜNLÜ DOSYASI ÜZERİNDEN ORTAÖĞRETİMDE 
TÜRBAN ÖZGÜRLÜĞÜNE (!) NASIL GELDİK?
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PROF.DR. ESAT RENNAN PEKÜNLÜ İLE BİRLİKTE, “HUKUK DEVLETİ”, “LAİKLİK” ve “AYDINLANMA” DA MAHKUM EDİLMİŞTİR.
 BU MAHKUMİYET KARARINDAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLMELİDİR.

Bilindiği üzere, Ege Üniversite-
si’nde öğretim üyesi olarak 
görev yapmakta iken, Anaya-
sa Mahkemesi’nin 1989, 1991 

ve 2008 tarihli kararları ve Danıştay’ın 
pek çok kararı ile belirlenen “türbanlı 
öğrencilerin üniversiteye girmelerinin, 
Anayasal laiklik ilkesi başta olmak üzere 
Türk Anayasal sistemine aykırı olduğu” 
hukuksal gerçeği çerçevesinde, türbanla 
üniversiteye girmek isteyen öğrencileri 
uyaran ve konuyla ilgili tutanak tutan 
Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü, sade-
ce bu eylemi nedeniyle, 2 yıl 1 ay hapis 
cezasına mahkum edilmiştir ve 27.Ka-
sım.2014.Perşembe günü bu hapis ce-
zasının infazı başlamıştır. Ayrıca, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi de Leyla Şahin 
kararı başta olmak üzere kararlarında, 
Türkiye’deki “türbanlı öğrencilerin üni-
versiteye girmelerinin yasaklanması yö-
nündeki uygulamanın Avrupa İnsan Hak-
ları Sözleşmesi’nde sayılan temel hak ve 
özgürlüklerin ihlali niteliğinde olmadı-
ğını” vurgulamıştır. Bu konu, türbanlı 
öğrencilerin üniversiteye girmelerinin 
doğruluğu/yanlışlığı tartışmalarının üs-
tünde bir konu olup, Anayasa Mahke-
mesi kararlarının bağlayıcılığı (Anayasa 
md. 153) çerçevesinde, hukuk devletin-
de reddedilemeyecek, sulandırılamaya-
cak bir gerçektir. Anayasa Mahkemesi 
kararları çerçevesinde Anayasa hüküm-
lerinin uygulanması için çaba gösteren 
bir akademisyenin cezaevine gönderil-
miş olması, Türkiye Cumhuriyeti’nin te-
mel niteliklerinden olan “hukuk devle-
ti” kavramına ağır zarar vermiştir. Artık 
Türkiye Cumhuriyeti’nin “hukuk devleti” 
olma iddiası son derece şüphelidir. Prof. 
Pekünlü’nün mahkumiyet kararı, bir ib-
ret örneği olarak kullanılmış ve bu karar 

sonrası belirli bir amaç çerçevesin-
de “kamuda türban”, 
“TBMM’nde tür-
ban” ve “or-
taöğretim-
de türban” 
düzenle -
meleri ve 
uygulama-
ları getirile-
rek, laiklik ilkesi 
hızla aşındırılmıştır. 
Devamsızlığı, devamsızlık 
nedeniyle bir başarısızlığı bulunmayan 
bir öğrencinin şikayeti üzerine, türban-
la üniversiteye girmek isteyen öğren-
cileri uyarıp, konuyla ilgili tutanak tut-
maktan ibaret ve hiçbir bir fiziksel en-
gelleme içermeyen eylemler nedeniyle, 
cezanın alt sınırından uzaklaşıp, sonuç 
olarak 2 yıllık hükmün açıklanmasının 
geri bırakılması/cezanın ertelenmesi 
sınırının üstünde, 2 yıl 1 ay ceza veril-
miş olması; Prof. Pekünlü’nün, laiklik 
ilkesinin aşındırılmasına karşı direnen 
kesimlere bir korku salmak amacıyla, 
ısrarla demir parmaklıklar arkasına gön-
derildiğini göstermektedir.  Türkiye’nin 
en önemli astronomi profesörlerinden, 
sayılı bilim adamlarımızdan, Prof. Pe-
künlü’nün, bir “düşman ceza hukuku-
intikam hukuku” uygulaması ile, ceza-
evine atılmış olması, “üniversite” kav-
ramına ve “aydınlanma” mücadelesine 
bir darbe vurmak amacı taşımaktadır. 

PROF.DR. ESAT RENNAN PEKÜNLÜ İLE 
BİRLİKTE, “HUKUK DEVLETİ”, “LAİKLİK” 
ve “AYDINLANMA” DA MAHKUM EDİL-
MİŞTİR, EDİLMEK İSTENMİŞTİR. TÜRKİ-
YE CUMHURİYETİ’NİN TEMEL NİTELİKLE-
RİNİ HEDEF ALAN, HUKUKUN AYAKLAR 

ALTINA ALINDIĞI DİĞER TÜM DAVALAR-
DA OLDUĞU GİBİ, PROF.PEKÜN-

LÜ DAVASININ DA TAKİP-
ÇİSİ OLACAĞIZ. PROF. 

PEKÜNLÜ İLE BİRLİKTE 
HUKUK DEVLETİNİ, 
LAİKLİĞİ, AYDINLAN-
MAYI, ÜNİVERSİTE 

KAVRAMINI MAH-
KUM ETTİKLERİNİ ZAN-

NEDENLER BÜYÜK BİR 
HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYA-

CAKLAR. SİYASAL İKTİDAR ve YARGIYA 
EGEMEN OLDUĞUNU DÜŞÜNEN GÜÇ-
LER, TARİHİN KARANLIK DÖNEMLERİN-
DE OLDUĞU GİBİ, HUKUKU, YARGIYI BİR 
ZÜLUM ARACI OLARAK KULLANARAK 
BİR YERE VARABİLECEKLERİNİ, KİTLELE-
Rİ SİNDİREBİLECEKLERİNİ SANIYORLAR-
SA, BÜYÜK BİR YANILGI İÇİNDEDİRLER. 
BURADAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 
TEMEL NİTELİKLERİNİ, LAİKLİĞİ, HU-
KUK DEVLETİNİ, AYDINLANMA KAVRA-
MINI ÖDÜNSÜZ BİÇİMDE SAVUNMAK 
KONUSUNDA KARARLI OLDUĞUMUZU 
HAYKIRIYORUZ. AYNI CEZAEVİNE DİM-
DİK GİDEN PROF. PEKÜNLÜ GİBİ, İBRET 
OLMAK AMACIYLA VERİLDİĞİ SANI-
LAN CEZALARIN BİZİ KORKUTMAYA-
CAĞI BİLİNMELİDİR. PROF. PEKÜNLÜ, 
TARİHİN YARGISINDA MASUMDUR, BU 
MASUMİYET ve BU MASUMİYETİ EL-
DE ETTİĞİ GEÇİCİ GÜÇLE MAHKUM ET-
MEYE ÇALIŞAN ZİHNİYETİN HAKSIZLI-
ĞI ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKACAKTIR. 

Türkiye Barolar Birliği
İzmir Barosu
İstanbul Barosu    
Ankara Barosu  
Tekirdağ Barosu
Artvin Barosu
Balıkesir Barosu

Aydın Barosu  
Denizli Barosu
Muğla Barosu         
Bursa Barosu     
Uşak Barosu       

Yargıçlar Sendikası

İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyeleri Prof.
Dr. Esat Rennan Pekünlü’yü Foça Cezaevi’nde ziyaret ettiler.

İzmir Barosu tarafından 24.01.2015 günü
“İnsan Hakları ve Laiklik Bağlamında Rennan
Pekünlü Davası” başlıklı bir panel gerçekleştirildi.
İzmir Barosu tarafından 24.01.2015 günü “İnsan 
Hakları ve Laiklik Bağlamında Rennan Pekünlü Dava-
sı” başlıklı bir panel gerçekleştirildi.  Oturum başkan-
lığını İzmir Barosu üyesi Av. İrfan Koçana’nın yaptığı 
panele Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih 
Kanadoğlu, Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk 
Eminağaoğlu ve İzmir Barosu üyesi Av. Murat Fatih 
Ülkü ko-
nuşmacı 
olarak ka-
tıldılar.
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İzmir Barosu Göç ve 
İltica Komisyonu Adli 

Yardım Eğitimi Yapıldı

İzmir Barosu Göç ve İltica Komis-
yonu Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Burcu Karakoç’un açılış 
konuşmasını yaptığı çalışmaya, 

İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. 
Mustafa Çetin,  İzmir Barosu Genel 
Sekreteri Av. A. Şakir Uzun, Yönetim 
Kurulu Üyesi ve İnsan Hakları Merke-
zi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. 
Nuriye Kadan, Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Adli Yardım Merkezi Sorumlu Yö-
netim Kurulu Üyesi  Av. Cem Cemal 
Coşkan, İnsan Hakları Merkezi Yürüt-
me Kurulu Üyesi Av. Bülent Karagöz, 
Av. Çetin Kadan, CMK Yürütme Kuru-
lu Üyesi Av. Volkan Demir katıldılar. 

Çalışmada
 İltica Hukukuna Giriş, Kısa Tarihçe, 

Temel Kavramlar
 Türkiye’de İltica Hukuku İşleyişi ( 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Ka-
nunu (YUKK)

 Sınır Dışı Kararı, İşleyiş ve Yargısal 
Denetim (YUKK madde 52-56)  İzmir 
Barosu

 Uluslararası Koruma Başvurusu, 
İşleyiş (YUKK 3. Kısım, 1 ve 2. Bölüm, 
madde 61-87)

 İdari İtiraz ve İdari Yargı Yolu (YUKK 
madde 80)

 Göç ve İltica Alanında Adli Yardım 
İşleyişi

 Haklar ve Yükümlülükler (YUKK 3. 
Kısım, 3. Bölüm) Kayıt, eğitim, sağlık, 
çalışma, uyum sorunları

 Anayasa Mahkemesi, Bireysel Baş-
vuru

 AİHM, AİHS, önemli içtihatlar, İç 
tüzük 39

 Göç Alanında Sivil Toplumun Yeri, 
İşbirliği İmkanları

 İdari Gözetim, İşleyiş ve Sulh Ceza 

Hakimliğinin Yargısal Denetimi (YUKK 
madde 57-60, 68)

 Mülteciliğin Psikolojisi ve Başvuru 
Süreçlerinin Psikolojik Riskleri
konu başlıklarında sunumlar gerçek-
leştirildi. Ankara, Aydın, Afyonkarahi-
sar, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Deniz-
li, İstanbul, Kırklareli, Manisa, Muğla 
ve Antalya barolarından meslektaş-
larımızın katıldığı çalışmaya eğitimci 
olarak İzmir Barosu üyeleri Av. Serap 
Kervan Küçük, Av. Fadime Ersin, Av. 
Taner Kılıç, Av.Eda Bekçi ve Av. Kerem 
Dikmen, İstanbul Barosu üyesi Av. 
Halim Yılmaz, Mülteci-Der’den Pırıl 
Erçoban ve İrem Somer, Helsinki Yurt-
taşlar Derneği Mülteci Destek Prog-
ramından Veysel Eşsiz, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim 
üyesi Yrd. Doç.Dr. Lami Bertan Tokuz-
lu ve Gediz Üniversitesi Psikoloji Bölü-
mü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Zübeyit 
Gün katıldılar.

İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu tarafından 16-17 Ocak 2015 
günlerinde Üçüncü Grup 1. Etap Adlı Yardım Eğitimi yapıldı.
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İzmir Barosu tarafından 22.01.2015 
günü “Tıbbi Müdahalelerden Kay-
naklanan Uyuşmazlıklarda Tü-
keticinin Korunması Hakkındaki 

Kanunun Uygulanması “ konulu bir 
konferans düzenlendi. Konferansa 
Gediz Üniversitesi Dekan Yardımcısı 
Doç.Dr. Hasan Petek konuşmacı ola-
rak katıldı. Konferansın açılış konuş-
masını yapan İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Ergun Sakızlı yaptığı 
açılış konuşmasında tıbbi müdaha-
lelerle ilgili hukuksal sorunların gün 
geçtikçe problem haline gelmeye de-
vam ettiğini ve yeri geldiğinde için-
den çıkılmaz bir hal aldığını söyledi.

İzmir Barosu tarafından 
28.01.2015 günü Uygulamalı 
UYAP Eğitim Semineri düzenlendi.
Açılış konuşmasını İzmir Barosu 

İnternet ve Bilişim Komisyonu Sorum-
lu Yönetim Kurulu Üyesi Cem emal 
Coşkan’ın yaptığı seminerde İzmir Ba-
rosu’na kayıtlı meslektaşlarımız Av. 
Atalay Aksay ve Av. Özden Gin’in ka-
tıldılar. Seminere meslektaşlarımız 
tarafından yoğun bir ilgi gösterildi.
 İlk olarak söz alan Av. Atalay Aksay 
UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi)  ko-
nusunda görsel ve teorik bir sunum 
gerçekleştirdi ve UYAP Avukat Por-
talı hakkında temel bilgilendirme-
lerde bulundu. İkinci olarak konu-
şan Av. Özden Gin ise e-imza sistemi 
ve UYAP için gerekli programların 
kurulumu ve UYAP sistemindeki iş-
lemlerin örneklenmesine ilişkin uy-
gulamalı bir sunum gerçekleştirdi.

İzmir Barosu tarafından 22.01.2015 günü “Tıbbi 
Müdahalelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda 

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 
Uygulanması” konulu bir konferans düzenlendi

Uygulamalı UYAP Eğitim Semineri Düzenlendi



Sempozyum, Cumhuriyeti bi-
ze emanet eden başta Bü-
yük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk ve bugüne kadar 

emeği geçen tüm şehitlerimiz ile 
sağlığında yürekleri hukukun üs-
tünlüğü, yargı bağımsızlığı ve Tür-
kiye’de evrensel hukukun oluşması 
için çarpan ancak şimdi aramızda 
olmayan tüm hukukçularımızın anı-
sına yapılan saygı duruşu ve İstik-
lal Marşımızın okunmasıyla başladı.

Sempozyum açılış konuşmaların-
dan ilkini yapan İzmir Barosu Baş-
kanı Av. Aydın Özcan;  Ceza yasa-
ları ve CMK’da sürekli değişiklikler 
olduğunu ve avukatların uygulayı-
cılar olarak bunun zorluğunu fiilen 
yaşayan kesim olduğunu dile getir-
di. Özcan, Son dönemde ülkemizde 
birçok hukuksuzluklar yaşandığını 
ve İzmir Barosu’nun bu hukuksuz-
luklarla mücadelede üzerine düşen 
görevleri yerine getirmeye çalıştı-
ğını söyledi. İzmir Barosu’nun bu 
anlamda örneğin Akalın Köyü’nde-
ki taşocağı madenine karşı açtığı ya 
da ÇED raporu alınmaksızın yapıl-
mak istenen birçok işleme karşı aç-
mış olduğu davaların iktidar tarafın-
dan iyi karşılanmadığını dile getiren 
Özcan İzmir Barosu’nun her türlü 
baskıya karşı hukuksuzluklara karşı 

mücadelesine devam edeceğini be-
lirterek değerli meslektaşlarımızın 
da kendilerini destekleyeceklerine 
canı gönülden inandığını belirtti.

İkinci açılış konuşmasını yapan Yaşar 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat 
Barkan ise hukuk eğer hukuk olarak 
işleme imkânı bulursa insanlar için 
insanlara çok yakışan bir yaşam bi-
çimini düzenleyeceğini belirtti. Bar-
kan, üniversitelerin kendi kampus-
ları içinde araştırma geliştirme ve 
öğretim faaliyetleri dışında hayatın 
bir derdine deva olmak gibi bir so-
rumlukları da olduğunu söyleyerek, 
“üniversite için üniversite herhalde 
bugünün işi değil ama yaşam için 
yaşamın derdine deva olmak için bir 
yaraya merhem olmak için üniver-
siteler de yeri geldiğinde o misyo-
nu üstlenebilmek ve onun için çö-
züm üretebilmek zorundalar” dedi.

Son açılış konuşmasını yapan İzmir 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kay-
han Erciyes,İzmir Barosu, Yaşar Üni-
versitesi ve İzmir Üniversitesi’nin 
işbirliğiyle gerçekleştirilen böyle bir 
etkinlikte yer almaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek başladı-
ğı konuşmasında, baş döndürücü bir 
hızla değişen ve ilerleyen teknolojik 
gelişmeler sosyal medya hesapları 

ve iletişim gibi etkenlerin ceza yar-
gılaması usulünün de değişmesine 
sebep olduğunu, dolayısıyla ülke-
mizde ceza yargılamalarında yeni bir 
dönem açıldığını belirtti. Ceza Mu-
hakemeleri Kanunu’nun Anayasa’yla 
güvence altına alınmış temel hak ve 
özgürlüklerin korunması bakımın-
dan oldukça önemli bir işleve sahip 
olduğunu söyleyen Erciyes adale-
tin sağlanması ve maddi gerçeğin 
ortaya çıkartılması hak ihlallerine 
neden olmadan yapılacak bir soruş-
turma ve kovuşturmayla mümkün 
olacağını söyleyerek değerli aka-
demisyenler bu kavramların hukuk 
metinleriyle uygulamada nasıl yo-
rumlandığını ve nasıl yorumlanması 
gerektiğini bu iki günde tartışmaya 
açacaklardır diye umuyoruz” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından sem-
pozyumun ilk oturumuna geçildi.

İzmir Barosu, Yaşar Üniversitesi ve İzmir Üniversitesi işbirliğiyle 20-21 Ocak 2015 günlerine İzmir Barosu 
Konferans Salonu’nda “CMK Güncel Uygulamalar Sempozyumu” düzenlendi

CMK Güncel Uygulamalar Sempozyumu Tamamlandı
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Oturum başkanlığını İzmir Barosu 
Başkanı Av. Aydın Özcan’ın yaptığı 
ilk oturumda “Soruşturma Evresin-
de Müdafilik”konulu sunumu Mar-
mara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Za-
fer, “Yakalama, Gözaltı ve Arama” 
konulu sunumu İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Prof.Dr. Ali Kemal Yıldız 
ve “iletişimin Denetlenmesi” ko-
nulu sunumu ise Yaşar Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Burcu Dönmez gerçekleştirdiler.

İkinci oturumun başkanlığını İzmir 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Timur Demirbaş 
yaptı. İkinci oturumda “İddianame-
nin İadesi” başlıklı sunumu Mar-
mara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Yeni-
dünya, “Sulh Ceza Hakimliği” başlıklı 
sunumu İstanbul Kültür Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Durmuş Tezcan ve “Şüphelinin 
İfadesinin Alınması” başlıklı sunu-
mu İzmir Ekonomi Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Timur Demirbaş gerçekleştirdi.

21 Ocak 2014 günü yapılan üçüncü 
oturumda başkanlığı İzmir Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mehmet Merdan Hekimoğlu 
gerçekleştirdi. “Tutuklama” konulu 
ilk sunum İzmir Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Zekiye Özen İnci tarafından, “Ta-
nıklık” konulu sunum Ankara Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Devrim Güngör ta-
rafından, “Hukuka Aykırı Deliller” 
konulu sunum Yaşar Üniversite-
si Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Ruhan Erdem tarafından, 
“Kanun Yolları” konulu sunum ise 
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Çe-
tin Arslan tarafında gerçekleştirildi. 

İkinci gün gerçekleşen oturuma katı-
lan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. 
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve İzmir Ba-
rosu Başkanı Av. Aydın Özcan birlik-
te katılımcılara plaketlerini sundular.
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İzmir Barosu tarafından 17.12.2014 günü Av. Münir Ha-
kan Eriş’in katılımıyla “Türk Borçlar Kanunu’na Gö-

re Kira Sözleşmeleri” başlıklı bir seminer yapılmıştır.

57.Dönem CMK Seminerleri 19-20-21 Aralık 2014 ta-
rihlerinde 58. Dönem Eğitim Semineri 16-17-18 Ocak 

2015 tarihlerinde iki ayrı grupta, aktif eğitim yöntemleri  
ile gerçekleştirilen çalışmanın sonunda İzmir Barosu Baş-
kanı Av. Aydın Özcan katılımcılara sertifikalarını sundu.
Aktif olarak çalışmaya katılan tüm katılımcılara ve öz-
veriyle zaman ayırarak hiçbir karşılık beklemeksizin 
eğitim çalışmasının başından sonuna kadar çalışma-
da yer alan eğitimcilerimize teşekkür ederiz.  CMK 
Komisyon çalışmaları Çarşamba günleri yapılmakta 
olup katılmak isteyen tüm meslektaşlarımıza açıktır. 

Seminer Çalışması Gerçekleştirildi 

 57. ve 58.DÖNEM CMK 
SEMİNERLERİ

Seminer Yapıldı

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma 
ve Hukuk Araştırmaları Merkezi ta-

rafından “6284 Sayılı Yasa ve Kadına 
Yönelik Şiddetin 
Hukuksal Sosyal 
ve Psikolojik Bo-
yutu” başlıklı bir 
seminer gerçek-
leştirildi. İzmir Ba-
rosu Kadın Hakları 
Danışma ve Hu-
kuk Araştırmaları 
Merkezi tarafın-
dan 12-13 Aralık 
2014 günlerinde 

“6284 Sayılı Yasa ve Kadına Yönelik 
Şiddetin Hukuksal Sosyal ve Psikolo-
jik Boyutu” başlıklı bir seminer ger-

çekleştirildi. Seminer çalışmasına Av. 
Ogün Kayacan,  Yard. Doç. Dr. Ahsen 
Kaya,  Av.Tuğçe Denizer, Av.Aytül 

Arıkan, Sosyolog Yel-
da Şimşir, AV. Berna 
Menteş ve Psikolog 
Özge Kutay Yüksel eği-
timci olarak katıldılar. 
Seminer sonunda ça-
lışmaya katılan mes-
lektaşlarımıza Merkez 
Sorumlu Yönetim Ku-
rulu Üyesi Av. Nuri-
ye Kadan tarafından 
sertifikaları sunuldu.
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İzmir Barosu Kadın Hakları Danış-
ma ve Hukuk Araştırmaları Mer-
kezi tarafından 09-10 Ocak 2015 
günlerinde “6284 Sayılı Kadına 

Yönelik Şiddetin Hukuksal Sosyal Ve 
Psikolojik Boyutu Konulu Atölye Ça-
lışması” gerçekleştirildi. Çalışmada  
Av. Saadet Kayaalp 6284 Sayılı Yasa 
ve Uygulamada Yaşanılan Sorunlar, 

Prof.Dr. Serpil Salaçin Aile İçi Şiddet 
Olgularında Medikolegal Değerlen-
dirme, Av. Aytül Arıkan Uluslararası 
Sözleşmeler Işığında Kadına Yönelik 
Şiddet ve Ayrımcılık, Sosyolog Yelda 
Şimşir, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Psi-
kolog Özge Kutay Yüksel Şiddet Olgu-
su ve Şiddet Mağdurları ile Görüşme 
Teknikleri, Yrd.Doç.Dr.Pınar Bacak-

sızTCK’da Kadına Yönelik Cinsel Suç-
lar konulu sunumları gerçekleştirdiler.

Çalışma sonunda İzmir Barosu Baş-
kanı Av. Aydın Özcan ve İzmir Baro-
su Kadın Hakları Danışma ve Hukuk 
Araştırmaları Merkezi Sorumlu Yö-
netim Kurulu Üyesi Av. Nuriye Kadan 
katılımcılara sertifikalarını sundular.

İzmir Barosu Kadın Hakları Danış-
ma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi 
tarafından 03.12.2014 Çarşamba 
günü Dokuz Eylül Üniversitesi Hu-

kuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Tijen Dündar Sezer’in katılımıyla ve 
16.12.2014 Salı günü Duygu Erseçen’in 

katılımıyla İstanbul Sözleşmesi çalışma-
sı yapıldı.İzmir Barosu Kadın Hakları Da-
nışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi 
tarafından 26.12.2014 Cuma günü Doç.
Dr. Burcu Dönmez’in katılımıyla, Kadına 
Yönelik Şiddet ve “Eziyet Suçu” konulu 
bir atölye çalışması gerçekleştirildi.

Kadına 
Yönelik Şiddet 
Konulu Atölye 
Çalışması 
Gerçekleştirildi

 İstanbul Sözleşmesi Çalışması ve Kadına Yönelik 
Şiddet ve “Eziyet Suçu”  Atölye Çalışması Yapıldı
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Yeditepe Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı,  aynı zaman-
da Avrupa Hukuk Fakültele-
ri (ELFA) Başkanı ve İktisadi 

Kalkınma Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu ile 
Lüksemburg’daki Adalet Divanı’nda 
9 yıl görev yaptıktan sonra Yeditepe 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde AB 
Hukuku ve Rekabet Hukuku dersleri 
veren Prof. Dr.Vilenas Vadapalas ile 
Litvanya Sayıştay Üyesi olan eşi Ritta 
Vadapalas, İzmir Barosu Başkanı Aydın 
Özcan ve yönetim kurulu üyelerini zi-
yaret etti. Ziyarette Başkan Özcan ve 
yönetim kuruluna yeni görevinde ba-
şarılar dileyen Yeditepe Üniversitesi 
Heyeti, 12 yıldır Yeditepe Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nde çıkarttıkları Hu-
kuk Yayınları kitaplarını takdim ettiler.

Hukukun üstünlüğünü savunuyoruz
Ziyaretten Dolayı Prof.Dr. Haluk 
Kabaalioğlu ve Prof.Dr. Vilenas Va-
dapalas’a teşekkür eden İzmir Ba-
rosu Başkanı Aydın Özcan, Türki-

ye’de hukukun üstünlüğüne sahip 
çıkmak için görev ve sorumluluk 
üstlendiklerini belirterek  çağdaş, 
demokrat , özgürlükçü bir ülke için 
mücadele edeceklerini söyledi. 

ADALET DİVANI YARGICI İZMİR BAROSU’NDA

Adalet Divanı’nda görev yaptıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde AB Hukuku eğitimi veren 
Prof.Dr.Vilenas Vadapalas, İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan’ı makamında ziyaret etti. Vadapalas, Adalet 
Divanı çalışmaları hakkında Başkan Özcan ve yönetim kurulu üyelerine bilgiler verdi.

32 / Bülten İzmir Barosu

ZiYARETLER



İzmir Barosu’nun yeni seçilen Başka-
nı Avukat Aydın Özcan’ı kutlama zi-
yaretleri sürüyor.İzmir Cumhuriyet 
Başsavcısı Mustafa Doğru, İzmir İl 

Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, İzmir 
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet 
Komisyonu Başkanı İbrahim Korkmaz ve 
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcı-
sı Celal Kocabaş,İzmir Bölge İdare Mah-
kemesi Başkanı Osman Ermumcu, İzmir 
Bölge İdare Mahkemesi 2. Kurul Başkanı 
Zeynel Ilıca ve İzmir Bölge İdare Mah-
kemesi 3. Kurul Başkanı Ertuğrul Yılmaz 
İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan’a 
nezaket ziyaretinde bulundular. Ziya-
retlerde Başkan Özcan ve yeni yönetim 
kuruluna başarı dilekleri iletilirken İz-
mir’e fayda sağlayacak projelerde ortak 
adım atılması konusu da gündeme geldi.
Ortak projelere imza atmak istiyoruz
 İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan 
yeni yönetim olarak tüm sivil toplum 
örgütleri, meslek odaları, yerel yöne-
timler ile çeşitli kurum ve kuruluşlarla 
ortak projelere imza atmak istedikle-
rini hatırlattı ve bu konuda üzerine dü-

şeni yapmaya hazır olduklarını ifade 
etti. Bazı meslektaşlarının görevlerini 
yerine getirirken adliyede yaşadıkla-
rı sıkıntıları da aktaran Başkan Özcan, 
bu konuda İzmir Cumhuriyet Başsav-
cısı, İzmir İl Emniyet Müdürü, Adalet 

Komisyonu Başkanı, İzmir Bölge İdare 
Mahkemesi Kurul Başkanı’ndan baro 
olarak sıkıntıların giderilmesi konusun-
da destek istedi. Özcan ayrıca,  ziyaret-
lerden duydukları memnuniyeti de di-
le getirerek konuklarına teşekkür etti.

İzmir Adliyesi ve Emniyet Müdürlüğünden 
Baromuza Ziyaret

İzmir Barosu Bülten / 33 

ZiYARETLER



11.11.2014 Salı günü Türkiye Baro-
lar Birliği Başkanı Sayın Av. Prof. 

Dr. Metin FEYZİOĞLU, BursaBarosu 
Başkanı Sayın Av. Ekrem DEMİRÖZ, 
Balıkesir Barosu Başkanı Sayın Av. 
Yaşar MEYVACI, Manisa Barosu Baş-
kanı Sayın Av.Zeynel BALKIZ, Aydın 
Barosu Başkanı Sayın Av.Gökhan 
BOZKURT, Muğla Barosu Başkanı Sa-
yın Av.Cumhur UZUN, Denizli Barosu 
Başkanı Sayın Av.Müjdat İLHAN ve Sa-
karya Barosu Başkanı Sayın Av.Zafer 
KAZAN İzmir Barosu’nu ziyaret ettiler.

İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, 1 Şubat 2015 ta-
rihinde Yunanistan genel seçimlerinde büyük bir zafer 

elde eden Syriza (Birleşik Sol) Partisi Gümülcine Millet-
vekili Sayın Mustafa Mustafa’yı ziyaret etti.

İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan 1 Şubat 2015 tarihin-
de Gümülcine Barosu Başkanı Av. Georgos Kibaridis’i bera-

berinde Gümülcine Barosu avukatları Av. İlhan Ahmet ve Av. 
Belgin Ahmet (Selim) olmak üzere ziyaret etti. Ziyaret sıra-
sında Gümülcine Barosu ve İzmir Barosu’nun kardeş barolar 
olması ve karşılıklı mesleki bilgi paylaşımı konuları görüşüldü.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU ile Bursa, Balıkesir, 
Manisa, Aydın, Muğla, Denizli ve Sakarya Barosu Başkanları Baromuzu Ziyaret Ettiler.

Baro Başkanımız Av. Aydın Özcan 
Gümülcine Barosu’nu Ziyaret Etti

Ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu 
3 Aralık 2014 tarihinde İzmir Barosu’nu ziyaret etti

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu 
Baromuzu 23 Ocak Cuma günü ziyaret etti.
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18 Aralık 2014 günü Ege Üniversitesi Atatürk Kültür 
Merkezi’nde İzmir Barosu Türk Müziği Korosu Yıl So-

nu Özel Konseri düzenlendi. Şef Ümit Bulut yönetimin-
deki koro, konser boyunca dinleyicilere hoş anlar yaşattı. 

İzmir Barosu’nun her dalda çalışma yürüten sporcula-
rı 16 Ocak 2015 günü Baro binasında yapılan ve Baş-

kan Yardımcımız Av. Mustafa Çetin, Genel Sekreteri-
miz Av. A. Şakir Uzun, Saymanımız Av. Nilay Ertem Dur-
lu, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. Gülay U. Serin ve Av. 
Cem Cemal Coşkan’ın katıldığı bir kokteylde buluştu. 
Tüm sporcularımıza teşekkür belgelerinin verildiği kok-
teylde başarılı takımlar kupalarını Baromuza sundular.

İzmir Adliyesi D1 Blok 4. 
Katta bulunan İzmir Baro-

su Diş Hekimliği Biriminde 
yenileme çalışmaları tamam-
landı. Zemini steril malzeme 
ile kaplanan diş hekimliği 
ünitesinin tesisatı ve aydın-
latması yenilendi.  Ayrıca 
ünitenin onarımı gerçekleş-
tirilerek tekrar meslektaşla-
rımızın kullanımına sunuldu.

İzmir Barosu Diş Hekimliği Birimi Yenilendi

İzmir Barosu Türk Müziği Korosu Yıl 
Sonu Özel Konseri Konseri Yapıldı

İzmir Barosu’nun Her 
Daldaki Sporcuları 
Kokteylde Buluştu

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuzlu-
ğa uğurlanışının 76. yılında özlemle andık. İzmir 

Valiliği’nce düzenlenen anma törenine İzmir Barosu 
Başkanı Av. Aydın Özcan ve Yönetim Kurulu üyeleri-
miz katıldı. Baromuz adına Başkanımız Av. Aydın Öz-
can’ın Atatürk anıtına çelenk sunduğu törende saat 
09:05’de çalınan eş zamanlı sirenler eşliğinde saygı 
duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu.

ATAMIZ ÖZLEMLE ANILDI
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RUHSAT ALAN
AV.RÜYA KOZANOĞLU
AV.NAZLIGÜL AYTEKİN
AV.EZGİ KILIÇ
AV.HAKAN RONA
AV.SEÇİL DENİZ ÇAM
AV.HİLAL TOGAY
AV.MERVE ALÇIK
AV.NEVİN ERGÖK
AV.CANSU KAYA
AV.HÜSEYİN ZEYBEL
AV.İHSAN İVEDİ

RUHSAT ALAN
AV.FEYYAZ YAZAR
AV.NAZLI HANDE YÜKSEL
AV. ÖZGÜN ÖZÇAKIR
AV. TUĞÇE TOPÇUOĞLU
AV.BEYZA AKSOY
AV.BERNA KARAÜZÜM
AV.ERSİN HAMİTCAN ÖZDALAK
AV. SAFİYE MEŞE
AV.NURŞAH BİGAALAN

AV.BÜŞRA ALPALTAŞ

11.11.2014 günü yapılan törende meslektaşlarımız ruhsatlarını İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan ve Baromuzu ziyaret eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Av. 
Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU, Bursa Barosu Başkanı Sayın Av. Ekrem DEMİRÖZ, Balıkesir Barosu Başkanı Sayın Av. Yaşar MEYVACI, Manisa Barosu Başkanı Sayın Av.Zeynel 
BALKIZ, Aydın Barosu Başkanı Sayın Av.Gökhan BOZKURT, Muğla Barosu Başkanı Sayın Av.Cumhur UZUN, Denizli Barosu Başkanı Sayın Av.Müjdat İLHAN ve Sakarya Baro-
su Başkanı Sayın Av.Zafer KAZAN’dan aldılar.

RUHSAT ALAN
AV. OZAN KARAKAYA
AV. SEÇKİN ERSEÇKİN
AV. EMİNE ANIL KARABEN
AV. ENES ORUÇ
AV. HASAN KARACA
AV. MELDA MOĞULKOÇ
AV. NİLAY KAYNAK
AV. AYLİN YAKAR
AV. ENGİN TEMİR
AV. SERAY ÇELEBİOĞLU
AV. BENGİSU BÜŞRA SELÇUK
AV. RAHİME ASLI KINSIZ
AV. YAŞAR CAN ŞENOL
AV. İSA YILMAZ
AV. FEYZİYE ECE İPEK
AV. MUSTAFA CEM TOPOĞLU
AV. ILGIM SAL
AV. ÖZGE KILIÇASLAN
AV. AYŞEGÜL ZENGİN
AV. AHMET SAİT ATILĞAN
AV. AYŞE EZGİ DOLDUR
AV. OĞUZ ÇETİN
AV. SAMED TEKİN
AV. İLKGÜL AYDIN
AV. MUSTAFA GÜR
AV. TUĞÇE YAMALI
AV. YASEMİN YANARDAĞ
AV. MERVE ÇİMEN
AV. DENİZ KÖSEGİL

RUHSAT ALAN
AV.UMUT EREN GÖÇMEN
AV.CAN EKEN
AV.SILA BELLER
AV.MEHMET BURSALI
AV.BURCU KABASAKAL
AV.NALAN ÜĞE
AV.MEHMET ÖZCAN
AV.RAMAZAN ERDOĞAN
AV.EMEL DİRİL
AV.SİBEL ATÇI
AV.ABDULSAMET TANIŞ
AV.MERVE AKSOY
AV.HAZAL ÖZİĞNECİ
AV.DENİZ YİĞİTCEOĞLU
AV.İBRAHİM OĞUZHAN YILDIZ
AV.GAMZE KORKMAZ
AV.UĞUR ULUOCAK ACABEY
AV.GİZEM TOKSÖZ
AV.YAĞMUR AKDAŞ
AV.SEÇİL ERGÜN
AV.OSMAN ERDOĞU
AV.MELTEM GEÇGEL
AV.ÖZLEM SÖNEY
AV.NEVRAN SUİÇMEZ
AV.ÇAĞLA ÖZER

04.11.2014

11.11.2014

18.11.2014

25.11.2014

CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV.DURSUN SELİN ATSAL
AV.AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)
AV.ALİ ŞEFİK GENGÖR
AV.ZEKAİ MÜFİT RONA
AV.AHMET ÇALIK
AV.PERİHAN ÖZGE UCUR
AV.MUHAMMED NURDOĞAN OKAN ÖZAYDIN
AV.MELTEM YAVUZ
AV.NAZAN ÖZEN
AV.ALİ YILMAZ-AV.ZEHRA SANEM YILMAZ
AV.AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)

CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV.ÜNAL USLU
AV.NİYAZİ ÇALIŞKAN
AV.LEVENT KAYA
AV.UĞUR BURAK DURU
AV.CAN CANBEK
AV.İBRAHİM BÜKE
AV.MEHMET ŞENER ÖZTERZİ
AV.MESUT KILIÇ
AV.METİN FEYZİOĞLU (TBB BAŞKANI)
AV.AYDIN ÖZCAN (İZMİR BAROSU BAŞKANI)
AV.METİN FEYZİOĞLU (TBB BAŞKANI)
AV.AYDIN ÖZCAN (İZMİR BAROSU BAŞKANI)

CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV.BURCU KARAKOÇ
AV.AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)
AV.NURİ ÇAĞIRAL-AV.SEVİNÇ ÇAĞIRAL
AV.ALİ TOPÇU
AV.ZAFER KİLİS
AV.ALİ ATAY
AV.FATMA SEVAL KARABAY
AV.HAKAN ERİŞ
AV.İBRAHİM ÇANKAYA
AV.ADNAN AKŞAKAR
AV.SERHAT ORTAPINAR - AV.SEDAT KAÇMAZ
AV.SEZAİ MORAL
AV.AHMET ŞENOL
AV.HATİCE SABUNCU
AV.MUSTAFA KOZAK
AV.TÜRKER İZZET İŞBİLİR
AV.NİZAMETTİN ALTINOVA - AV.ONUR ALTINOVA
AV.UĞUR BURAK DURU
AV.SELAHATTİN ALGAN
AV.ZAFER AKGÜN
AV.ÜMİT TAT
AV.SERHAT SOYLU
AV.TACETTİN ÇOLAK
AV.EBRAR SERTAN FERUZOĞLU
AV.FATİH KANMAZ
AV.AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)
AV.AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)
AV.AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)
AV.AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI) VE AV. A.ŞAKİR UZUN

CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV.SEVİL CENGİZ
AV.LEVENT UŞKAY
AV.HAKAN REHA ALTINYÜREK
AV.İLKER GENÇ
AV.HASAN AYIK
AV.MENDERES ŞENER - AV.AHMET GONCA-AV.CEM AKSU
AV.BAYSAL SULU
AV.ALİ ONAR
AV.SAADET KAYAALP
AV.YILDIRIM UÇAR
AV.NİZAMETTİN ALTINOVA
AV.METİN ABACI
AV.SERKAN CENGİZ
AV.MUHİTTİN ÜSTÜNDAĞ
AV.MÜFİT YARARBAŞ
AV.ATİLA GÖKALP
AV.FİGEN BAŞBUĞ
AV.UFUK YÖRÜK
AV.HASAN DİRSEK
AV.FATİH ERGÜN
AV.ALİ ONAR
AV.ERDEM KURT
AV.AYDIN ÖZCAN - BARO BAŞKANI
AV.AYDIN ÖZCAN - BARO BAŞKANI
AV.AYDIN ÖZCAN - BARO BAŞKANI
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RUHSAT ALAN
AV.BURCU ERKEK
AV.EMİNE ÖYKÜ YILDIRIM
AV.EGE GALİPOĞLU
AV.YASEMİN ALGÜR
AV.MUSTAFA ÇAĞLAYAN
AV.ÖZLEM İĞDELİ
AV.SEZİN AKSOY
AV.ÖZGE DEMİRTAŞ
AV.ESRA BALIN
AV.FUNDA AKKUŞTUR
AV.MERYEM SELİN YORGALI
AV.ERAY BOZEFE
AV.CEREN TÜRER
AV.DENİZ ERUSTA
AV.HİLAL ESRA BAŞTUĞ
AV.İLKE DEMİRAY
AV.YEŞİM TOKGÖZ
AV.ESRA ŞEKER
AV.SEMİH TAŞCAN
AV.ALİHAN ERPINAR
AV.NURDAN NASIR
RUHSAT ALAN
AV.ELİF SARIOĞLU
AV.ÖZGE ŞİİR ÖZSOY
AV.ERDOĞAN AKDOĞDU
AV.HALİL ANIL PALA
AV.ÇAĞLA DEMİREL
AV.ITIR KAVASOĞLU
AV.HURİYE MELTEM SARAÇ
AV.SELVİYE ACAR
AV.MERT KANALICI
AV.EDA KIRLI
AV.GÖKÇE ÇİÇEK KORKMAZ
AV.AYŞEGÜL ÖNCÜ
AV.CANSU KIYAR
AV.FİLİZ TUĞÇE AYRANCI
AV.TUĞÇE GİZEM AKALIN
AV.RAYHAN BOZABALI
AV.ESRA ZENER
AV.GÖRKEM DURMUŞ
AV.YEMEN CANKAN
AV.ESİN BOĞA
AV.DERYA ŞEN
AV.BESTE GÜL POLAT
AV.ÇAĞLA DEFNESU KOÇ
AV.ESAD ASLAN
AV.MÜFTERİME KURTÇU
AV.ÇAĞATAY KARAKÖSE
AV.GAMZE SAYMAK
AV.NİHAL SELÇUK
AV.GAMZE RUKİYE KIRLI
AV.HATİCE ERONAT

RUHSAT ALAN
AV. HÜLYA KARAGUZGUN
AV. ESER KARAHASANOĞLU
AV. VEDAT YILMAZ
AV. SERRA ALTUN
AV. ANIL ÇETİNER
AV. ENİS SEVER
AV. ETKİN ZERİK
AV. SEHER DURSUN
AV. SEVİL BAYRAK

RUHSAT ALAN
AV.FİLİZ ŞENOL
AV.BÜŞRA KOYUN
AV.FİLİZ ÇELİK
AV.TUBA BESLER
AV.ECEM KARAASLAN
AV.EZGİ ÖZCAN
AV.KENAN KÜÇÜKOĞLU
AV.MERVE ÖZBALTAN
AV.ALİ CAN ŞAHİN
AV.DENİZ SELİN ERSİN
AV.GAMZE KAYA
AV.SEVGİ MİÇOOĞULLARI
AV.MELİKE ZEYTİN
AV.ÇAĞLAR ENSARİ
AV.BÜŞRA ÇİĞDEM BAŞAR
AV.CEREN ŞEN
AV.ESRA ÖZELUTKU
AV.MUHAMMET EMRE TAYYAR
AV.YELİZ DANK
AV.NEVZAT GÖRÜNMEZ
AV.ALİ EĞRİKILINÇ
AV.MAHMUT TOPAL
AV.MERVE KASAPSARAÇOĞLU
AV.SİNEM SARAÇOĞLU
AV.BİRGÜL ALAVCI
AV.HASİBE TOKLUCU
AV.EŞE HARMAN

02.12.2014

09.12.2014

16.12.2014

23.12.2014

CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV.HÜSEYİN TUNCER KURT
AV.MURAT SEMERCİ
AV.UFUK ENGİN CAN - AV.ERSEV ERŞAHİN
AV.TOLGA ALİBEYOĞLU - AV.VOLKAN ÇAKIR
AV.TAYFUN TUNCA
AV.DİĞDEM DUZAN
AV.BERNA AYAZ AKBABA
AV.SERKAN ARDIÇ
AV.İSMAİL ONUR BAŞKURT
AV.ALİ İHSAN ARICAN
AV.YUNUS KALKAN - AV.MUSTAFA BURUNSUZ
AV.AYŞEN ÖZKAYA
AV.ABDURRAHMAN ŞENOL
AV.FİLİZ ERUSTA
AV.ABDULVAHAP KARAKUŞ
AV.NECİL SAYGINER
AV.YAVUZ ULUSU
AV.FUNDA KARALTI
AV.AYDIN ÖZCAN - BARO BAŞKANI
AV.AYDIN ÖZCAN - BARO BAŞKANI
AV.GÜNGÖR TOSUNOĞLU
CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV.ADİL AKYILDIZ - AV.SEDA ÖZCAN
AV.AHMET OKYAY
AV.BAHATTİN ÖZDEMİR
AV.ÖZGÜR ÇELİK
AV.NİLGÜN ÖZTÜRK
AV.ERDAL KARDAŞ
AV.TOROS YOLDAŞ
AV.SEDAT KAÇMAZ
AV.İSMAİL ORHAN
AV.SABRİYE ÇAĞLA UZUN
AV.ÖMRÜYE ERPEK
AV.AYŞE AYAZ
AV.İZZET YALÇIN ÇETİN
AV.MUSTAFA DEMİR
AV.GÜLSEREN SÖNMEZ
AV.SERKAN ŞAHİN - AV.CANAN ŞAHİN
AV.ÖZCAN TÜRKOĞLU
AV.ÖZLEM TÜRETGEN
AV.ŞULE ARSLAN HIZAL
AV.DEVRİM SAVRAN
AV.EMRE GÖÇÜK
AV.ZEYNEP KÖMEN
AV.SİNEM MUĞLA
AV.RESUL TUNÇKIR
AV.AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)
AV.AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)
AV.AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)
AV.AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)
AV.AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)
AV.AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)

CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV. MEHMET AKSU
AV. MURAT SEMERCİ
AV. CENGİZ AKKUŞ
AV. ÇİĞDEM ÖZMEN
AV. ZEKERİYA TÜRKER
AV. ZİKRİ SEVER
AV. YUNUS KUŞÇU
AV. HÜSEYİN KORMAZ
AV. ÖZCAN YÜKSEL

CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV.MÜJGAN ADALI
AV.MEHMET GİRGİN
AV.AYŞE ŞENGÖR ÖZDEN
AV.İSMAİL ONUR BAŞKURT
AV.ERTUĞRUL EROL - AV.HÜNKAR ANIL AKDAYI
AV.MEHMET KULALI
AV.MEHMET ALİ KOÇ
AV.ARDA ALTINTAŞ
AV.MURAT ULUSU - AV.TOROS YOLDAŞ
AV.AYŞE ZEREN GÜVEN
AV.MEHMET SÜRÜCÜ
AV.HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU
AV.ŞEHRAZAT MERCAN
AV.OKTAY ENSARİ
AV.BAKİ OKAN
AV.SERDAR AMUŞ - AV.MÜFİD YARARBAŞ
AV.NİLHAN ANTİTOROS
AV.ÖZGÜR DEĞİRMENCİ
AV.DİLEK SERTCAN
AV.ORHAN GÜNDÜZ
AV.OLCAY HEPDEMİRGİL
AV.AYDOĞAN HEPDEMİRGİL
AV.AHMET YILMAZ
AV.DAMLA ARGUN ADIBELLİ
AV.İSMET KÖYMEN
AV.İSMET KÖYMEN
AV.ORKUN GÜLAÇ - AV.AYŞE ELVAN GÜLAÇ

CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV.SEVİL CENGİZ
AV.LEVENT UŞKAY
AV.HAKAN REHA ALTINYÜREK
AV.İLKER GENÇ
AV.HASAN AYIK
AV.MENDERES ŞENER - AV.AHMET GONCA-AV.CEM AKSU
AV.BAYSAL SULU
AV.ALİ ONAR
AV.SAADET KAYAALP
AV.YILDIRIM UÇAR
AV.NİZAMETTİN ALTINOVA
AV.METİN ABACI
AV.SERKAN CENGİZ
AV.MUHİTTİN ÜSTÜNDAĞ
AV.MÜFİT YARARBAŞ
AV.ATİLA GÖKALP
AV.FİGEN BAŞBUĞ
AV.UFUK YÖRÜK
AV.HASAN DİRSEK
AV.FATİH ERGÜN
AV.ALİ ONAR
AV.ERDEM KURT
AV.AYDIN ÖZCAN - BARO BAŞKANI
AV.AYDIN ÖZCAN - BARO BAŞKANI
AV.AYDIN ÖZCAN - BARO BAŞKANI
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RUHSAT ALAN
AV. MUHAMMET FATİH TÜREL
AV. MÜGE ÖZATA
AV. DİLEK ERİŞ
AV. ALPER TUFAN
AV. FATMA ELMALI
AV. ŞAFAT TUNÇ
AV. VEDAT MENTEŞ
AV. SAİM KAYA
AV. AHMET ERGÜZ

20.01.2015 CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV.CEMAL TÜREL
AV.RUHİ ILGAZ - AV.SÜLEYMAN COŞKUN
AV.İLHAN BOZCALI
AV.HÜSEYİN ÇETİN
AV.KADRİYE ÖZYURT
AV.AYDIN ÖZCAN - BARO BAŞKANI
AV.AYDIN ÖZCAN - BARO BAŞKANI
AV.AYDIN ÖZCAN - BARO BAŞKANI
AV.AYDIN ÖZCAN - BARO BAŞKANI

RUHSAT ALAN
AV. BÜŞRA SILA KONUKLAR
AV.BÜŞRA MARANGOZOĞLU
AV.SILA TURABİ
AV.ENGİN KIZILATA
AV.YAZGI ALAN
AV.ARDA ERTÜRK
AV.ALİ KEMAL YOLGÖRMEZ
AV.ÖZDEN DİLARA AYAS
AV.FIRAT SANDALCİ
AV.FADİME NUR ORHAN
AV.HANDE DİNÇKAL
AV.ÖMER ÇİFCİ
AV.MERVE GÖRGÜLÜ
AV.DENİZ KIRASLAN
AV.EMEL ÇAKAL
AV.METİN ESMER
AV.AYTAÇ MOCUK
AV.MERT GÜRLER
AV.NURDAN KARAMAN
AV.BERKER GÜREK
AV.GÖZDE ERDEMİR
AV.DENİZ KAÇAN
AV.MELTEM DİKMEN CANİKLİOĞLU
AV.BİLGESU YILMAZ
AV.İSMAİL ATACAN YILDIRIM
AV.GÜLCE ÖZTÜRK
AV.CENNET ATASOY
AV.ÖZGE DEMİRÖRS

RUHSAT ALAN
AV.PINAR GÜRCAN
AV.MELTEM ZÜHAL HAYBER
AV.DİLRUBA USLU
AV.EZGİ KESKİNER
AV.MERVE TOPUZ
AV.DENİZ HALLAÇ
AV.HARUN KASIRGA
AV.YEŞİM POLAT
AV.ZEYNEP ATEŞ
AV.BAHATTİN KAÇMAZ

RUHSAT ALAN
AV.AYŞE GÜLCAN KORKMAZ
AV.FATMA KOCAKULAK
AV.DENİZ ONUR ARAS
AV.ESRA ERSOY
AV.HATİCE ŞİRİN
AV.GİZEM GÜRHAN SIMEONOV
AV.HÜSEYİN EKİN DURMUŞ
AV.AYŞE ŞEN
AV.SANİYE ÖZLEM DULDA
AV.ÖMER FARUK BOSTANCI
AV.TAYLAN HALLIOĞLU

30.12.2014

06.01.2015

13.01.2015

CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV. CAN KONUKLAR (BALIKESİR BAROSU AVUKATI)
AV. MEHMET MERT
AV. FATMA FİGEN KOÇ
AV. ŞENAY BİÇER- AV. AHMET EROĞLU
AV. NURTEN EĞERCİOĞLU
AV. HAKAN REHA ALTINYÜREK
AV. ÖZER KIRCA
AV. KÜBRA TÜRKOĞLU- AV. MESUT TÜRKOĞLU
AV. AHMET ÇORUM
AV. HATİCE İŞLEKEL
AV. KARTAL ARIKAN
AV. MURADİYE KAVUT
AV. ERKUL ERDEM- AV. ABDÜLGANİ TANBOĞA
AV. HÜRRİYET YURTSEVEN
AV. MURAT ERGÜN
AV. ALİ ANIL OĞUZ
AV. GÖKHAN ULUHAN
AV. MEHMET SÜRÜCÜ
AV. MEHMET SÜRÜCÜ
AV. SERKAN ŞAHİN- AV. CANAN ŞAHİN
AV. SEÇKİN AKSOY
AV. PINAR BAHAR DOĞAN
AV. SENEM DEMİREL
AV. UFUK MANSUROĞLU
AV. UFUK MANSUROĞLU
AV. AYDIN ÖZCAN - BARO BAŞKANI
AV. AYDIN ÖZCAN - BARO BAŞKANI
AV. AYDIN ÖZCAN - BARO BAŞKANI

CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV. TANSEL ERTÜRK
AV.SELİN ATSAL
AV.ÜMİT GÖRGÜLÜ
AV.NİYAZİ GÖNÜLŞEN - AV.GÜLİZ KESKİNER  
AV.KENAN GÜREL
AV.YAVUZ TURAN
AV.AYDIN ÖZCAN - BARO BAŞKANI
AV.AYDIN ÖZCAN - BARO BAŞKANI
AV.AYDIN ÖZCAN - BARO BAŞKANI
AV.AYDIN ÖZCAN - BARO BAŞKANI

CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV.ABDULLAH KAHRAMAN
AV.MURAT YEŞİLKAYA
AV.TURAN ARAS - AV.SELMAN NAZAN ARAS
AV.MUHTAR TURGAY AKSAYLI
AV.AHMET ÇİFÇİ
AV.ADİL GÜNHAN BAYDOĞAN
AV.MUHAMMED NURDOĞAN OKAN ÖZAYDIN
AV.KADRİYE BANU ŞAHİNOĞLU
AV.AYDIN ÖZCAN - BARO BAŞKANI
AV.AYDIN ÖZCAN - BARO BAŞKANI
AV.AYDIN ÖZCAN - BARO BAŞKANI

RUHSAT ALAN
AV.AYFER KAPLAN
AV.MEHMET ARSLAN
AV.SEDEF YILDIRIM
AV.FERİT ÇAĞDAŞ ŞAHAN
AV.DİLEK YALÇIN

AV.AYŞEGÜL AKIN
AV.SELİN ÖZCAN
AV.ABDURRAHMAN BAYRAKTAR EROĞLU
AV.CANSU DEMİR
AV.DUYGU SUÇSUZ
AV.EZGİ GÜVEN

AV.ERGİN DEMİR
AV.DİLARA YÜKSEK
AV.MEHMET ERMAN KABALCI
AV.YUNUS ERDEM

CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV.CANAN ŞAHİN - AV.SERKAN ŞAHİN
AV.MESUT ATAMAN
AV.ÖMER REŞİT AYEBE
AV.SİNAN BALCILAR
AV.AYŞE DAĞCI

AV.ENGİN ERTÜRK
AV.ŞEBNEM KANDEMİR
BARO BAŞKANI AV.AYDIN ÖZCAN
BARO BAŞKANI AV.AYDIN ÖZCAN
BARO BAŞKANI AV.AYDIN ÖZCAN
BARO BAŞKANI AV.AYDIN ÖZCAN

BARO BAŞKANI AV.AYDIN ÖZCAN
BARO BAŞKANI AV.AYDIN ÖZCAN
BARO BAŞKANI AV.AYDIN ÖZCAN
BARO BAŞKANI AV.AYDIN ÖZCAN
BARO BAŞKANI AV.AYDIN ÖZCAN
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RUHSAT ALAN
AV. PINAR KUTLU
AV. MEHMET ÖGET
AV. ÖZGÜL GÜLYA
AV. MUKADDER ÖZ
AV. FATMA GÖKÇEN ÖZMENLİ
AV. GÜLAY GÜNEY
AV. MESUT BİROL COŞKUNER
AV. ELVAN HALICIOĞLU
AV. SENA NEBİOĞLU
AV. ALİ HAYDAR KAYMAZ
AV. UĞUR NEVZAT URCUN
AV. CEYLAN KABAY
AV. MEHMET ONAT VURAL
AV. GÜLTUĞ UÇAR
AV. ŞAFAK YÜKSEL
AV. BURHAN ŞAHİN

RUHSAT ALAN
AV. MERVE BOZ
AV. SEBAHAT ÇETİNEL
AV. BURAK ZORA
AV. GÜNAY OĞULTARHAN

RUHSAT ALAN
AV. BARIŞCAN BİLGİÇ
AV. SEBAHAT YILDIRIM
AV. MUSTAFA YÖRDEM

RUHSAT ALAN
AV. GAMZE SARI
AV. MELDA ÇALIŞKAN
AV. METİN GÜVEN GÖKÇEK
AV. BERKCAN GÖKÇE
AV. HAKAN HÖKEREK
AV.YAŞAR YAKUP YAKUT

RUHSAT ALAN
AV. OĞUZHAN KOCABAŞ
AV. ÇAĞLAR UYSAL
AV. UMUT BAHAR MUTLUSU

03.02.2015

27.01.2015

09.02.2015

17.02.2015

24.02.2015

CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV.HEVAL SAVAŞ KAYA-AV.OYA ATİLA
AV.ABDULLAH HIZAL
AV.GÜLSÜM SEVİMLİ
AV.OKTAY BAHAR
AV.YÜCEL ÖZTÜRK
AV.ABDURRAHMAN ŞENOL
AV.NİLGÜN COŞKUNER
AV.ZEYNEL ABİDİN POYRAZ-AV.SEMA BURAK ARICI
AV.GÜZİN OKAN
AV.CAHİT KİŞİOĞLU-AV.MÜNEVVER KİŞİOĞLU
AV.CİHAN TÜRSEN
AV.ABDÜLHADİ ÇETİN
AV.FİKRET ABAN
AV.MUSTAFA ÇETİN - BARO BAŞKAN YARDIMCISI
AV.MUSTAFA ÇETİN - BARO BAŞKAN YARDIMCISI
AV.MUSTAFA ÇETİN - BARO BAŞKAN YARDIMCISI

CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV. MÜMİN GÖKHAN BOZ-AV.ALİ BALCI
AV. MUSTAFA ÇETİN-BARO BAŞKAN YARDIMCISI
AV. MUSTAFA ÇETİN-BARO BAŞKAN YARDIMCISI
AV. MUSTAFA ÇETİN-BARO BAŞKAN YARDIMCISI

CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV. AYDIN ÖZCAN-İZMİR BAROSU BAŞKANI
AV. AYDIN ÖZCAN-İZMİR BAROSU BAŞKANI
AV. AYDIN ÖZCAN-İZMİR BAROSU BAŞKANI

CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV. FATMA SEVAL KARABAY
AV. ALİ ATAY
AV.MAHMUT SEKDUR
AV. ÖMER GÖKÇE
AV. AYDIN ÖZCAN - İZMİR BAROSU BAŞKANI
AV. AYDIN ÖZCAN - İZMİR BAROSU BAŞKANI

CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV. SERKAN ONUKAR
AV. CEMAL TÜREL-AV. MEHMET UYSAL
AV. FATMA MUTLUSU PAK
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Av. Nazmi Çankaya

Av. Necati Öztürk

Av. Mustafa Coşar Av. Dengiz Bekir Acar

Av. Muzaffer Aydinç Av. Celalettin Karabaş

Av. Şakir Zabunoğlu Av. Gabil Koç
Doğum : 01.08.1949
Ölüm : 09.11.2014

Doğum : 01.07.1949
Ölüm : 11.01.2015

Doğum : 01.02.1950
Ölüm : 24.02.2015

Doğum : 15.07.1939
Ölüm : 28.02.2015

Doğum : 09.02.1932
Ölüm : 19.01.2015

Doğum : 01.12.1965
Ölüm : 10.02.2015

Doğum : 01.01.1927
Ölüm : 02.12.2014

Doğum : 01.12.1965
Ölüm : 12.12.2014

Yitirdiğimiz değerli meslektaşlarımızı saygıyla anıyoruz...

YiTiRDiKLERiMiZ



Türkiye Barolar Birliği, İzmir Barosu ve Gazi Hastanesi, Medicalpark Hastanesi, Akut Kalp Damar Hastanesi, Su Hastanesi, Tınaztepe Hastanesi temsilcileriyle
Sağlıkta İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde avukatlar ve stajyer avukatlar TBB Yardım Fonu kapsamında olan yatarak tedavilerde tamamı

Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu (SYDF) tarafından karşılanmak üzere herhangi bir ücret ödemeden özel koşullarda tedavi olabilecekler.
Ayaktan tedavide de yine çok uygun indirim koşulları ile hasta ödemeli olarak hizmet alabilecekler. 


