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Değerli Meslektaşlarım

“Baro Avukat İçindir.” Diyerek yola
çıktık. “İzmir Barosunu başta Ege ve
Marmara Bölge Baroları, akabinde ise
tüm Türkiye Baroları içinde öncü Baro
yapacağız” diye sizlere söz verdik. Sizler
bizlere inandınız, biz de sözümüzde
durmaya çalışıyoruz.

Önce işe İzmir Adliyesi 4. Kat Baro
birimini yenilemekle başladık. Eski bil-
gisayarla çalışmanız avukatlık mesleğinin
kalitesine uymadığından bilgisayar oda-
sının o durumda avukatlara hizmet ver-
mesine gönlümüz elvermedi. Anılan
odayı günün teknolojisine uygun yeni
bilgisayarlarla donattık.

Daha sonra yaklaşık 1,5 yıl atıl vazi-
yette kalmış diş hekimliği odasında bu-
lunan cihazları kullanıma elverişli hale
getirerek, gerek işyeri hekimi gerek diş
hekimi odalarını yeniden tadil ve tefriş
ettik. Standartlara uygun olarak en steril
ve uygun halde sizlerin kullanımına sun-
duk.

Her şeye kendi imkanlarımızla baş-
ladık. Var olan tüm hizmetleri sunmak
istedik. Zira her şeyden önce meslek-

taşlarımıza biz sahip çıkmalıydık.  İzmir
Adliyesi 4. Kat Baro Birimi’ni İzmir Barosu
olarak kendi imkanlarımızla kullanım
şeklini, ekipman ve malzemelerimizi
baştan sona yeniledik. Hayal gücümüz
sınırsız olsa da olanaklarımız sınırlıydı.
Parolamız en kısıtlı olanaklarla en geniş
hizmet ürününü elde etmekti.  Biz de
yapmamız gerekeni yapıp Türkiye Barolar
Birliği ve sponsor firmalar ile temasa
geçtik. İzmir Barosu olanakları ile yeni-
leme işlemleri bitirilen İzmir Adliyesi 4.
Kat Baro Birimini  Türkiye Barolar Birli-
ği’nin oturma gruplarını yenileme desteği
ile siz değerli meslektaşlarımızın kulla-
nımına hasrederek sizlere yakışır bir
hale getirdik. 

Adliyedeki Baro Birimimiz İzmir Ba-
rosuna yakışıyordu artık ama bir de
merkez binamız vardı. Koskoca İzmir
Barosu, adaletin cumhuriyetin laikliğin
yılmaz savunucuları İzmirli avukatlar…
Sizlere merkez binamızı da layık gör-
medik.  Düzeltmeliyiz, söz verdik dedik,
bir kez daha elimizi taşın altına koyduk.
Hem böylece İzmir Barosu ve Türkiye
Barolar Birliği arasında neredeyse kopma

noktasına gelen bağları da düzelttik.
Türkiye Barolar Birliği’nin desteği ile Al-
sancak'taki merkez binamızı, Barohan
6. katta bulunan Nevzat Erdemir Kon-
ferans Salonu ile fuayeyi ve çatı izolas-
yonunu baştan sona yeniledik. İki adet
asansörü normlara uyan son sistemli
hale getirerek 7. kata çıkacak şekilde
yeniden yapılandırdık. Yıllardır İzmir Ba-
rosu’nun ihtiyacı olan 7. kattaki Baro
Cafe'yi de yaparak siz değerli meslek-
taşlarımızın kullanımına sunduk.

Bu sayede,  gerek adliye baro birimini
gerekse merkez baroyu baştan sona
yenileyerek, meslektaşlarımıza yakışır
şekilde daha kaliteli, daha kullanışlı ve
daha sağlıklı kullanımınıza sunmuş
olduk. Önemle belirtmeliyiz ki tüm bu
yenilikler ve iyileştirmeler meslektaşları-
mızın bizlere olan inancı, İzmir Barosu'nun
gücü ve Türkiye Barolar Birliği ile olan
iyi ilişkileri sayesinde yapılmıştır.

İzmir Barosu’nun yenilenen hizmet
binasının açılışı Türkiye Barolar Birliği
Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu,
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu
üyeleri ve meslektaşlarımızın da yoğun

Av. Aydın ÖZCAN
İzmir Barosu Başkanı
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katılımıyla 18 Mayıs 2016 günü gerçek-
leştirildi.

Bilinmelidir ki İzmir Barosu Yönetim
Kurulu olarak bizler bundan sonra da,
başladığımız gün olduğu gibi “Baro
Avukat İçindir” sloganını hayata geçirmek
için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
Ve çok yakın bir zamanda çok daha
güzel, çok daha modern, Bayraklı Adliye
binasına yakın bir lokasyonda ve içinde
konferans salonları, kreşi, cafesi ve res-
torantı olan yeni bir Baro Yerleşkesini
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ile
birlikte İzmir Barosu'na kazandırmak
için ilk adımlarımızı da attığımızı buradan
meslektaşlarımıza müjdelemek isteriz.

Bu hususta Türkiye Barolar Birliği’ne
tüm başvurularımızı yaptık; Türkiye Ba-
rolar Birliği de başvurumuzu inceledi
ve bu talebimizi kabul ederek gerekli
girişimlere, yer tespiti ve fizibilite çalış-
malarına başladı. İddiamız odur ki, bu

projemizi de hayata geçirdikten sonra
İzmir Adliyesi ile inşaatı süren Bölge
Adliye Mahkemeleri binası arasındaki
bir alanda İzmir Barosu ve siz değerli
meslektaşlarımız Türkiye’de hiçbir baroda
olmayan imkânlara sahip bir binaya
kavuşacaktır.

Bu vesile ile Türkiye Barolar Birliği
ile ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğu-
muz sağlık alanındaki hizmetlerimize
de değinmek isteriz. Göreve geldiği-
mizde birçok meslektaşımız ve aile-
sinin sağlık sorunları nedeni ile has-
tanelerde gerek maddi gerekse de
manevi anlamda çeşitli mağduriyetler
ile karşı karşıya olduğunu gördük.
Yaptığımız çalışmalar neticesinde bir-
çok hastane ve kurumu Türkiye Barolar
Birliği ile bir araya getirmek sureti ile
Türkiye Barolar Birliği’nin Sosyal Yar-
dımlaşma Dayanışma Fonunun İz-
mir’de tüm meslektaşlarımızın, eş ve

çocuklarının yararlanacağı şekilde ha-
yata geçmesini sağladık. Böylece
meslektaşlarımız ve aileleri Türkiye
Barolar Birliği’nin İzmir’de yedi kurum
dokuz hastaneyle yaptığı anlaşma ile
yıllık avukat başına 185.000-TL’ye ka-
dar, hiçbir ödemede bulunmaksızın,
yatarak tedavi alma imkânına kavuş-
muş oldular. Bu anlaşmalar sayesinde
birçok hastanede çok zor koşullar al-
tında tedavi görmekte olan meslek-
taşlarımız ve yakınları hastanelerde
senet imzalamaktan, hatta ve hatta
rehin kalmaktan kurtulmuşlardır. Siz
değerli meslektaşlarımız için en önemli
ve değerli icraatımız bu olmuştur.

Sayın meslektaşlarım; her zaman
söylediğimiz gibi, hep birlikte çalışacak,
hep birlikte başaracak, İzmir Barosu’nun
öncü baro olduğunu bir kez daha Tür-
kiye’ye göstereceğiz.

Saygılarımla
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KTürk Müziği Korosu’ndan
Muhteşem Konser

İzmir Barosu Türk Müziği
Korosu tarafından Avukatlar
Haftası dolayısıyla 8 Nisan
2016 akşamı bir konser ger-
çekleştirildi.

Ege Üniversitesi Atatürk Kül-
tür Merkezi’nde gerçekleşen kon-
sere Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.
Prof.Dr. Metin Feyzioğlu da katıldı.

Baro Başkanımız Av. Aydın Özcan,
yaptığı açılış konuşmasında İzmir Barosu
tarafından Avukatlar Günü dolayısıyla
yapılan etkinliklerin artık bir güne sığ-
madığı, yaklaşık iki hafta boyunca çeşitli
etkinlikler yapılacağını dile getirdi.

Av. Aydın Özcan konuşmasında
şunları söyledi: “5 Nisan Avukatlar Günü

dolayısıyla ülkemizdeki hu-
kuksuzlukları, yargı ba-
ğımsızlıklarının evrensel
boyutlarda olmayışını ve

mesleki sorunlarımızı çok
açık bir şekilde ifade ettik

ve ifade etmeye devam ede-
ceğiz. Ne zaman ki ülkemizde

yargı bağımsızlığı hukukun üstünlüğü
evrensel boyutlara ulaşacak işte o za-
man ülkemiz hem ekonomik anlamda
hem sosyokültürel anlamda büyük ge-
lişimlere tabi olacak.

Bu akşam burada Baromuzun çok
değerli sanatsever meslektaşlarımızın
hazırladığı güzel bir Türk sanat müziği
konserini birlikte dinleyeceğiz. Biz İzmir
Barosu Yönetimi olarak sanatsever

meslektaşlarımıza her türlü desteği ve-
riyoruz ve bundan sonra da vermeye
devam edeceğiz. Özellikle resim sa-
natıyla uğraşan, müzikle uğraşan mes-
lektaşlarımıza fiziksel koşulları hazırlamak
suretiyle daha iyi çalışma olanakları su-
nacağız. Bu çalışmalarımızda Barolar
Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzioğlu’nun
da çok emekleri var. Buradan kendisine
teşekkür ediyorum.

İçinde bulunduğumuz dönemde İz-
mir Barosu fiziksel anlamda her türlü
birimde büyük atılım gerçekleştirmiştir.
İzmir BarosuTürkiye Barolar Birliği bir-
likteliğiyle bunları yapıyoruz ve meslek-
taşlarımıza her alanda dokunmaya ça-
lışıyoruz. Sözlerimi burada noktalarken
hepinize iyi eğlenceler diliyorum.
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İZMİR BAROSU KADIN HAKLARI DANIŞMA VE HUKUK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
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8 Mart Dünya Kadınlar günü dola-
yısıyla İzmir Barosu tarafından İzmir
Adliyesi 4. Kat Baro Birimi’nde yapıldı.
Basın açıklaması sonrası kadın sa-
natçıların resim ve seramik çalışmala-
rından oluşan sergi İzmir Adliyesi Zemin
Kat Baro Vestiyerinde açıldı.

Basın açıklaması öncesi bir ko-
nuşma yapan İzmir Barosu Başkanı
Av. Aydın Özcan şunları söyledi: Ko-
nuşmama kadına yönelik şiddetin
%1500’ler düzeyinde artmış olmasının
üzüntüsüyle başlıyorum. İzmir Barosu
yönetimi olarak göreve geldiğimizde
işe ilk olarak Kadın Hakları Merkezimizin
fiziki koşullarını düzelterek başladık.
Böylece İzmir’deki kadınlarımız Kadın
Hakları Merkezimizde görevli üç yüze
yakın gönüllü meslektaşımızla çekin-
meden birebir olarak görüşüp sorun-
larının çözümü için hukuki destek ara-
maktadırlar. Bu konuda İzmir özelinde,
İzmir Barosu’nun kadın hakları alanında
en büyük çabayı gösterdiği ve kadın-
ların yanında olduğunu belirtmek iste-
rim. Bu zamana kadar çalışmalarımızı
basın yoluyla duyurmaya çalışıyorduk.
Ancak bunun yeterli olmadığını tespit
ettik ve İzmir Barosu’nun talebiyle İzmir
Büyükşehir Belediyesiyle bir protokol
hazırlığımız söz konusuydu ve bugün
sabah Sayın Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Aziz Kocaoğlu’yla bu protokolü
imzalamış bulunuyoruz. Özellikle şiddet
mağduru kadınların ve kamuoyunun
bilinçlendirilmesi amacıyla bundan
sonra kadın hakları merkezi olarak ya-
pacağımız faaliyetleri belediyenin metro
istasyonlarında, belediye otobüslerinde,
billboardlarda daha hızlı bir şekilde
duyurabileceğiz.”

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma
ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nuriye Ka-
dan'ın okuduğu açıklama şöyle: 8
MART ‘’ İki farklı cinsten, iki farklı
insanız. Bu farklılık sadece bedenleri-
mizde, bunun dışında bir farklılığımız

yok. Aynı işte çalışıyoruz. Aynı işi yapı-
yoruz. İşimiz eşitse, ücretimiz de eşit
olmalı. İşimiz eşitse çalışma şartlarımız
da eşit olmalı’’ diyen New York’lu 40
bin dokuma işçisi kadının, 1857 yılının
8 Martında uzun çalışma süresine ve
ağır çalışma koşullarına başkaldırı gün-
dür.

Bu başkaldırı ile greve başlayan
kadın işçilerden 129’unun, fabrika bi-
nasında yanarak hayatını kaybetmesi
ile 8 Mart Kadın Hakları mücadelesinin
simgesi olarak tarihe geçmiştir.

Günümüzde 8 Mart’lar, kadın so-
runlarına çözüm önerilerinin, kadınlara
karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması
ve kadına yönelik şiddete son verilmesi
istemlerinin bir kez daha dile getirildiği;
Birleşmiş Milletler tarafından tanımlan-
mış uluslararası bir gündür.

Türkiye’de bir yandan kadınların
toplumsal ve aile içindeki konumunda
hızlı bir dönüşüm yaşanırken diğer
yandan kadınların daha etkin, daha
özgür bir kimlik edinme yönündeki
çabaları şiddetle, ölümle bastırılmak-
tadır. Kadına yönelik şiddet adeta
“kadın kırımı” boyutuna varmıştır. Kadın

cinayetleri ve çıplak bedenleri üzerinden
yürütülen iktidar politikaları hatıraları-
mızda korkunç fotoğraflar ve izler bı-
rakmıştır. Bu yönü ile yaşanılan bir yıl
kadına yönelik şiddet ve cinayetlerde
utanç yılıdır.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde
de yoksulluk, eşitsizlik ve sosyal ada-
letsizlik kadınları erkeklerden daha çok
etkilemektedir. Dünya Ekonomik Fo-
rumu tarafından hazırlanan Cinsiyet
Eşitliği Raporu'nda, Türkiye, kadın
erkek eşitliğinde 142 ülke arasında
Tunus (123) ve Bahreyn'in (124) ar-
dından 125. sırada yer alıyor. Yani
dünyada tam 124 ülkede kadınlar Tür-
kiye'den daha fazla hakka sahip.

Dünya Ekonomik Forumu tarafın-
dan hazırlanan raporda görüldüğü
üzere Türkiye’nin cinsiyet eşitliği zayıf-
larla dolu. Türkiye ekonomik aktiviteye
katılım ve fırsat eşitliği bakımından 142
ülke arasında 132'inci sıradayken, iş-
gücüne katılımda 128, eğitim fırsatları
bakımından 105, satın alma gücü pa-
ritesi bakımından 126'ıncı sırada. Yani
Türkiye kadınlarına Nijerya'dan bile
daha düşük standartlarda imkanlar
sunuyor.

“İnsanca, Kadınca”
Yaşayabilmeleri İçin

Kadınların Yanındayız
08.03.2016
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30.03.2016 günü İstanbul Çağ-
layan Adliyesi önünde bir grup mes-
lektaşımız demokratik haklarını kul-
lanarak avukatlık cübbeleri ile oturma
eylemi yaparken orantısız polis gü-
cüne maruz kalmış ve bir meslekta-
şımız ağır yaralanmıştır.

Kamu düzenini korumakla görevli
emniyet mensuplarının ne ülkemiz fert-
lerine ne de yargının kurucu unsuru,

adliye camiasının ayrılmaz parçası olan
avukatlara hukuka apaçık aykırı şekilde
şiddet uygulamasına göz yumulması
kabul edilemez. Görünürde avukata
uygulanan şiddet gerçekte bağımsız
savunmaya verilen gözdağıdır; adalete,
hukuk düzenine, güvenlik güçlerinin
meşruiyetine vurulan birer darbedir.
İzmir Barosu olarak Devletin tüm kurum
ve erklerinin, anayasa, hukuk ve insan

hakları sınırlarını aşan tüm eylemlerine
karşı mücadelemize yılmadan devam
edeceğimizi bir kez daha yüksek sesle
dile getiriyoruz. Meslektaşlarımıza karşı
uygulanan haksız, hukuksuz ve orantısız
bu şiddeti kınıyor, sorumlulara gereken
müeyyidelerin uygulanarak adaletin
gerçekleşmesi için konunun takipçisi
olacağımızı kamuoyuna saygıyla du-
yuruyoruz.

“Avukata uygulanan şiddet, bağımsız
savunmaya verilen gözdağıdır”

Türkiye’ de 2002 2015 Yılları Ara-
sında 5406 Kadın öldürüldü.

Türkiye'de Yaşayan Her 2 Kadından
1'i Fiziksel veya Cinsel Şiddete Maruz
Kalıyor

Türkiye’de okuma yazma bilmeyen
her 5 kişiden 4'ü kadın.

Türkiye’de parlamentoda kadın
temsil oranı sadece yüzde 14,9.

Türkiye’de 1381 Belediye Başka-
nı'nın Sadece Yüzde 2,9'u Kadın

22.06.2016 İzmir Barosu | Haber-
Detay dunya kadinlar gunu basin acik-
lamasi

Türkiye’de bürokraside üst düzey
yöneticilerin %90,8’i erkek, %9,2’si ka-
dın.

Bürokrasinin önemli alanlarından
biri olan ve bütün dünyada erkeklerin
egemen olduğu diplomatik görevlerde
Türk Dışişlerinde görev yapan 214

Büyükelçiden 26’sı kadın Türkiye’de
HSYK, Eylül 2013 raporuna göre Adli
yargıda görev yapan hakimlerin
%39,2’si, idari yargıda görev yapan
hakimlerin %19,5’i, savcıların ise %6,6’sı
kadın.

Türkiye’de 20 Milyon Kadın İşgücü
Dışında. Çalışan Her 3 kadından 1'i
Tarımda Çalışıyor.

Türkiye’de 4 Milyon Kadın Hiçbir
Sosyal Güvencesi Olmadan Kayıt dışı
çalışıyor

Türkiye'de kadınlar, sadece kadın
olmalarından kaynaklanan nedenlerle
ayrımcılığa uğruyor. Eğitim olanakla-
rından yoksun bırakılıyor, erken yaşta

evlendiriliyor, aile içi cinsel ve fiziki şid-
dete maruz kalıyor.

Kadınların çalışma oranı düşük ol-
duğu gibi, yüksek maaşlı işlerde de
çalışmaları engellenmekte.

Hem kamuda hem de özel sek-
törde karşılaştıkları birçok engelle yö-
netici olamıyorlar.

Eğer bir ülke, nüfusunun yarısına
salt cinsiyetinden dolayı ayrımcılık ya-
pıyor,bu ayrımcılığı aktif hale getiriyorsa
, haklarını gasp ediyor, onların sosyal
yaşama katılmalarını engelliyor, onların
üretici güçlerini ve yaratıcılığını baskı
altında tutuyorsa gelişemez.

Hepsinden daha elim ve daha va-
himi bu ülkede kadınlar yaşayamıyor.
Boşanmak istediği için katlediliyor. Aş-
kına cevap vermediği için öldürülüyor.
Cinsel istekleri reddedip direndikleri
için öldürülüp yakılıyor. Bir çok kadın,
sadece cinsiyetlerinden kaynaklanan
bir çok nedenle katlediliyor, kadınların
yaşam hakkı ellerinden alınıyor.

Kadınları koruyabilmek adına ya-
salar çıkaran, fakat uygulamayı bil-

meyen bir ülkede, “Kadına
Yönelik Şiddetin ve Ev İçi Şid-
detin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye Dair Sözleşme
(İstanbul sözleşmesi) gibi çok
yüksek değerde maddeler ta-
şıyan bir uluslar arası sözleş-
meye taraf olan, taraf olmakla
da ayrıca gururlanan ancak
kendi sorumluluğunu gerek-
tiren maddeleri uygulamaya
geçiremeyen, geçirmeyen bir

ülkede,
Böyle bir ülkede hukuk bilinci ge-

lişmeyeceği gibi, temel haklara saygı
da gösterilmez. Dünyada kadınlara
ayrımcılık uygulayan, temel haklarını
gasp eden, hukukun yok edildiği ama
gelişen, kalkınan, zenginleşen tek bir
ülke bile yok.

Kadın haklarının gelişmesi sadece
"kadınların" değil, bu ülkede yaşayan
herkesin hayatını geliştirecek, hepimize
daha yüksek standartlarda bir yaşam
olanağı sağlayacak bir demokratik-
leşme hareketidir.

Biz İzmir Barosu Kadın Hakları Da-
nışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi,
bu ülkede yaşayan kadınların ‘’ insanca,
kadınca ‘’ yaşayabilmelerini sağlamak
adına bu güne dek yaptığımız gibi, bu
günden sonra da tüm gücümüzle yıl-
madan çalışmaya devam edeceğiz

Atatürk’ün dediği gibi biliyoruz ki;
"Bir ülkenin yarısı ayaklarından toprağa
zincirlendikçe, geri kalanı göklere yük-
selemez!"

Saygılarımızla.
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Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu
İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi
Mezunları ve Mensupları Derneği'ne
(KAİMDER) yakın kişilerin kiraladığı
evlerde kalan 9 ve 10 yaşlarında bu-
lunan 45 öğrenciye tecavüz edildiği
haberleri ile kamuoyu sarsılmıştır. Te-
cavüz eden öğretmenin tutuklandığı
soruşturmada son dönemlerde alış-
kanlık olduğu üzere savcılığın talebi
üzerine gizlilik kararı verilmiştir. Bu
olayın gizlilik kararıyla gözlerden uzak
tutulmaya, tüm sorumluların ortaya
çıkarılmasına yönelik etkin bir so-
ruşturma ve yargılama yapılmaya-
cağına yönelik kaygılarımız vardır.

Çocukların aileleri dışında en ko-

runaklı olmaları gereken bu yurt ve
kurumlarında gerçekleşen ve çocuk
istismarında ilk olmayan bu saldırıların
tüm boyutu ile uzun uzadıya tartışıl-
ması gerekmektedir. Son zamanlarda
gündemden düşmeyen bu ve benzer
istismar olayları siyasal iktidar tara-
fından dayatılan eğitim sisteminin
iflas aşamasında olduğunu gözler
önüne sermiştir. Öğrencilerin devlet
yurtlarından, devletin işlettiği pansi-
yonlardan bu tür cemaat ve vakıfların
denetimindeki yurtlar ve evlere yön-
lendirilmesinin acilen son bulması
gerekir. Denetimden uzak bu yurt
ve evlerde öğrencilerin istismara açık
hale geldiği gün gibi ortadadır. Ço-

cuklara evinin, ailesinin en yakınında,
laik, bilimsel, demokratik, parasız bir
eğitim sağlanması, temel haktır.

Olayın bütün sorumluları derhal
açığa çıkarılmalı, Milli Eğitim Bakanlığı
başta olmak üzere, bu işin üzerine
gitmeyen, istismar vak'alarının bu nok-
taya ulaşmasına seyirci kalan herkesin
işgal ettikleri koltukları bırakarak istifa
etmeleri ve yargı karşısına çıkarılmaları
gerekmektedir. İzmir Barosu Çocuk
Hakları Merkezinin, tüm sorumluların
ortaya çıkarılıp hak ettikleri cezayı
alıncaya dek bu olayın takipçisi ola-
cağını kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla.

Karaman Saldırısının Takipçisiyiz
14.03.2016

İzmir Barosu tarafından Dünya Tü-
ketici Haftası dolayısıyla bir basın açık-
laması gerçekleştirildi. Elektrikte ka-
yıp-kaçak bedeli, fatura okuma bedeli
vb. adlar altında alınan ücretlerin iptaline
yönelik olarak İzmir Barosu tarafından

açılacak dava hakkında bilgilendirmenin
de yapıldığı basın açıklaması öncesi
Baro Başkanımız Av. Aydın Özcan son
beş altı ay içerisinde özellikle Ankara
odaklı ve Türkiye’nin değişik yerlerinde
gerçekleşen terör eylemlerine vurgu

yaparak “çok sayıda vatandaşımızı
kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşı-
yoruz” dedi. Paris’te yaşanan terör ey-
lemlerinden sonra nasıl ki tüm insanlık
“hepimiz Parisiz, hepimiz Charlie Heb-
do’yuz” dedi ve birlik olduysa şimdi

Tüketici Hakları Hastası:
“Tüketirken tükenmeyelim!”

17.03.2016
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de hep beraber hepimiz Ankara olalım
diyen Özcan, bütün Türkiye’yi ve bütün
dünyayı Hepimiz Ankarayız demeye
çağırdı. 78 milyon Türk milleti olarak
terör eylemlerine karşı birlik ve beraberlik
içerisinde olmamız gerektiğini hatırlatan
Özcan, “teröre karşı özellikle siyasi ik-
tidar ve siyasi partileri birlikte hareket
etmeye davet ediyoruz” dedi. Geçen
gün yapmış olduğumuz basın açıkla-
masında değindiğimiz hususların da
dikkate alınması ve öncelikle Ankara
Emniyet Müdürlüğü’ne gerekli atamanın
yapılmış olmasını da memnuniyetle
karşılıyoruz diyen Özcan tüketici hakları
haftasıyla ilgili açıklamasına geçti.

Basına ve Kamuoyuna,
Bugün Dünya Tüketiciyi Koruma

Haftası içerisindeyiz.
BM tarafından 15 Mart günü ilk

önce Dünya Tüketici Hakları Günü
olarak kabul edilmiş, daha sonra 15
Martın içinde bulunduğu hafta Dünya
Tüketiciyi Koruma Haftası olarak ge-
nişletilmiş ve kabul edilmiştir. Ayrıca
BM “Tüketici Hakları Evrensel Beyan-
namesi” düzenlemiş, burada tüketici
haklarını, tüketicinin temel hakları adı
altında 8 başlıkta toplamıştır.

Genel anlamda bütün herkes bir
tüketicidir. Ancak hukuki anlamda ticari
faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlar bu-
nun dışına çıkarılmış, diğer gerçek ve
tüzel kişiler tüketici olarak tanımlanmıştır.
Yasanın tüketici tanımlamasına göre
baromuz da bir tüketicidir.

Ülkemizde ise tek tek alıcıların ko-
runmasına yönelik kanun hükümlerine
rastlansa da derli toplu Tüketicinin Ko-
runması Hakkında Kanun adı altında
ilk düzenleme 1995 yılında yapılmıştır.
Daha sonra da bu kanun 6502 sayılı
yasa ile değiştirilip 28.5.2014 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca 6502 sayılı Tüketicini Ko-
runması Hakkındaki Kanunda Tüketici
Mahkemelerinin yanında bir de Tüketici
Hakem Heyetleri ihdas edilmiştir. Her
ne kadar hakem heyetleri yargı merci
değil ise de; kendine özgü bir yapısı
vardır. Bu bağlamda tarafsız ve ba-
ğımsız olması gerekir. Tüketici Hakem
Heyetlerinin işlevleri, kararlarının ilam
niteliğinde kabul edilip, o şekilde infaz
edildiği ve diğer bazı düzenlemelere
bakıldığında daha bir önem arz et-
mektedir. Bunun yanında baromuzda
Tüketici Hakem Heyetlerine bir üye
görevlendirmektedir. Ve tek hukukçu

üyedir. Bu anlamda hakem heyetlerinin
oluşumunda baromuz asli unsurdur.
Baro temsilcimizin hakem heyetlerinin
toplantı ve kararlarında mutlaka bu-
lunma zorunluluğu vardır. Bu nedenle
de baromuz tüketici hukukuna ve ha-
kem heyetlerine daha özenle yaklaş-
maktadır. Bu nedenle Tüketici Hukuku
Komisyonu kurulmuş ve meslektaşla-
rımıza yönelik seminerler yapılmıştır,
yapılacaktır.

Aslında Tüketici Hakem Heyetleri
kaymakamlıklara bağlı Ticaret Bakanlığı
bünyesinde değil; Adalet Bakanlığı
bünyesinde düzenlenmesi başta ba-
ğımsızlık ve tarafsızlığı olmak üzere
çoğu sorunları ortadan kaldıracaktır.
Bu noktada şunu da ilave edeyim ki
hakem heyetlerinde görevlendirdiğimiz
üye sayısı birden fazla olmalıdır. Görev
alan meslektaşlarımıza emeklerinin
karşılığı verilmelidir.

Sayın basın mensupları önemli bir
diğer noktada: Tüketici Hakem He-
yetlerinde; kendisini vekil ile temsil et-
tirmek isteyen tüketicilerin lehine vekâlet
ücretine hükmedilmesi kanunla en-
gellenmiştir. Başlı başına bu husus tü-
keticilerin yeteri kadar haklarını ara-
malarının önünde büyük engel teşkil
etmektedir. Bu engel kaldırılmalıdır.

Hem 4077 sayılı hem de 6502
sayılı yasaya baktığımızda tüketici hu-
kukunun oluşması ve tüketicinin hak-
larını elde etmek için daha etkin adımlar
atılmış olduğunu söyleyebiliriz. Ancak
yine de düzenlemelerin yeterli olma-
dığını söylememiz gerekir. Bilhassa
önceki tabirle kapıdan satışlar şimdiki
tabirle işyeri dışında yapılan sözleş-

meler, abonelik sözleşmeleri, mesafeli
sözleşmeler, kredi sözleşmelerinde ye-
terli değildir.

Bu noktada şunu özellikle belirtelim
ki; gerçekten Yargıtay’ımız kredi kartları
ve tüketici kredilerinde finans kuruluşları
tarafından tüketicilerden haksız olarak
aldıkları paraların “haksız şart” içerisinde
değerlendirilmesi gerektiğini tespit etmiş
ve kredi kuruluşları karşısında tüketicileri
çok büyük oranda korumuştur.

Yine bunun yanında tekel, elektrik
enerjisi dağıtım şirketlerinin kayıp-
kaçak, sayaç okuma bedeli vb. gibi
fatura bileşenlerinin de haksız, hukuki
temelden yoksun olduğunu belirtip,
haksız şart içerisinde değerlendirip alı-
nan bu paraların tüketicilere iade edil-
mesi gerektiğine karar vermiştir. Bu
da Yargıtay’ımız için takdire şayan bir
yaklaşımdır.

Baromuz da bir tüketici olduğundan
kendisinden haksız olarak tahsil edilen
kayıpkaçak ve diğer haksız fatura bi-
leşenleri için en kısa sürede hukuki
girişimlerde bulunacaktır. Baromuz ge-
rektiğinde bu hususta tüketicilere yol
gösterebilir.

Sayın basın mensupları, içinde bu-
lunduğumuz Dünya Tüketiciyi Koruma
Haftası nedeniyle ve sizin vasıtanızla
tüm tüketicilere haklarına sahip çık-
malarını, kullanmalarını ve kendilerini
korumaya çağırıyoruz. Yasama ve yö-
netim organlarını da tüketiciyi daha
etkin korumaya yönelik düzenlemeler
yapmaya çağırıyoruz.

Ve diyoruz ki: Tüketiciler, tüketirken
tükenmeyelim!
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Bizler barolar olarak çocuk istis-
marında sorumluluğu olan denetim
görevini yerine getirmeyen, gereken
özen ve yükümlülüklerine aykırı davra-
nan, düşünce ve inançlara göre ay-
rımcılık yapan her türlü düşüncenin,
uygulamanın, kararın karşısında ola-
cağımızı belirtir, bir kez bile olsa çocuk
istismarının cezasız kalmaması için
tüm gücümüzle karşı duracağımızı ilan
ederiz.

Karaman’da yaşanan çocuk istis-
marının kamuoyuna yansıması erte-
sinde yaşanan tartışmalar, bu alanda
ortak bir politika koyma zorunluluğunu
bir kez daha göstermiştir. Siyasi görüş
inanç ve düşünce ayrımı yapmaksızın,
sorumluluğu olan tüm kişi ve kurumlar
soruşturulmalı ve cezalandırılmalıdır.

Bizi böylesi bir uyarı yapmaya iten
temel kaygı Aile ve Sosyal politikalar
Bakanının açıklamasındaki; önceliği
“çocuğun yüksek yararından ziyade “
“hizmetleriyle öne çıkmış kurumu “ ko-
ruma gayesini vurgulamış olmasından
kaynaklanmaktadır

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Sözleşmesi çocukların istismardan ko-
runmasında öncelikli görevi devletlere
vermiştir. 1990 yılından beri iç hukuk
kuralı haline gelen BMÇHS 3. Madde-
sindeki “Taraf Devletler, çocukların ba-
kımı veya korunmasından sorumlu ku-
rumların, hizmet ve faaliyetlerin özellikle
güvenlik, sağlık, personel sayısı ve uy-
gunluğu ve yönetimin yeterliliği açısın-
dan, yetkili makamlarca konulan ölçü-
lere uymalarını taahhüt ederler.” dü-
zenlemesi özellikle kurumlarda yaşanan
çocuk istismarının sorumluluğunun bi-
rinci derecede devlet olduğunu gös-
termektedir. Yine Avrupa Konseyi Ço-
cukların Cinsel Sömürü ve istismara
Karşı korunması Sözleşmesi taraf dev-
letlere koruyucu tedbirler konusunda
kamuoyuna bilinçlendirme çalışmaları
yapılmasını zorunlu kılar

Çocuğun olduğu her alanda öncelik
çocuğun yararıdır. Hedef çocuk istis-
marının önlenmesi olmalıdır. Bu nedenle
çocuk istismarının hiçbir mazereti ve
gerekçesi olamaz. Toplumun tamamı
ve çocuklar çocuk istismarına karşı bi-

linçlendirilmeli, çocukla çalışan kişi ve
kurumların denetimi son derece sıkı
ve düzenli bir biçimde gerçekleştiril-
melidir. Alanda çalışan kurumların uz-
manlarca düşünce ve inanç ayrımı
yapmaksızın objektif denetiminin ya-
pılması zorunludur. Çocukla çalışan ki-
şilerin öncesinde çocuklara zarar verip
vermediği araştırılmalı, çocuklarla uzman
kişilerin çalıştırılması sağlanmalı, sivil
toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları
tarafından bağımsız denetim sağlan-
malıdır. Mağdurların tedavisi ve destek
hizmetleri ile sorun alanlarının tespiti
konusunda raporlama ve izlemenin
önemini de belirtmek isteriz.

Karaman’da yaşanan olaylar dikkate
alındığında failin sorumluluğunun ya-
nında kurumun tüm çalışmaları ile ilgili
denetim yapmakla sorumlu olan kişilerin
yükümlülüklerini yerine getirip getirme-
diği konusunda da gereken inceleme
ve soruşturma mutlaka yapılmalıdır.

Barolar Çocuk Hakları Komisyon
ve Merkezleri olarak mecliste çocuk
komisyonu kurulması talebimizin aciliyeti
ve zorunluluğu, bu konunun meclisteki
tartışmaları esnasında yaşanan süreçte
ve kamuoyundaki tepkiler karşısında,
bir kez daha anlaşılmıştır. Yine bu olay
bir kez daha göstermiştir ki suçun asli
failinin yanı sıra çocuk istismarına karşı
çıkışın bir toplumsal politika olarak be-
nimsenmesi ve meclis çatısı altından
başlayarak devletin tüm kurumlarının,
kişi ve kurum ayrımı yapmaksızın toplum
vicdanının kanayan yarasına karşı duruş

sergilemesi gerekmektedir. Bizler barolar
olarak çocuk istismarında sorumluluğu
olan denetim görevini yerine getirmeyen,
gereken özen ve yükümlülüklerine aykırı
davranan, düşünce ve inançlara göre
ayrımcılık yapan her türlü düşüncenin,
uygulamanın, kararın karşısında ola-
cağımızı belirtir, bir kez bile olsa çocuk
istismarının cezasız kalmaması için
tüm gücümüzle karşı duracağımızı ilan
ederiz.

n İZMİR BAROSU
n ADANA BAROSU
n ADIYAMAN BAROSU
n ANKARA BAROSU
n ANTALYA BAROSU
n AYDIN BAROSU
n BURSA BAROSU
n DENİZLİ BAROSU
n ELAZIĞ BAROSU
n GAZİANTEP BAROSU
n GİRESUN BAROSU
n HATAY BAROSU
n KIRIKKALE BAROSU
n KÜTAHYA BAROSU
n MANİSA BAROSU
n MERSİN BAROSU
n MUĞLA BAROSU
n ORDU BAROSU
n SAKARYA BAROSU
n SİVAS BAROSU

Çocuk İstismarı
Toplumsal Bir Utançtır

25.03.2016
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BASINA VE KAMUOYUNA
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın

“yeni anayasada laikliğin olmaması”
gerektiği yönündeki sözleri, kabul
edilir nitelikte olmadığı gibi bulunduğu
mevkiye uygun olmayan ve Anayasal
suç niteliğindedir.

Lâiklik, yarım yüzyıldan beri siyasal
ve hukuksal bakımdan Türkiye Cum-
huriyetinin temel unsudur; Anayasal
bir gerçektir.

Laiklik her şeyden önce bir top-
lumsal barış ilkesi ve Ulusumuzun
birleştirici harcıdır.

Anayasa'nın 2. maddesinde dev-
letin laik olduğu belir tilmiş, 4. mad-
desinde ise bu niteliğin değişmezliği
vurgu lanmıştır. Ayrıca Anayasa'da la-
iklik, devletin temel niteliği olarak
kabul edilmiştir.

Laik devlet, bütün dinlere ve mez-
heplere aynı uzaklıktadır. Laik devlette
kişi ler, vicdanlarıyla baş başa bırakıl-
mıştır. Laik devlette devlet düzeni,
hukuk ve eğitim; akla, bilime ve çağ-
daş dünyadaki gelişmelere paralel
olarak biçimlendirilir.

Laikliğin bir diğer ögesi bireyin iç
dünyası ile ilgili olup, kişilerin din ve
vicdan özgürlüğünün teminat altına
alınma sıdır. Bu durum ise; Herkesin
vicdan, dini inanç ve kanaat özgürlü-
ğüne sa hip olması anlamına gel-

mektedir. O yüzden Meclis Başkanı'nı
yeniden düşünmeye davet ediyoruz.
Bu açıklamadan anlaşılacağı üzere
Meclis Başkanı’nın hukuk bilgisi, siyasi
tarih bilgisi eksik ve hatalıdır.

Anayasa laikliğe özel önem ve
değer vermiş, bu bağ lamda Anaya-
sa'nın "Başlangıç" bölümü ile 2, 4, 6,
10, 14, 15 ve 24. maddelerinde, laik-
likle ilgili hükümlere yer veril miştir.

Laik bir devlette din, kişilerin özel
yaşamı kapsamında vic dani bir inanç
konusudur. Dinsel kurallar devlet ve
kamusal kurum ların çalışmalarına
dayanak oluşturamaz. Devlet tüm dini
inançlar karşısında tarafsızdır. Laiklik
ile din ve vicdan hürriyeti kavramları
bu noktada kesişirler.

Laik toplumlarda, devlet dinler ve
dini inançlar arasında bir tercih yap-
madığından kişilerin din ve vicdan
özgürlüğüne tam bir saygı gösterilmesi
söz konusudur.

Çeşitli din ve mezhep inanışlarının
bulunduğu ülkelerde, milli birliği, üniter
devlet yapısını koruma konusunda
laiklik çok önem taşı maktadır. Ülke-
mizde de milli birliğin, tek millet, üniter
devlet ilkesinin en önemli güvencesi
Laik Cumhuriyet olmuştur.

Anayasa'nın "Başlangıç" bölümü-
nün 5. fıkrasında, "...laiklik ilkesinin
gereği kutsal din duygularının, Dev

let işlerine ve politikaya kesinlikle ka-
rıştırılamayacağı..." hükmüne yer ve-
rilmiştir. Burada açıkça dinin, devlet
işlerinde ve politikada etken olama-
yacağı açık biçimde vurgulanmıştır.

Anayasa'nın 6. maddesinde: "Ege-
menlik, kayıtsız şart sız Milletindir."
hükmü yer almaktadır. Bu hüküm ik-
tidarın kaynağının millet, milli (beşeri)
irade olduğunu göstermektedir.

Anayasa'nın 10. maddesine göre;
"Herkes, felsefi inanç, din, mezhep
ve benzeri sebeplerle ayırım gözetil-
mek sizin kanun önünde eşittir."

TBMM Başkanı makamında bu-
lunan kişinin yaptığı bu tür değerlen-
dirmelerin ülke bütünlüğüne, birlik ve
beraberliğine zarar verdiği ve kutup-
laşmaya neden olduğu, gözden uzak
tutulmamalıdır. Ulusumuzun bu en
zor dönemlerinden birinde bulunmakta
olduğu bu süreçte Ulusu bölmeye
yönelik bu açıklamaları milli birlik ve
beraberliğimize yönelik doğrudan açık
ve yakın bir tehdit olma niteliği taşı-
maktadır.

Laikliğin koruyucusu en başta hal-
kımızın kendisidir. Devletimizin, Ana-
yasa ile yetki, görev ve sorumlulukları
belir lenmiş üç ana erki yasama, yü-
rütme ve yargının da görevidir. Bu
görevi yerine getirmeyenler ve ettikleri
yemine bağlı davranmayanlar bulun-
dukları mevkileri geliş gerekçeleri or-
tadan kalkmış bulunmaktadır.

Bu nedenle toplumsal kargaşa ve
ayrıştırıcı söylemleri ile birlik ve bera-
berliğimize zarar veren ve kutuplaş-
maya neden olan TBMM Başkanlık
makamında bulunan kişinin derhal
istifasını talep etmekteyiz.

Geleceğimizin kararmaması için
laik Anayasadan vazgeçmeyeceğimizi
ve her şartta savunmaya devam ede-
ceğimizi Avukatlık Kanunu 76.maddesi
gereği kamuoyuna saygıyla duyuru-
lur.

Geleceğimizin kararmaması için laik Anayasa'dan
vazgeçmeyeceğiz ve her şartta savunmaya devam
edeceğimizi Avukatlık Kanunu 76’ncı maddesi
gereği Kamuoyuna saygıyla duyururuz

26.03.2016
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Enerji Hukuku Semineri Düzenlendi

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Mer-
kezi tarafından İzmir Barosu ev
sahipliğinde 02.02.2016 günü
Enerji Hukuku Semineri düzen-
lendi. Türkiye Barolar Birliği Eğitim
Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi
Av. Fatih Deniz Alaeddinoğ-
lu’nun oturum başkanlığını
yaptığı seminere, Ankara
Üniversitesi Öğretim Gö-
revlisi ve Akara Barosu
Üyesi Av.Dr. Suat Dur-
sun ve Enerji Yatırım Uz-
manı Cengiz Güneş ka-
tıldı.

İzmir Barosu Başkanı
Av. Aydın Özcan seminer

sonunda katılımcılara plaket-
lerini sunarken şunları söy-
ledi: “Öncelikle başta Tür-
kiye Barolar Birliği olmak
üzere bu sunumu ger-
çekleştirdikleri için konuş-
macılarımıza teşekkür

ederiz. Enerji hukuku
ülkemizde yeni ge-
lişen bir dal. Civar ülkelere
baktığınızda güneş ener-
jisiyle ilgili birçok yatırım

ve gelişmeyi görüyo-
ruz. Örneğin Yuna-
nistan’da tarıma uy-
gun olmayan bütün
alanlarda güneş

enerjisi kurulduğunu ve hatta evlerin
çatılarında çok yaygın bir şekilde kul-
lanıldığını, alım garantisi verildiğini bi-
liyoruz. Türkiye’de yeni yeni bu alanda
gelişmeler var ama ileriki dönemde
çok daha hızlı gelişmeler olacağını
ve hukuki anlamda da biz avukatlara
bu alanda çok işler düşeceğini dü-
şünüyorum.”

İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın
Özcan ve İzmir Devlet Tiyatrosu
Sanat Yönetmeni Tayfun Erarslan' ın
kentin yerel yönetimleri ve sanat ku-
rumları arasındaki bağların önemi
ve dayanışma içerisinde, ortak pro-
jeler üretme kararı sonrasında, ilk
ortak proje tamamlandı.

İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçıları
Sedat Şenoğlu ve Yusuf Köksal' ın
eğitimciliğini üstlendiği, İzmir Barosu
Kültür Sanat Komisyonundan sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nilay Ertem
Durlu' nun kolaylaştırıcılığı ile düzen-
lenen Diksiyon ve ve Hitabet Eğitiminin
ilk çalışma gruplarının çalışmaları ta-

mamlandı. Eğitimin sona ermesin-
den sonra İzmir Barosu Başkanı
Av. Aydın Özcan tarafından çalış-
malarından dolayı eğitmenler Sedat
Şenoğlu ve Yusuf Köksal'a teşekkür
plaketi verilirken; eğitime katılan

Baro Başkan Yardımcısı Av. Mustafa
Çetin, İzmir Barosu Saymanı Av.
Nilay Ertem Durlu, İzmir Barosu
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nuriye
Kadan ile katılımcı diğer meslek-
taşlara da katılım belgeleri verildi.

Avukatlara Devlet Tiyatrosu Sanatçılarından
Diksiyon ve Hitabet Eğitimi verildi
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İlki 6 Mayıs 2016 günü Torbalı’da
gerçekleştirilen seminere burada
ve çevre ilçelerde bulunan mes-
lektaşlarımız yoğun ilgi gösterdiler.

Türk Borçlar Kanunu’nda Haksız
Fiil Alanında Getirilen Yenilikler, Kira
HukukuAyıplı İfa başlıklı seminerin
moderatörlüğünü İzmir Barosu ge-
nel Sekreteri Av. A. Şakir Uzun
yaptı. Seminere konuşmacı olarak
Doç. Dr. Serkan Ayan ve Yrd.
Doç.Dr. Nalan Kahveci konuşmacı
olarak katıldılar.

Seminer sonunda konuşmacı-
lara plaketlerini veren Baro Başka-
nımız Av. Aydın Özcan, İzmir Barosu
Yönetim Kurulu olarak meslektaşın
olduğu her yerde hizmet vermek
için çalıştıklarını söyledi. İzmir Ba-
rosu olarak bir yandan gerek İz-
mir’de gerekse ilçelerde bulunan
baro birimlerini meslektaşlarımıza
yakışır bir hale getirmek için çalı-
şırken bir yandan da avukatların

mesleki gelişimi için seminer, sem-
pozyum ve konferans programları
yaptıklarını dile getirdi. İlçelere yö-
nelik seminerlerin ikincisi 13 Mayıs
2016 günü Ödemiş’te Miras Hu-
kuku/Öfke Kontrolü başlığı altında

gerçekleştirilecek. Seminere Yrd.
Doç. Dr. Damla Gürpınar ve Psiko-
log Murat Gezgin konuşmacı olarak
katılırken Baro Genel Sekreteri Av.
A. Şakir Uzun seminerin modera-
törlüğünü yapacak.

İlçelere Yönelik Seminer Çalışmaları

İzmir Barosu, ilçeler-
de sürdürdüğü seminer
çalışmalarından ikincisini
13 Mayıs 2016 günü
Ödemiş’te gerçekleştirdi.
Moderatörlüğünü İzmir
Barosu Genel Sekreteri
Av. A. Şakir Uzun’un yap-
tığı seminerde Yar. Doç.
Dr. Damla Gürpınar “Mi-
ras Hukuku” ve Sosyal
Hizmet Uzmanı Murat
Gezgin ise “Öfke Kont-
rolü” konularını işledi. Se-
minere Ödemiş ve çevre
ilçelerden meslektaşla-
rımız katıldı. İzmir Barosu
Yönetim Kurulu Üyesi Av.
Cem Cemal Coşkan’ın
da bulunduğu seminer-
de bir konuşma yapan
Baro Başkanımız Av. Ay-
dın Özcan, İzmir Barosu
olarak meslektaşın oldu-
ğu her yerde hizmet ver-
mek için çalışmalar yap-
tıklarını dile getirdi.

Ödemiş’te Miras Hukuku ve Öfke Kontrolü Semineri
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İzmir Barosu tarafından
17 Mart 2016 günü “Ana-

yasa Mahkemesi’ne Birey-
sel Başvuru Yöntemi ve

Değerlendirme Sis-
temi” konulu bir atöl-
ye çalışmasıgerçek-
leştirildi.

Av. Serkan Cen-
giz tarafında gerçek-
leştirilen çalışma so-
nunda İzmir Barosu
İnsan Hakları Mer-
kezi Sorumlu Yöne-
tim Kurulu üyesi Av.
Nuriye Kadan tara-
fından katılımcılara
sertifikaları verildi.

Anayasa Mahkemesi’ne
Bireysel Başvuru Çalışması

İş Hukuku İleri
Eğitim Programı
Türkiye Barolar Bir-

liğiTüravak ve İzmir Ba-
rosu’nun işbirliği ile 12-
13 / 19-20 Mart 2016
tarihlerinde İzmir Baro-
su’nda İş Hukuku 6.
programı düzenlenmiş-
tir.

İş hukuku genel
esaslar, İş güvencesi ve
uygulaması, İş ilişkisinin

kurulması, hükümleri ve
işin düzenlenmesi, Toplu
iş ilişkileri, İşçilik alacak-
ları, İş yargılaması, İşçilik
alacakları hesabına iliş-
kin pratik çalışmalar gibi
konu başlıklarının ele
alındığı çalışma sonun-
da katılımcılara İzmir Ba-
rosu Başkanı Av. Aydın
Özcan tarafından serti-
fikaları sunuldu.

İzmir Barosu tarafından ilçelerde
bulunan meslektaşlarımıza yönelik
hazırlanan seminer programı çerçe-
vesinde üçüncü seminer Berga-
ma’da 27 Mayıs 2016 günü gerçek-
leştirildi. 6 Mayıs 2016 günü Torba-
lı’da ve 13 Mayıs’ta Ödemiş’te ger-
çekleştirilen seminerlerin ardından
Bergama’da yapılan üçüncü semi-
nere de Bergama ve çevre ilçelerde
bulunan meslektaşlarımız yoğun ilgi
gösterdiler. Genel İşlem Şartlarının
Denetimi – GİŞ Haksız Şart Kavramı
başlıklı seminerin moderatörlüğünü
İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. A.
Şakir Uzun yaptı.

Seminere Yrd. Doç.Dr. Serdar
Nart ve Yrd.Doç.Dr. Ayşe Fırat Şim-

şek konuşmacı olarak katıldılar. Se-
miner sonunda konuşmacılara pla-
ketlerini veren Baro Başkanımız Av.
Aydın Özcan, İzmir Barosu Yönetim
Kurulu olarak meslektaşın olduğu
her yerde hizmet vermek için çalış-
tıklarını söyledi. İzmir Barosu olarak
bir yandan gerek İzmir’de gerekse il-
çelerde bulunan baro birimlerini
meslektaşlarımıza yakışır bir hale
getirmek için çalışırken bir yandan
da avukatların mesleki gelişimi için
seminer, sempozyum ve konferans
programları yaptıklarını dile getirdi.

Programın bir sonraki semineri
3 Haziran 2016 günü Mal Rejimle-
rAile Hukuku Başlığı altında Aliağa
Ticaret Odası Salonu’nda yapılacak.

Bergama’da Genel İşlem Şartları Semineri

İzmir Barosu’nun ilçelerde süren seminerler
dizisi Aliağa’da 3 Haziran 2016 günü yapılan Mal
Rejimleri-Aile Hukuku başlıklı çalışmayla sona
erdi. İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. A. Şakir
Uzun’un moderatörlüğünü yaptığı çalışmaya Yrd.
Doç.Dr. M. Beşir Acabey ve Yrd.Doç.Dr.İlknur Ser-
dar konuşmacı olarak katıldılar. Aliağa Ticaret
Odası’nda yapılan seminere Aliağa ve çevre ilçe-
lerden meslektaşlarımız katıldılar. Çalışma sonun-
da konuşmacılara plaketlerini veren İzmir Barosu
Başkanı Av. Aydın Özcan, ilçelerde mesleklerini
sürdüren Baromuz üyesi meslektaşlarımız yoğun
mesleki çalışmaları içerisinde merkezde yapılan
seminerlere katılamadıkları yönünde gelen yakın-
maları dikkate aldıklarını ve ilçeler için bir seminer
programı düzenlediklerini belirterek, gelecekte de
bu tip çalışmaların artarak süreceğini dile getirdi.

Aliağa’da Mal Rejimleri-Aile
Hukuku Semineri Düzenlendi



İzmir Barosu tara-
fından Kadın Hakları
günü dolayısıyla hafta-
ya yayılan etkinliklerden
biri olan “Aile Hukuku
Semineri” 9 Mart 2016
günü İzmir Barosu Kon-
ferans Salonu’nda ya-
pıldı. Oturum Başkan-
lığını İzmir Barosu üyesi
Av. Atalay Aksay’ın yap-
mış olduğu seminere
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı
Ömer Uğur Gençcan ve İstanbul Ba-
rosu Üyesi Av. Ayça Özdoğan ko-
nuşmacı olarak katıldılar.

Toplantının açılış konuşmasını ya-
pan İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın

Özcan, sözlerine 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Gününü kutlayarak başladı. Se-
minerde, son günlerde aile hukuku,
özellikle edinilmiş mallara katılma
rejimi konularında hem uygulama
hem de mevzuatta gelişen yeniliklerle
ilgili çalışmalar yapılacağını söyleyen

Av. Aydın Özcan, “İzmir Barosu olarak
meslektaşlarımıza yakışan ortamlarda
çalışmalarını yürütebilmeleri için ba-
romuzun fiziki imkanlarıyla ilgili kap-
samlı tadilatlar yaptık, içinde bulun-
duğumuz salonu da bu kapsamda
yeniliyoruz. Bundan sonra yine bu
meslek içi eğitim çalışmalarımıza hızla
bu salonda devam edeceğiz. Panelin
meslektaşlarımızın bilgilerini yenile-
mede çok yarar sağlayacağını düşü-
nüyor, başarılar diliyorum” dedi. 

Seminer sonunda İzmir Barosu
Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Çetin
ve İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av.
Nuriye Kadan katılımcılara plaketlerini
sundular.
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Stajyer Avukatlardan Kurgusal
Duruşma Çalışması 

İzmir Barosu tarafından her staj
döneminde düzenli olarak yapılan
Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Farazi
duruşma çalışması yeni dönem staj-
yerleriyle birlikte 17 Nisan 2016 Pazar
günü İzmir Adliyesi 11 ve 12. Ağır
Ceza Mahkemeleri duruşma salon-
larında yapıldı.

Çalışma öncesi bir konuşma ya-
pan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı
ve Staj Eğitim Merkezi Sorumlu Yö-
netim Kurulu Üyesi Av. Mustafa Çetin,
sözlerine İzmir Barosu Staj Eğitim
Merkezi’ne vermiş oldukları siz stajyer
avukatlara vermiş oldukları katkılardan
dolayı eğitmen ve danışman mes-
lektaşlarımıza teşekkür ederek başladı.
Av. Mustafa Çetin, birkaç ay içerisinde
çok kutsal ve onurlu bir mesleğe baş-

layacaklarını, bunun için
kendilerini tebrik ettiğini
söyledi. Ancak mesleğin
birçok maddi manevi so-
runları da olduğunu dile
getiren Çetin, gelecekle
ilgili plan yaparken bunları
da dikkate almanız gerek
dedi.

İzmir Barosu’na kayıtlı
7400 avukat, Türkiye’de
ise 92 bin avukat oldu-
ğunu söyleyen Av. Mustafa Çetin,
son iki yıldır 650700 stajyer avukat
da aramıza katılıyor dedi. Şu anda
Türkiye’de 103 Hukuk Fakültesi ol-
duğunu ve bu fakültelerde 15. sınıflar
arasında yaklaşık 65 bin öğrenci ol-
duğunu belirten Çetin, bu da demek

oluyor ki beş yıl içerisinde 5560 bin
yeni meslektaşımız aramıza katılacak
dedi. Bu durumu karşılamak için Dev-
letin ve Türkiye Barolar

Birliği’nin yapması gerekenler ol-
duğu kadar Baroların da üzerlerine
düşen görevler olduğunu belirten Çe-
tin, İzmir Barosu’nun olarak gerek
meslek içi gerekse stajyerlere yönelik
çok sayıda konferans ve eğitim dü-
zenlediğini ancak yeteri kadar ilgi gör-
müyor dedi. Av. Mustafa Çetin şunları
söyledi: “Oysaki bu kadar çok sayıda
avukatın arasından sıyrılabilmek için
kendinizi geliştirmeli ve belli bir konu
üzerinde uzmanlaşmalısınız. Bir far-
kındalık yaratmanız gerekiyor. Uzun
bir yola çıktınız. Sizden önceki mes-
lektaşlarımıza da söylediğim şu; hukuka
mesleğinize, meslektaşlarınıza sahip
çıkın, değer verin. Siz hukuka, mesle-
ğinize meslektaşlarınıza sahip çıkıp
değer vermezseniz üçüncü kişilerden
de bunu beklemeniz mümkün değil.
Çıkmış olduğunuz bu uzun yorucu
yolda sizlere başarılar diliyorum.”



15İzmir Barosu Bülteni

E
Ğ

İT
İM

TÜRAVAK ve İzmir Barosu İşbirliği
ile 26-27 Mart/02-03 Nisan 2016 gün-
lerinde Aile Hukuku İleri Eğitim Prog-
ramı düzenlendi.

İzmir Barosu’nda düzenlenen ça-
lışmanın ilk haftasında; Boşanmada
Usul İşlemleri, Özel Boşanma Se-
bepleri, Geçici Önlemler ve Aile Ko-
nutu, Ayrılık, Genel Boşanma Sebebi,
Anlaşmalı Boşanma, Tazminat, Nafaka
ve Çocukla Kişisel İlişki, Aile Huku-
kunun Temel İlkeleri, Aile Hukukunun
Kaynakları, Hakimin Evlilik Birliğine
Müdahalesi ve 4787 sayılı Kanun’un
Sağladığı Olanaklar, Nişanlanma, He-
diyelerin Geri Verilmesi, Tazminat, Ev-
lenme Ehliyet ve Engelleri, Evlenmede
Yokluk, Butlan ve Sonuçları, Genel
Olarak Mal Rejimlerine Akademik Ba-
kış ve Yasal Mal Rejimi konu başlıkları
çalışıldı. İkinci haftaki program ise;
Mal Rejimi Davalarında Usule İlişkin

Sorunlar, Mal Rejimi Sözleşmeleri ve
Mal Rejiminin Tasfiyesi, Edinilmiş Mal-
Kişisel Mal Ayrımı, Değer Artış Payı,
Eklenecek Değerler, Denkleştirme,
Artık Değere Katılma, Faiz, Zamana-

şımı, Ev Eşyası ve Ziynet
Eşyasına İlişkin Davalar,
Yargı Uygulamasında
Mal Rejimleri ve Emsal
Kararlar, Soy Bağına İliş-
kin Hükümler ve Davalar,
Velayet, Evlat Edinme,
Çocuk Malları, Yardım
Nafakası, Uygulamada
Katkı Payı, Değer Artış
Payı ve Katılma Alacağı
Davaları, Kadına Karşı
Şiddetin Önlenmesi Ko-
nusunda Ulusal ve Ulus-
lararası Mevzuat, 6284
Sayılı Kanun Uyarınca
Alınacak Tedbirler, Ka-
dına Yönelik Şiddet ve

Cinsiyet Ayrımcılığı Sorunu konu baş-
lıklarından oluştu. Çalışma sonunda
katılımcılara İzmir Barosu Başkan Yar-
dımcısı Av. Mustafa Çetin tarafından
katılım belgeleri sunuldu.

Aile Hukuku İleri Eğitim
Programı Gerçekleştirildi

Türavak ve Baro İşbirliğiyle Aile Hukuku
İleri Eğitimi OCAS (+) Programı Tanıtıldı

Başkanlığımız tarafından halen
CMK kapsamında müdafi ve vekil
görevlendirmeleri için kullanılan Oto-
matik CMK Atama Sistemi (OCAS)
bilgisayar programının geliştirilmiş
bir üst versiyonu olan OCAS+ (OCAS

Plus) 01.04.2016 Cuma gününden
itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

Program üzerinde birtakım iyi-
leştirme ve geliştirmeler yapılmış
olup uygulamada gecikme yaşan-
maması için dikkat edilmesi gereken

hususlarla ilgili eğitim seminerinin
30 Nisan 2016 Cumartesi günü
saat 11.0012.00 ve 13.00 da üç
grup halinde Barohan 6.katda ger-
çekleştirileceği hususlarını bilgileri-
nize sunarız.
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68. Dönem CMK Eğitim Semineri
İzmir Barosu 68. Dönem CMK

Eğitim Semineri 18-19-20 Mart 2016
günlerinde aktif eğitim yöntemleri
kullanılarak gerçekleştirildi.

Eğitim Çalışması kapsamında;
yakalama ve gözaltı, tutuklama, hu-
kuka aykırı deliller sorunu, ceza yar-
gılamasında deliller, görüşmede te-

mel ilkeler, soruşturmakovuşturma
evreleri arasındaki farklar, doğrudan
soru, kovuşturma evresi, duruşma
pratik çalışması ve CMK sistem ta-
nıtımları yapıldı.

Çalışma sonunda katılımcılara
sertifikaları İzmir Barosu Başkanı Av.
Aydın Özcan tarafından verildi.

Aktif olarak çalışmaya katılan
tüm katılımcılara ve özveriyle zaman
ayırarak hiçbir karşılık beklemeksizin
eğitim çalışmasının başından sonuna
kadar çalışmada yer alan eğitimci-
lerimize teşekkür ederiz.

CMK Komisyon çalışmaları Çar-
şamba günleri yapılmakta olup ka-
tılmak isteyen tüm meslektaşlarımıza
açıktır.

İzmir Barosu Konferans Salo-
nu’nda 12 Mart 2016 günü düzenlenen
seminere Başkent Üniversitesi Huukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Fikret
Eren, Ankara Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Veysel
Başpınar, Dokuz Eylül Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.
Murat Aydoğdu ve Akdeniz Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Araştırma Görevlisi Osman Levent
Özay konuşmacı olarak katıldılar.

Sorumluluğunu Türkiye Barolar
Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu
Üyesi Av. Recep Adıgüzel’in yaptığı
seminerin açılış konuşmasını İzmir
Barosu Başkan Yardımcısı Av. Mustafa
Çetin gerçekleştirdi.

Av. Mustafa Çetin konuşmasında
şunları söyledi: “Biliyorsunuz Baro
avukat içindir diye yol çıktık. Geçen
yıl çok yoğun bir eğitim programı
gerçekleştirdik. Ama kapsamlı bir ta-
dilat çalışması nedeniyle birkaç ay

ara verdiğimiz eğitim çalışmalarımıza
tekrar aynı tempoda devam etmeye
başladık. Mart ve nisan ayı içerisinde
yaklaşık on iki tane eğitim programımız
var. Bugünkü seminer bence çok
önemli yeni bir konu. İzmir ve çevresi
için de çok önemli. Barolar Birliği Eği-
tim Merkezi’nden de özellikle bu ko-
nuyu istedik. Ben isteğimizi kırmayarak
bu eğitimi düzenleyen Barolar Birliği’ne
teşekkür eder, seminerin başarılı geç-
mesini dilerim.”

Toprak Hukuku Semineri Düzenlendi
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“Çocuğun Yüksek Yararı” ilkesi
gereğince bu çalışma belli periyotlarla
düzenlenecek olan çalışmanın ilki 7-
8 Mayıs 2016 günlerinde yapıldı.

İzmir Barosu Çocuk Hakları Mer-
kezi tarafından çocukları şiddetten

korumanın, toplumları şiddetten arın-
dırmaya giden yolun başı olduğu
kabul edilerek; çocukların fiziksel,
duygusal, ekonomik ve cinsel yönden
kötüye kullanılmasıyla mücadele et-
mek amacıyla 7-8 Mayıs 2016 gün-

lerinde "Çocuk İstismarıyla Mücade-
lede Avukatların Rolü" konulu çalışma
gerçekleştirildi.

“Çocuğun Yüksek Yararı” ilkesi
gereğince bu çalışma belli periyotlarla
düzenlenecektir.

Çocuk İstismarıyla Mücadelede Avukatın Rolü

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi
tarafından çocukları şiddetten koruma-
nın, toplumları şiddetten arındırmaya
giden yolun başı olduğu kabul edilerek;
çocukların fiziksel, duygusal, ekonomik
ve cinsel yönden kötüye kullanılmasıyla
mücadele etmek amacıyla ilki 7-8 Mayıs
2016 günlerinde düzenlenen "Çocuk
İstismarıyla Mücadelede Avukatların
Rolü" konulu çalışmanın ikincisi 14-15
Mayıs 2016 günlerinde yapıldı.

Avukat, hakim, psikolog ve sosyal
hizmet uzmanlarının eğitimci olarak ka-
tıldıkları çalışmaya İzmir Barosu’na kayıtlı
olan ve çocuk istismarına ilişkin suçlarda
görev alacak avukatlar katıldı.

Çalışma sonunda avukatlara katılım
belgelerini veren İzmir Barosu Başkanı
Av. Aydın Özcan, son dönemde ço-
cuklara yönelik işlenen suçlarda artış

olduğunu söyledi. Daha Karaman’daki
acı olayın yaraları sarılmadan benzer
olaylar kamuoyuna yansımaya devam
ediyor diyen Özcan, dolayısıyla çocuğa
yönelik şiddetin ve cinsel suçların giderek
arttığı, toplumda infial uyandıran olayların
sıkça yaşandığı bir dönemde bu ey-
lemlere maruz kalan ve mağdur olan
kişilerin bireysel mücadeleleri yanı sıra
baroların, çocuk hakları örgütlerinin,
sivil toplum kuruluşlarının bu mücadeleye
destek olmasının daha da önem ka-
zandığını belirtti. İzmir Barosu olarak
Baro’nun Çocuk Hakları Merkezi ka-
nalıyla bu davalara müdahil olunarak
sorumlular hakkında gereken cezaların
verilmesi ve toplumda farkındalık yara-
tılması için mücadele verdiklerini dile
getiren Özcan bu çalışmaların “Çocuğun
Yüksek Yararı” ilkesi gereğince belli pe-
riyotlarla düzenleneceğini söyledi.

Çocuk İstismarıyla Mücadelede Yeni Adım

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi
tarafından çocukları şiddetten koru-
manın, toplumları şiddetten arındırmaya
giden yolun başı olduğu kabul edilerek;
çocukların fiziksel, duygusal, ekonomik
ve cinsel yönden kötüye kullanılmasıyla
mücadele etmek amacıyla düzenlenen
"Çocuk İstismarıyla Mücadelede Avu-
katların Rolü" konulu çalışmanın üçün-
cüsü 28-29 Mayıs 2016 günlerinde
yapıldı. Avukat, hakim, psikolog ve
sosyal hizmet uzmanlarının eğitimci
olarak katıldıkları çalışmaya İzmir Ba-
rosu’na kayıtlı olan ve çocuk istismarına
ilişkin suçlarda görev alacak avukatlar
katıldı. Çalışma sonunda avukatlara
katılım belgelerini veren İzmir Barosu
Genel Sekreteri Av. A. Şakir Uzun ve
Çocuk Hakları Merkezi Sorumlu Yö-
netim Kurulu Üyesi Av. Nuriye Kadan
verdi. Çalışmaların “Çocuğun Yüksek
Yararı” ilkesi gereğince belli periyotlarla
düzenleneceğini belirtildi.

Çocuk İstismarıyla
Mücadelede Avukatların
Rolü Çalışmasının
üçüncüsü yapıldı
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İzmir Barosu üyesi mes-
lektaşlarımızdan kurulu olan
ve Türkiye’nin avukatlardan
kurulu ilk orkestrası olma özelli-
ğini taşıyan Grup Değişik İş Konseri
14 Nisan 2016 günü Tarihi Havagazı Fab-
rikası’nda gerçekleştirildi. Meslekte 60,
50, 40 ve 25. Yılını dolduran meslektaş-
larımız için düzenlenen plaket töreni ar-
kasından gerçekleştirilen Grup Değişik
İş Konseri sonunda Baro Başkanımız Av.
Aydın Özcan gruba yürüttüğü başarılı
çalışmalardan dolayı bir plaket sundu.

Grup Değişik İş’ten Keyifli Performans 

İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu
sunar: Hayvan Çistliği

2012 yılından bu yana çalışma-
larını sürdüren İzmir Barosu Tiyatro
Topluluğu Avukatlar Haftası Etkin-
likleri içerisinde yeni oyunları olan
ve George Orwell’in 1945 yılında

yazdığı, sonrasında ise Peter Hall
tarafından sahneye uyarlanan “Hay-
van Çiftliği”ni sergiledi.

İzmir Devlet Tiyatroları Müdürü
Tayfun Eraslan’ın da izlediği oyun

öncesi bir konuşma yapan İzmir
Barosu Kültür Sanat Komisyonu So-
rumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av.
Nilay Ertem Durlu, Mustafa Kemal
Atatürk’ün “sanatsız kalan bir milletin
hayat damarlarındam biri kopmuş
demektir” sözünden hareket eden
İzmir Barosu’nun, her zaman olduğu
gibi kültür sanat alanındaki Türk
Müziği, Halk Müziği, Halk Oyunları,
Resim, Tiyatro gibi çeşitli alanlarda
çalışmalarına devam etmekte oldu-
ğunu söyleyerek, “sanatsever mes-
lektaşlarımızın emekleriyle ortaya çı-
kan eserleri her yıl bu zamanlarda
sizlere sunmaktayız” dedi.
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Avukatlar Haftası etkinlikleri kapsa-
mında meslektaşlarımız arasında satranç,
bowling, king ve tavla turnuvaları düzen-
lendi. Satranç, king ve tavla turnuvaları
İzmir Adliyesi 4. Kat Baro Birimi’nde ya-
pılırken, bowling turnuvası Fame City’de
gerçekleştirildi. Turnuvalarda dereceye
giren meslektaşlarımıza ödülleri İzmir
Barosu Başkan Yardımcısı Av. Mustafa
Çetin, Baro Saymanımız Av. Nilay Ertem
Durlu ve Yönetim Kurulu Üyemiz Av.
Ergun Sakızlı tarafından sunuldu. Yapılan
turnuvalarda sıralamalar şöyle oluştu:
SATRANÇ TURNUVASI
1. Av. Betül Cemre Yıldız
2. Av. Fersan Yaman
3. Av. Aykut Çetinel

BOWLİNG TURNUVASI
1. Av. Onur Gedikli
2. Av. Mustafa Çetin
3. Av. Ozan Süngü
KİNG TURNUVASI
1. Av. Şakir Çuhadar
2. Av. Özbek Türkmen

3. Av.Bahri Erhan Merder
4. Av. Muhtar Turgay Aksaylı

TAVLA TURNUVASI
1. Av. Erdoğan Öztürker
2. Av. Veli Sarı
3. Av. Hüseyin Pehlivan

Turnuvalar tamamlandı

İzmir Barosu tarafından stajyer
avukatlarımız için bir kahvaltı dü-
zenlendi. Kahvaltıda kısa bir ko-
nuşma yapan Baro Başkanımız
Av. Aydın Özcan gerçekleştirilen
terör saldırılarını lanetlerken özellikle
bu kahvaltının ertelenmediğini be-
lirtti. Terör eylemlerinde bulunanların
istediğinin de bu olduğunu, top-
lumu yıldırmak ve yılgınlığa sü-
rüklemek olduğunu söyleyen Öz-
can, İzmir Barosu’nun hiçbir zaman
yılgınlığa düşmeyeceğini, her za-
man hayatın ve hukuk mücadele-
sinin içinde olacaklarını belirtti.

Stajyer Avukatlar Kahvaltı’da
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İzmir Barosu tarafından 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
dolayısıyla bir resepsiyon düzenlendi.
İzmir Adliyesi 4. Kat Baro Birimi’nde
gerçekleştirilen resepsiyonda TOBAV
mandolin orkestrası da bir dinleti sun-
du.

Baro Başkanımız Av. Aydın Özcan
resepsiyon öncesi yapmış olduğu ko-
nuşmada şunları söyledi: Sayın Cum-
huriyet Başsavcı Vekilim, Değerli Ha-

kim, Savcı ve Avukat Meslektaşlarım
Ve Sevgili Çocuklar; 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı nede-
niyle düzenlenen bu resepsiyona ka-
tılımınızdan dolayı onur duyduğumu
öncelikle ifade etmek isterim.

Büyük önder Mustafa Kemal Ata-
türk diyor ki: "Bütün cihan bilmelidir
ki artık bu devletin ve bu milletin ba-
şında hiçbir kuvvet yoktur. Yalnız bir
kuvvet vardır o da milli egemenliktir.

Yalnız bir makam vardır o da milletin
kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir"

23 Nisan Ulusal tarihimizde büyük
bir dönüm noktası ve Türk ulusunun
kendi bağımsızlığını eline aldığı gündür.
Egemenliğin kayıtsız, koşulsuz ulusa
ait olduğu bu yeni yönetim biçimi
Türkiye Cumhuriyetine yurttaşlık bağı
ile bağlı olan herkese birey olma ola-
nağı sağlamış ve bunun sorumlulu-
ğunu da yüklemiştir. Bunu sağlayan
değerli büyüklerimizi saygı ve sevgiyle
yâd ediyoruz.

Cumhuriyetimiz’in kurucusu, büyük
devlet adamı, Mustafa Kemal Atatürk
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nı ilan ederek dünyaya ço-
cukların önemini vurgulamıştır. Ba-
ğımsız olmadan egemenliğin kullanı-
lamayacağı bilinci oluşabilsin ve Türk
Milleti bir daha bağımsızlığını ve ege-
menliğini kaybetmesin diye ulusal
egemenlik çocuklara bayram olarak
hediye edilmiştir. Çünkü bireyler de
devletler gibi bağımsız (özgür) olma-
dan egemenliklerini (iradelerini) kul-
lanamazlar. Bu bilinçle; Anadolu’da
gerçekleşmiş bu müstesna tarihi olayın
simgesi 23 Nisan günü, nesillerden
nesillere aktarılmak üzere, çocuklara

Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı Resepsiyonu
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Mustafa Kemal Atatürk’ün
bayram armağanıdır.

Bütün çocuklar anne
babalarının olduğu kadar
toplumun da gözbebeği-
dir.

Türkiye'nin belirlediği
temel hedeflere ulaşılabil-
mesi, ancak çocuklarımı-
zın daha sağlıklı ortam-
larda yetiştirilmesi ve fi-
ziksel, ruhsal, sosyal ge-
reksinimlerinin çağdaş ölçütlerde kar-
şılanmasıyla mümkün olacaktır.

Ancak çocuk istismarı ve genel
olarak çocuğa yönelik şiddetin her
türlüsü Türkiye’de yaygın olarak ya-
şanmaktadır. Karaman ilimizde ya-
şanan son olaylar tüm yurttaşlarımızı
üzmüş, derinden yaralamıştır. Avukatlık
Kanunu’nun 76.madddesinde de yer
aldığı üzere barolar; hukukun üstün-
lüğünü, insan haklarını savunmak ve
korumak amacıyla çalışmalarını de-
mokratik ilkelere göre sürdüren kamu
kurumu niteliğinde meslek kuruluşla-
rıdır. Bu nedenlerle de İzmir Barosu
Karaman’da yaşanan trajik olay ne-
deniyle görülmekte olan davaya mü-
dahale talebinde bulunmuş ve müdahil
olmuştur.

Bu nedenle Türkiye de çocuklara
yönelik her türlü şiddet, cinsel istismar,
taciz ve çocuğa yönelik her türlü ticari
cinsel sömürünün ortadan kaldırılma-
sını sağlamaya yönelik çalışmalara
destek verilerek etkin şekilde müca-

dele edilmesi gerekmektedir.
Ülkemizde erken ve zorla çocuk

evliliklerinin önüne geçilmesi şarttır.
Fiziksel istismarın, geleneksel di-

siplin yöntemi olarak eğitim kurumla-
rında yaygın şekilde uygulanmasının
önüne geçilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de kayıp çocuk sayısındaki
artışlar dikkate alındığında bu kayıp
çocuklara ilişkin olarak araştırmaların
etkin bir biçimde yapılması ve alınması
gereken önlemlerin ivedilikle belirlen-
mesi yine gerekmektedir.

Çocuk işçiliğinin yaygınlaşmasının
önlenmesi, Çocukların silahlı çatış-
malardan ve bu ortamlardan uzak
tutulmalarının sağlanması, Eğitim hak-
kının bir bütün olarak eğitime erişim,
kaliteli eğitim ve öğrenme ortamında
saygı görme hakları ile birlikte sağ-
lanması gerekmektedir.

Bu nedenledir ki; çocuklarla ilgili
tüm işlemlerde gerek ulusal yasalarla
gerekse uluslararası Birleşmiş Milletler
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Ço-

cuk Haklarının Kullanıl-
masına İlişkin Avrupa
Sözleşmesi gibi ulus-
lararası mevzuatlarla gü-
vence altına alınmış olan
çocuğun yüksek yararı
ve her konuda çocuğun
ayrıcalıklı yararının gö-
zetilmesi ilkelerinin dik-
kate alınarak tüm dünya
çocuklarının doğuştan
sahip olduğu, eğitim,
sağlık, barınma, fiziksel,

psikolojik ve cinsel sömürüye karşı
korunması temel hedefimiz olmalıdır.

İzmir Barosu olarak; Cumhuriyetimizi,
Atatürk Devrimlerini her koşulda koru-
mayı amaç edindiğimizi bir kez daha
hatırlatarak çocuklarımızın ve milletimizin
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramını kutlar; çocuklara yönelik her
türlü ihlaller karşısında dün ve bugün
olduğu gibi gelecekte de tüm gücü-
müzle mücadele edeceğimizi, çocuğun
yaşama, gelişme, korunma ve katılım
haklarının güvence altına alınması, ço-
cuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi,
çocukların herhangi bir nedenle ayrım-
cılığa tabi tutulmaması için çalışmaları-
mıza kararlılıkla devam edeceğimizi
sizlerle paylaşmak isterim.

Ayrıca resepsiyonumuza çok bü-
yük katılım gösteren bütün misafirle-
rimize ve tabii ki TOBAV’a çok teşekkür
ediyorum. TOBAV Mandolin Orkestrası
bize az sonra bir dinleti de sunacaklar.
Hep birlikte dinlersek mutlu oluruz.
Tekrar hepinizin bayramını kutlarım.
Saygılarımızla.
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İzmir Barosu Halk Müziği Korosu 20
Nisan 2016 günü Ege Üniversitesi Atatürk
Kültür Merkezi’nde bir konser gerçekleş-
tirdi. “Türkülerle Ege” adlı konseri Şef
Sevim Taşçı yönetti.

Konser öncesi bir konuşma yapan
İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan
şunları söyledi: Çok değerli meslektaşlarım,
çok değerli sanatsever meslektaşlarım
ve sayın hocamız. Hepinizi saygı ve sev-
giyle selamlıyorum, hoş geldiniz.

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla
İzmir Barosu olarak birçok etkinlik dü-
zenledik. Bu etkinliğimiz de Avukatlar
Haftası kapsamında bir etkinliktir.
KÜLTÜR SANAT ÇALIŞMASI YÜRÜTEN
MESLEKTAŞLARIMIZIN ÇALIŞMA
ALANLARINI İYİLEŞTİRECEĞİZ

İzmir Barosu bünyesinde sanatsever
meslektaşlarımızın katılımıyla sürdürdü-
ğümüz çok sayıda sanatsal çalışma var.
Birçok meslektaşımız Türk Sanat Müziği,
Türk Halk Müziği, tiyatro, resim, halk

dansları ve buna benzer faaliyetlerle ilgi-
leniyorlar ve ortaya çıkardıkları çalışmaları
siz değerli konuklarımızla paylaşıyorlar.
Ve biz de İzmir Barosu olarak bundan
çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bunun
için de bu sanatsever meslektaşlarımızın
çalışma alanlarını da gelecek günlerde
daha iyi şartlara getireceğiz ve daha ba-
şarılı olmaları için elimizden gelen her
türlü çabayı göstereceğiz. Biliyorsunuz
İzmir Adliyesi Baro Birimi ve Merkez bi-
namızı meslektaşlarımıza yakışır bir hale
getirdik. Şimdi sırada Salihağa İşhanı’nda
bulunan birimimiz var.
HER ZAMAN HUKUKUN
ÜSTÜNLÜĞÜ, YARGI BAĞIMSIZLIĞI
VE DEMOKRASİDEN YANA TARAFIZ

Bu etkinlikleri 5 Nisan Avukatlar Günü
kapsamında yaptığımızı ifade ettim. Bili-
yorsunuz İzmir Barosu’nun tarihten gelen
bir misyonu var. İzmir Barosu her zaman
hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve
demokrasiden yana taraf olmuştur. Bu

anlamda İzmir Barosu bugün de üzerine
düşen her türlü yükümlülüğü yerine ge-
tirmektedir. Avukatlık Kanunu barolara
hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını,
vatandaşın hakkını arama ve koruma
görevini vermiştir. Biz de bu görevi de
sonuna kadar yerine getirmeye çalışıyoruz.
Bildiğiniz gibi bugün Karaman’da ço-
cuklara yönelik gerçekleşen bir cinsel is-
tismar davası görüldü. Dün akşam bir
otobüs dolusu meslektaşımızla birlikte
Karaman’a gittik. İzmir Barosu’nu orada
en iyi bir şekilde temsil ettik ve sonuç al-
dık.
ÜLKENİN ÜNİTER YAPISINA, ATATÜRK
İLKE VE DEVRİMLERİNE SONUNA
KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ

Buna benzer hukuksuzluklara karşı
hiçbir zaman geri adım atmadık. 11 Ni-
san’da hep birlikte Cumhuriyet Meyda-
nı’ndan Gündoğdu Meydanı’na meslek-
taşlarımız ve 20 bin katılımcıyla birlikte
yürüdük ve Türkiye Adaletini arıyor mitingini
gerçekleştirdik. Yine İç Güvenlik Yasa Ta-
sarısı Meclis’te görüşülürken İzmir Valiliği
tarafından İzmir’de bunu uygulamak istedi.
Biz İzmir Barosu olarak davamızı açtık iki
gün sonra genelge geri alındı. Bu örnekleri
veriyorum vermeye de devam edeceğim.
İzmir Barosu hukukun üstünlüğünden
yana, yargı bağımsızlığından yana, va-
tandaşın temel hak ve özgürlüklerini sa-
vunma adına hiçbir zaman geri adım at-
mayacak, dimdik durmaya devam ede-
cektir. Tabii ki şunu da ifade etmek istiyo-
rum: Ülkenin üniter yapısına, Atatürk ilke
ve devrimlerine sonuna kadar sahip çık-
maya devam edeceğiz. Hepinize iyi
seyirler diliyorum, saygılar sunuyorum.

Türkülerle Ege Konseri Gerçekleşti
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Baro Başkanımız Av. Aydın Özcan
İzmir İstinaf Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcısı Ayhan Aygün'ü makamında
ziyaret ederek yeni görevinde başarılar
diledi.

Baro Başkanımız Av. Aydın Özcan,
Bölge Adliye Mahkemelerinin Türk
Hukuk sistemi için önemli bir kilometre
taşı olacağını söyleyerek vatandaşların
bu mahkemeler aracılığıyla adalete
erişimlerinin kolaylaşacağını belirtti.

Özcan ayrıca yedi merkezden biri
olan ve İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanak-
kale, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak
yargı alanlarını kapsayacak olan İzmir
Bölge Adliye Mahkemesinin çalışmaya
başlamasıyla İzmir’in hukuksal anlamda
bir cazibe merkezi olacağını belirterek
İzmir Barosu olarak Bölge Adliye Mah-
kemeleri konusunda meslektaşlarımızı
bilgilendirmek amacıyla çeşitli çalış-
malar yapıldığını, Bölge Adliye Mah-
kemelerinin 20 Temmuz 2016 tarihinde
göreve başlamasından hemen önce,

9 Haziran’da İzmir Barosu Av. Nevzat
Erdemir Konferans Salonu’nda tam
gün sürecek istinafla ilgili idare, hukuk
ve ceza alanlarında ayrı ayrı çalışmalar

yapılacağını, çalışmalara akademis-
yenler ile ilgili hukuk, idare ve ceza
mahkemelerinin temsilcilerinin de ka-
tılacağını dile getirdi.

İstinaf Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcısı Aygün’ü ziyaret ettik

Dernekler Baromuzu ziyaret etti

İzmir Mobbing ve Bullying
ile Mücadele Derneği Başkanı
Safiye Öztürk ve Dernek Genel
Sekreteri ile İzmir Gümrük Mü-
şavirleri Derneği Başkanı Taşkın
Dalay ve Yönetim Kurulu üyeleri
İzmir Barosu’nu ziyaret ettiler.
Ziyaretler sırasında planlanan
çalışmalar hakkında öngörüş-
meler yapıldı.
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Ege ve Marmara Bölgeleri Genişletilmiş
Başkanlar Toplantısı Yapıldı

05 Mart 2016 Tarihinde Kocaeli –
Sakarya Barolarının Ev Sahipliğinde
Kocaeli’nde Toplanan Ve Aşağıda İm-
zası Olan Ege – Marmara Bölgeleri
Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı So-
nucunda Aşağıdaki Hususların Ka-
muoyuna Açıklanması Yararlı Görülm-
üştür.

1-Ülkemizin, içinden geçtiği bu
sıkıntılı ortamda her zamankinden
fazla hukuka, hukuk güvenliğine, birlik
ve beraberliğe, huzura, yurtta ve ci-
handa sulh ilkesine ihtiyacı vardır.

2-Hukuk devletinde tüm kişi ve
kurumların, işlemin temel meşruiyet
kaynağı, Anayasa, Anayasa’ya ve hu-
kuka saygı, Türk milleti adına karar
veren yargının (bağımsız ve tarafsız
olması kaydıyla) kararlarına uyulması
ve saygı gösterilmesidir. Bu açıdan;
Anayasa’ya ve anayasal bir kurum
olan yargı kararlarına en çok saygı

göstermesi gereken makam da; 103.
madde uyarınca Anayasa’ya ve hu-
kuka uymaya ant içen ve yine 104.
maddeye göre “Anayasa’nın uygu-
lanmasını gözetmekle” görevli ve yü-
kümlü Cumhurbaşkanlığı makamıdır.
Anayasanın 11. maddesine göre Ana-
yasa hükümleri tüm kişi ve kuruluşları,
bu arada bu makamı da bağlamak-
tadır.

Bu açıdan yetkili ve sorumlu tüm
kişi ve kurumları Anayasa’ya, hukuka,
yargı kararlarına saygılı olmaya, yargıya
emir vermek, tavsiye ve telkinde bu-
lunmak gibi fiillerden kaçınarak Ana-
yasa’nın 138. maddesine uygun dav-
ranmaya davet etmekteyiz. Her kişi ve
kurumun meşruiyeti, Anayasa’ya ve
hukuka uyduğu oranda mevcuttur.

3-Hep söyleye geldiğimiz gibi;
avukatlar ve baroların pek çok mesleki
sorunu olmasına karşın bunların hiç-

birisi varlık sebebimiz olan hukuk dev-
leti ve yargı bağımsızlığından önemli
değildir. Bununla birlikte; mesleki so-
runlarımızın çözümü yönünde kararlı
mücadelemizi sürdüreceğimiz gibi,
hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı
mücadelemizden de vazgeçmeye-
ceğiz. Avukatın sorunu, esasen hak
arama özgürlüğünü kullanan yurttaş-
ların sorunudur.

4-Terör hiçbir sorunun çözüm kay-
nağı olamayacağı gibi, bununla mü-
cadele, hukuk devletinin ve demok-
rasinin gereğidir. Bu açıdan; her türlü
terörü şiddetle lanetliyoruz. Konum
ve sıfatı ne olursa olsun, hiç kimsenin
teröre destek vermek, onaylamak,
mazur göstermek gibi bir hak ve
yetkisi yoktur.

Bununla birlikte; her durumda te-
rörle mücadelenin hukuk sınırları içinde
yapılmasından asla vazgeçilemez ve
hiçbir kamu görevlisinin hukukun dı-
şına çıkmasına izin verilemez. Ayrıca,
yurttaşların bu mücadeleden zarar
görmemesi için azami dikkat ve özenin
gösterilmesi de hukuk devletinin bir
gereğidir.

5-Suçla mücadelede ve her türlü
uygulamada basın özgürlüğünün ve
kamu yararı doğrultusunda hareket
eden “özgür basının”, ifade özgürlüğü
ve toplumun bilgilenme hakkının, do-
layısıyla demokrasinin vazgeçilmez
bir unsuru olduğu unutulmamalı ve
bu husustaki Anayasal kurallara titizlikle
uyulmalıdır.

05.03.2016
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ANKARA BAROSU BAŞKANI Av. HAKAN CANDURAN
ANTALYA BAROSU BAŞKANI Av. ALPER TUNGA BACANLI
AYDIN BAROSU BAŞKANI Av. GÖKHAN BOZKURT
BALIKESİR BAROSU GENEL SEK. Av. EROL KAYABAY
BİLECİK BAROSU BAŞKAN YRD. Av. HASAN ŞAHİN
BURSA BAROSU BAŞKANI Av. EKREM DEMİRÖZ
ÇANAKKALE BAROSU BAŞKANI Av. BÜLENT ŞARLAN
DENİZLİ BAROSU BAŞKANI Av. MÜJDAT İLHAN
EDİRNE BAROSU BAŞKANI Av. ÖZGÜR YILDIRIM
İSTANBUL BAROSU BAŞKANI Av. ÜMİT KOCASAKAL
İZMİR BAROSU BAŞKANI Av. AYDIN ÖZCAN
KIRKLARELİ BAROSU YNT.KRL.ÜYESİ Av. EMRAH ARSLAN
KOCAELİ BAROSU BAŞKANI Av. SERTİF GÖKÇE
KÜTAHYA BAROSU BAŞKANI Av. AHMET ATAM
MANİSA BAROSU BAŞKANI Av. ALİ ARSLAN
MUĞLA BAROSU BAŞKANI Av. CUMHUR UZUN
SAKARYA BAROSU BAŞKANI Av. ZAFER KAZAN
TEKİRDAĞ BAROSU BAŞKANI Av. HURİYE ALTAY EROL
UŞAK BAROSU BAŞKANI Av. BAKİ KANTAR
YALOVA BAROSU BAŞKANI Av. HAKAN GERGEROĞLU

6-Menfur ve alçakça bir saldırıda
yitirdiğimiz, rahmetli Diyarbakır Baro
Başkanımız Av. Tahir ELÇİ ile ilgili olarak
yürütülen soruşturmanın geldiği aşama,
bu hususta kamuoyuna yansıyan bilgiler,
etkin bir soruşturma yapılması husu-
sunda bizleri ciddi bir endişeye sevk

etmektedir. Her kim olursa olsun, Tahir
ELÇİ’nin katledilmesinin fail veya faillerinin
bulunması devletin görevi olduğu gibi,
hukuk güvenliğinin bir gereğidir.

7-Tüm bu gelişmeler, ayrılıklardan
ziyade ortak aidiyet duygusuna, birlik

ve beraberliğe, bağımsız ve tarafsız
yargı temelinde hukukun üstünlüğü
ve hukuk güvenliğine, toplumsal barışa
her zamankinden çok ihtiyaç olduğunu
göstermektedir. Barolar olarak bunun
talepçisi, takipçisi, teminatı olmaya
devam edeceğiz.

Türkiye Genç Avukatlar Kurultayı yapıldı
Türkiye Barolar Birliği Baş-

kanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu
ile yöneticilerinin yanı sıra ara-
larında Baro Başkanımız Av.
Aydın Özcan’ın da bulunduğu
48 Baro başkanının ve 62 ba-
rodan 460 Avukatın katıldığı
Türkiye V. Genç Avukatlar Ku-
rultayı 11-12-13 Mart tarihlerinde
Çanakkale Barosu ev sahipli-
ğinde düzenlendi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunmasıyla başlayan ku-
rultay Çanakkale Baro Başkanı
Av. Bülent Şarlan ve Türkiye Ba-
rolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr.
Metin Feyzioğlu’nun konuşma-
sıyla devam etti. Açılış konuş-
malarının ardından, genç Avu-
katlar çeşitli konularda kurulan
masalarda sorunları ve çözüm
önerileri görüşmeleriyle sürdü.
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İzmir Barosu ve İzmir Büyükşehir
Belediyesi şiddet mağduru kadınlara
yönelik psikolojik ve sosyal destek
çalışmalarında güç birliği yapmak için
protokol imzaladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu ile İzmir Baro Başkanı
Aydın Özcan, "Şiddet Mağduru Ka-
dınlara Yönelik Güçlendirme Çalış-
maları" ortak hizmet protokolünü im-
zaladı. Protokole göre İzmir Barosu,
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından
kadına yönelik şiddetle mücadele ile
şiddet mağduru kadınlara yönelik psi-
kolojik ve sosyal destek çalışmalarında
hukuk ve mevzuat konularında des-
tekte bulunacak. İzmir Büyükşehir
Belediyesi ve İzmir Barosu ayrıca ka-
dınlara yönelik eğitim, konferans ve
çeşitli faaliyetler de düzenleyecek.

Fuar İzmir'de düzenlenen protokol
imza töreninde konuşan İzmir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Aziz Ko-
caoğlu, bu işbirliği ile kadına yönelik
şiddeti azaltmayı ve toplumda kadına
yönelik şiddete karşı duyarlılık oluş-
turmak istediklerini belirterek, "İzmir
Baromuz ile birlikte Kadın Danışma
Merkezi ve Kadın Sığınma Evimizdeki
personeli eğitmeyi planlıyoruz. Paneller,
seminerler düzenleyerek sivil toplu
örgütlerimiz ve medyamızın desteği
ile kadına yönelik şiddetin azaltılması,
hatta kaldırılması için çalışacağız" diye
konuştu.

İzmir Barosu Kadın Hakları Da-
nışma ve Hukuk Araştırmaları bün-
yesinde 300 gönüllü avukatın kadına
yönelik şiddeti önlemek için çalıştığını
vurgulayan İzmir Barosu Başkanı
Aydın Özcan ise "İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nin desteği ile hazırlaya-
cağımız kısa filmler ve reklamları toplu
ulaşım araçları vasıtasıyla kamuoyu
ile paylaşma imkanı bulacağız. Bu
protokolün çok faydalı olacağına ina-
nıyoruz" dedi.

Hukuki destekleri
olacak

Ortak hizmet protokolü kapsamın-
da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne
bağlı Kadın Danışma Merkezi ve

Kadın Sığınma Evi'nden hizmet alan
kadınlar ihtiyaç duyduklarında, Ba-
ro'dan ücretsiz hukuki destek alabi-
lecek. İzmir Barosu tarafından, İzmir
Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü
kadına yönelik çalışmalara ilişkin hukuk
ve mevzuat konularında personele
eğitim verilmesi için avukat görev-
lendirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ise
şiddet mağduru kadınlar ile diğer
kadın çalışmalarına yönelik faaliyetlerin
duyurulmasını sağlayacak; konferans
ve eğitim salonu tahsis edecek. Ba-
ro'da görevli avukatlara gerekli eği-
timlerde personel desteğinde bulu-
nacak.

Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadelede İşbirliği

Baro Başkanımız
Avukat Aydın Özcan,
Başkan Yardımcımız Avu-
kat Mustafa Çetin ve Yö-
netim Kurulu üyelerimiz
”8 Mart Dünya Kadınlar
Günü” nedeniyle, kadın
meslektaşlarımıza, kadın
hakim ve memurlara ka-
ranfil dağıttılar. Özcan,
şiddetin ve kadın cina-
yetlerinin olmadığı bir yıl
olmasını diledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

08.03.2016
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İzmir Barosu Çanakkale Deniz
Zaferi’nin 101. yılında Çanakkale ge-
çilmez diyen Mustafa Kemal ve diğer
isimsiz kahramanların anısına o gün
siperlerde Mehmetçiğe verilen üzüm
hoşafı ve tayından oluşan kumanyayı
dağıttı.

Bizzat İzmir Barosu Başkanı Av.
Aydın Özcan tarafından önce İzmir
Adliyesi Baro Birimi’nde sonra ise
İzmir Barosu’nun Alsancak’ta bulu-
nan merkez binasında yapılan ku-
manya dağıtımı sırasında duygusal
anlar yaşandı.

Amerikan Barolar Bir-
liği Hukukun Üstünlüğü
Girişimi Türkiye Ülke Di-
rektörü Av. Paul J. Si-
monett ve yine Amerikan
Barolar Birliği Hukukun
Üstünlüğü Girişimi'nden
Av. Çağlar Kıran İzmir
Barosu'nu ziyaret ettiler.

İzmir Barosu Çanakkale Kahramanlarını Andı

Amerikan
Barolar

Birliği’nden
Ziyaret  
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İzmir Barosu ve İzmir Barosu çalı-
şanlarının örgütlü olduğu Tez Koop
İş Sendikası arasında bir süredir gö-
rüşmeleri devam eden toplu iş söz-
leşmesi imzalandı.

İmza törenine İzmir Barosu Başkanı
Av. Aydın Özcan, İzmir Barosu Genel
Sekreteri Av. Şakir Uzun, İzmir Barosu
Saymanı Av. Nilay Ertem Durlu, Tez-
Koop-İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı

Caner Fırat, Türk İş 3. Bölge Temsilcisi
Süleyman Yıldırım ve İzmir Barosu
Yönetim Kurulu üyesi Av. Nuriye Kadan
katıldılar.

Sözleşme töreni sırasında konuşan
Tez Koop İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı
Caner Fırat, sendika olarak her plat-
formda işçiler üzerindeki vergi yükünün
hafifletilmesi gerektiğini dile getirdik-
lerini söyleyerek, bugün İzmir Baro-

su’yla imzalanan toplu iş sözleşmesiyle
Baro çalışanları üzerindeki vergi yü-
künün alındığını ve bunun diğer ku-
rumlara örnek olması gerektiğini söy-
leyerek, sözleşmenin imzalanması sı-
rasındaki yapıcı tutumlarından dolayı
İzmir Barosu Başkanı Sayın Av. Aydın
Özcan ve Yönetim Kurulu üyelerine
teşekkür ettiğini söyledi.

Törende konuşan İzmir Barosu
Başkanı Av. Aydın Özcan ise karşılıklı
diyalog içerisinde geçen sözleşme
görüşmeleri sonunda sözleşmede iyi-
leştirmeler yapıldığını ancak sözleş-
menin en önemli kalemini çalışanlar
üzerindeki vergi yükünün alınmasını
oluşturduğunu söyledi. Kurumlar ara-
sında ilk kez İzmir Barosu tarafından
toplu iş sözleşmesine bu maddenin
eklendiğini söyleyen Özcan, “Baro-
muzda bulunan altmışın üzerindeki
personelimizle huzurlu bir ortamda,
başarıyla çalışmaya devam edeceğiz.
Birlikte üreteceğiz, birlikte başaracağız.
Baro personelimiz meslektaşlarımıza
ve baromuza mutlu bir şekilde hizmet
edecekler ve hep birlikte İzmir Baro-
su’nun başarısı için çalışacağız. Ön-
celikle Tez-Koop Başkanlığında ve
temsilciliğinde çalışan arkadaşlarımıza,
Baro Yönetim Kurulu üyesi arkadaş-
larımıza teşekkür ederim.” dedi.

İzmir Barosu’nda
Toplu İş Sözleşmesi
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5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla
İzmir Barosu tarafından düzenlenen
etkinlikler İzmir Adliyesi’nde yapılan
çelenk töreniyle başladı.

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla
İzmir Barosu tarafından düzenlenen
etkinlikler İzmir Adliyesi’nde yapılan
çelenk töreniyle başladı. Törene mes-
lektaşlarımızın yanısıra İzmir Cumhuriyet
Başsavcısı Mustafa Doğru ve Adalet
Komisyonu Başkanı İbrahim Korkmaz
da katıldı. Atatürk anıtına çelenk bırakan
Baro Başkanımız Av. Aydın Özcan bu-
rada bir konuşma yaptı.

İzmir Adliyesi zemin katta meslek-
taşlarımızın eserlerinden oluşan resim
sergisinin ziyarete açılmasının ardında
Adliye 4. Katta bulunan Baro Birimi’nde
müzik dinletisi ve bir kokteyl gerçek-
leştirildi.

BARO BAŞKANIMIZ
AV. AYDIN ÖZCAN’IN
5 NİSAN KONUŞMASI

“Saygıdeğer meslektaşlarım: 5 Ni-
san Avukatlar Günü nedeni ile sizleri
İzmir Barosu adına saygı ve sevgi ile
selamlıyorum.

Tarihsel dayanağını, 5 Nisan 1958
tarihinde İzmir’de, İzmir Barosu öncü-
lüğünde yapılan baro başkanları top-
lantısından alan avukatlar gününün
58. yıl dönümünü bugün kutluyoruz.

Gerçekten dünyanın en onurlu ve

fakat en zor mesleklerinden birisi avu-
katlık mesleğidir. Bu zorluk, avukatların,
avukatlık mesleğinin statüko ile çatış-
masından doğmaktadır. Onun için
dünyanın hemen her tarafında avukatlar
siyasal iktidarlarla sorun yaşarlar.

Bizim gibi hukuka aidiyet bilincinin
yeteri kadar gelişmediği toplum-
larda özellikle, savunmanın yar-
gılama faaliyetinin asli unsuru
olduğunun, yargılama faali-
yetini demokratikleştiren ve
meşrulaştıran unsurun sa-
vunma olduğunun bilincinde
olmayan, buna göre eğitil-
meyen, yetiştirilmeyen, ken-
dilerini bu yönde geliştirme-
yen, insanı, insan haklarını değil,
devletin menfaatlerini korumayı
adalet sayan kimi hakim, savcı ve
kolluk güçlerinin olduğu ülkelerde,
avukatlık mesleğinin icrası daha da
zorlaşmakta, ağırlaşmaktadır.

Nitekim ülkemizde ki mevcut durum
da böyledir.

Demokrasi, güçlü ve diri bir uygar
toplum ile yurttaşlık kültürünün egemen
olduğu toplumlarda var olma ve ge-
lişme olanağı bulmaktadır. Demokra-
sinin, totalitarizm, otoriterizm, mutlakıyet,
diktatörlük ve otokrasiyle uzaktan ya-
kından ilgisi olmadığı, bu kurum ve
kavramların çağrıştırdığı siyasal iklimde
yaşama olanağı bulamadığını bir kez
daha hatırlatmakta yarar vardır. Eksiksiz

demokrasiye, insan haklarına, bağımsız
yargıya, tüm kurum ve kurallarıyla iş-
leyen hukuk devletine olan inancımız
doğrultusunda çalışma ve çabalarımızı
sürdürürken bu kez “savunma hakkı”
ve onun güçlü ve bağımsız örgütleri
“Barolar”a yönelik sistemli saldırıları

göğüslemek durumunda kalmak-
tayız.

Demokratik hukuk dev-
letinin ve yargı bağımsızlı-
ğının teminatı olan savun-
manın; uluslararası ve ulu-
sal mevzuata aykırı olarak,
savunma hakkını kısıtla-
yacak ve adil yargılanma

hakkını ihlal edecek şekilde
yürütülen çalışmaların tümü

avukatlık mesleğinin geleceği-
ne, onuruna ve bağımsızlığına yönelik

ağır ihlaller niteliği taşımaktadır.
“İnsanlık değerlerinden, kardeşlikten

ve barıştan yana” çağrıda bulunduğu
esnada faili meçhul kurşunların hedefi
olan ve hayatını kaybeden Diyarbakır
Baro Başkanı Tahir Elçi’ye yapılan sal-
dırıyla ilgili yürütülen soruşturmada
kayda değer bir gelişme olmaması
son derece düşündürücü ve üzücü-
dür.

Yine 30.03.2016 tarihinde İstanbul
Adliyesi (Çağlayan) önünde polis şid-
detine maruz kalan ve bir meslektaşı-
mızın kemiklerinin kırılmasına neden
olan saldırıyı kabul etmek ve yok say-

Avukatlar Hastası Kutlandı
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mak mümkün değildir.Avukatlara ve
savunma mesleğine yönelik her türlü
şiddetin ve müdahalenin karşısında
duracağımızı öncelikle sizlerle paylaş-
mak isterim.

Avukatların ve savunma mesleğinin
önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin
mevcut güvencelere karşın; Savun-
mayı yargının asli unsuru, kurucu
unsur olarak değil, engelleyen bir
unsur olarak gören, Uluslararası söz-
leşme ve belgelerde hüküm altına
alınan “silahların eşitliği” ilkesini gör-
mezden gelen, Avukatlık ücretinin
bir emek ve uzmanlık karşılığı oldu-
ğunu anlayamayan, Savunma hiz-
metini ihale konusu mal sanan, Kamu
kesimi avukatlarını hukukçu olarak
algılamayan, Yasada açıkça hüküm
altına alındığı halde, baroların ve Tür-
kiye Barolar Birliği’nin anayasal ko-
numunu ve buna bağlı olarak protokol
düzenlemelerini bir türlü içine sindi-
remeyen, Avukatlık kimliğini yasa
buyruğuna karşın “resmi kimlik” ola-
rak tanımayan, kurumlarda yasa ge-
reği sağlanması gereken bilgi ve

belgeye ulaşma yerine, direniş ser-
gileyen bununla da kalmayarak avukatı
mahkeme dosyalarında yargının öğesi
olarak kabul yerine yabancı bir unsur
gibi gören, “Adil yargılama hakkı” bağ-
lamında eşit seviyelerde bulunmaları
gereken, Cumhuriyet savcılarını avu-
katların ita amiri durumuna getiren
haksız ve dayanaksız yaklaşımları kabul
etmemize olanak yoktur.

Tüm bu olumsuzluklara karşın, ül-
kemizde hukukun üstünlüğü ilkesine
olan sarsılmaz inancıyla hak ve adaletin
gerçekleşmesine, savunmanın özgür
temsilcisi olma bilinciyle yaklaşan, say-
gın ve onurlu meslektaşlarımızın varlığı
mesleğimizin geleceği için en büyük
güvencedir.

Bu saygın insanlar sadece mesle-
ğimizin ve meslektaşlarımızın sorunları
bağlamında güvence olmaktan öte,
yurt ve ülke sorunlarının çözümü ya-
nında aydınlık, çağdaş ve uygar Türkiye
için de güvencedir. Çünkü barolarımız
aydınlık, çağdaş, özgür ve yürekli üye-
lerinden aldıkları güçle, ülkemizde ek-

siksiz demokrasi, insan hakları, adil
yargılanma hakkı, hukukun üstünlüğü,
yargı bağımsızlığı, hukuk devleti yanında
bize emanet edilen Cumhuriyet ve
onun kazanımlarının inançlı savunu-
cularıdır. Bundan hiç kimsenin, altını
çizerek söylüyorum hiç kimsenin asla,
ama asla kuşkusu olmasın.

Hukukun üstünlüğü, yargı bağım-
sızlığı, basın özgürlüğü ile temel hak
ve özgürlüklerin evrensel boyutlarda
uygulandığı, yurttaşlarımızın adalete
güveninin en üst seviyeye çıktığı, kadına
yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın
sona erdiği, çocuk istismarlarına rast-
lanmadığı, nefret ve öteki söylemlerinin
sona erdiği, barış ve huzurun hüküm
sürdüğü, gelecek güzel günler ütop-
yasıyla kardeşçe birlik beraberlik içe-
risinde çocuklarımıza güzel gelecek
bırakmak amacına ulaşmak dileğiyle
sözlerimi Mustafa Kemal Atatürk’ün
Yurtta Sulh, Dünyada Sulh sözünün
hayata geçerek tüm dünyada huzur
ve barışın egemen olması en büyük
dileğimdir. Saygılarımla…

İzmir Barosu Geleneksel Avukatlar
Günü Balosu 9 Nisan 2016 günü ger-
çekleştirildi. İzmir Barosu ve İzmir’in
beş hukuk fakültesinin birlikte düzenlediği
Göç ve İltica Sempozyumu sonrası dü-
zenlenen geceye Türkiye Barolar Birliği
Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu,
Selanik Barosu Başkanı Av. Nikolaos

Valergakis, Filibe Barosu Önceki Dönem
Başkanı Av. Emilia Nedeva, önceki dö-
nem baro başkanlarımız, sempozyuma
konuşmacı olarak katılan yurtiçi ve yurt-
dışından çok sayıda akademisyen ve
meslektaşlarımız katıldı.

Grup Aegean Band eşliğinde süren
gecede bir konuşma yapan Baro Baş-

kanımız Av. Aydın Özcan şunları söyledi:
“Son iki gündür İzmir’de bulunan beş
hukuk fakültesi ile birlikte İzmir Barosu
olarak dünyanın gündeminde olan göç
ve iltica konusunda uluslararası bir
sempozyum gerçekleştirdik. Bu akşam
aramızda sempozyuma da katılan Se-
lanik Barosu Başkanı ve Bulgaristan’dan
Filibe Barosu Önceki Dönem Başkanı
da var. Her iki baronun da ülkelerinin
ikinci büyük barosu olduğunu hatırlat-
mak isterim.

İzmir Barosu olarak bir grup mes-
lektaşımızla birlikte geçtiğimiz 10 Ka-
sım’da Atamızın doğduğu evde olmak
üzere bir Yunanistan gezisi yapmıştık.
O gezi sırasında Yunanistan’daki De-
deağaç, Gümülcine, İskeçe ve akabinde
de Selanik baroları ile Yunanistan’daki
mahkemeleri ziyaret ettik. Yunanis-
tan’daki bütün bu barolar bizi çok iyi
karşıladı. Ama özellikle Selanik Barosu
bambaşka karşıladı. O gün kurmuş ol-
duğumuz iyi ilişkiler sayesinde bugün
Selanik Barosu aramızda ve çok yakın

İzmir Barosu Geleneksel
Avukatlar Günü Balosu Yapıldı
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bir zamanda da Selanik Baro-
su’yla kardeş baro protokolü
imzalayacağız. Aynı şekilde üç
dört ay önce yönetim kurulu-
muzla birlikte Filibe Barosu’nu
ziyaret ettik. Bizi üç gün bo-
yunca çok iyi ağırladılar, ken-
dimizi adete evimizde hissettik,
kardeş baro protokolü de im-
zaladık. O nedenle Filibe Ba-
rosu önceki dönem başkanı Sayın
Emilia Nedeva aramızda. Bu üçlü sa-
cayağını Balkan ülkelerinde komşu ül-
keler olarak daha da genişletmek isti-
yoruz. Ve amacımız İzmir Barosu olarak,
kardeş barolarımızla stajyer değişimi,
sempozyumlar, paneller yapmak, fikir
alışverişinde bulunarak barolar arasın-
daki dostluğu yayarak, mesleki daya-
nışmayı gerçekleştirmek. Özellikle de
bölgemizde siyasi iktidarlar tarafından
uygulanan, uygulanmak istenen insan
hakları ihlallerine karşı güç birliği yaparak
hukukun üstünlüğünü ve yargı bağım-
sızlığını hep birlikte savunmak.

Bugün aramızda yine Türkiye Barolar
Birliği Başkanımız var. Sağolsun ne za-
man davet ediyorsak her zaman yanı-
mızda, kendisine teşekkür ediyoruz.

Gerçekten biz göreve geleceğimiz
sırada genel kurulda yapmış olduğumuz
konuşmada da başta İzmir’de bulunan
hakim ve savcılarla, Cumhuriyet Baş-
savcılığı’yla ve İzmir’deki bütün sivil
toplum örgütleriyle kol kola omuz omuza
gireceğiz demiştik. Bugün bunu ba-
şardık. Aynı duyguyu Barolar Birliği’yle
de yaptık.

Barolar Birliği’yle ilk olarak sağlık
konusunda işbirliğine gittik. Göreve gel-
diğimiz andan itibaren iki ay içinde yedi

kurum dokuz hastane ile işbirliği yaparak
meslektaşlarımıza dokunduk. Meslek-
taşlarımız 185 bin liraya kadar yatarak
tedavi olma imkanına kavuştular. Ce-
ketleriyle hastaneye giriyorlar, ceketleriyle
çıkıyorlar. Göreve geldiğimizde inanın
birçok meslektaşımız hastanelerde rehin
kalmıştı. Bunu yüksünmeden söylüyo-
rum. Birçok meslektaşımız hayatını yi-
tirmesine rağmen çocukları senet im-
zalamak suretiyle hastanelerden kur-
tulmuşlardır.

Şimdi yine Türkiye Barolar Birliği ile
İzmir Barosu’nda meslektaşlarımıza hiz-
mete devam ediyoruz. Başta Adliye’de
bulunan Baro birimini baştan sona ye-
niledik. Bilgisayarları, çalışmayan diş
hekimliğini yeniledik. Şimdilerde Merkez
Binamızın tadilatı bitmek üzere. Bozuk
olan asansörlerimizi, konferans salo-
numuzu yeniledik. Sizlere iki müjde
daha vermek isterim. İzmir Barosu ça-
tısında Baro Kafeyi yaklaşık on gün
sonra açıyoruz. Yine meslektaşlarımızın
vçok istediği Alsancak’ın göbeğinde
de Baro Lokali açılacak ve meslektaş-
larımıza %30 indirim yapacak.

Şunu söylemek isterim ki; İzmir Ba-
rosu meslektaşlarıyla var. İzmir Barosu
Başkanı ve yönetim kurulu meslektaş-
larına hizmet için var. Biz her zaman

baro avukat içindir dedik ve bu
sloganımızı hayata geçirdiğimiz
için kendimizle gururluyuz ama
en önemlisi de siz meslektaşları-
mızın yüzünde o tebessümü gör-
düğümüz için kendimizi mutlu
hissediyoruz. Ben eğer yapacak
başka bir işimin kalmadığını dü-
şünürsem baro başkanlığına aday
olmayacağım. Ama daha yapacak

çok işimiz var ve bunları da gerçekleş-
tireceğiz. Türkiye Barolar Birliği’yle birlikte
yapacağız. İzmir Barosu istese tek ba-
şına yapar, tarihte örnekleri de var. Ama
biz birlikten güç doğduğunu biliyoruz.

Çok vaktinizi almak istemiyorum
ama şunu da belirtmeden geçemeye-
ceğim. Ülkemizdeki hukuksuzluğa
karşı İzmir Barosu her türlü dik duruşu
göstermiştir. Bazı meslektaşlarımız
bizi eleştiriyor ama İzmir Barosu ilk
kez 20 bin kişiyle Gündoğdu Mey-
danı’nda insan hakları ihlallerine karşı,
hukuksuzluğa karşı 79 baro ve Tür-
kiye Barolar Birliği’yle omuz omuza
yürümüştür.

Yine İzmir Barosu’nda basın öz-
gürlüğüne karşı yapılan saldırıları İzmir
Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi
ile birlikte İzmir Barosu ev sahipliğinde
basın açıklamasıyla kınamıştır.

Hatırlayınız İzmir Valiliği iç güvenlik
yasa tasarısının Meclis’te görüşüldüğü
sırada bir yönetmelik çıkardı, hemen
ertesi günü dava açtık, iki gün sonra
o yönetmelik geri alındı. Bunlar sadece
birkaç örnek. Emin olun ki her türkü
hukuksuzluğa karşı dimdik ayaktayız
hiçbir şeyden çekinmiyoruz. İzmir Ba-
rosu’nu gücü budur. Hepinizi saygı ve
sevgiyle selamlıyorum."
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İzmir Barosu
Geleneksel Plaket Töreni

İzmir Barosu tarafından her
yıl meslekte 60, 50, 40 ve 25.
yılını dolduran meslektaşları-
mız için geleneksel olarak
düzenlenen plaket töreni bu
yıl 14 Nisan 2016 günü Tarihi
Havagazı Kültür Merkezi’nde
düzenlendi.

Baro Başkanımız Av. Aydın
Özcan ve önceki dönem Baro
Başkanlarımız tarafından pla-
ketlerin sunulduğu törenin ardından
meslektaşlarımızdan oluşan Grup
Değişik İş Konseri düzenlendi.

Baro Başkanımız Av. Aydın Özcan
törende yaptığı konuşmada şunları
söyledi: Değerli Meslektaşlarım

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlı-
yorum, Bugün İzmir Barosu için, İzmir
Barosu’nda mesleklerini icra eden
meslektaşlarımız için çok önemli bir
gün. Çok değerli üstatlarımız, mes-
lektaşlarımız, 25. yılını, 40. yılını, 50. ve
60. yılını meslekte tamamlayarak bugün
plaket alma hakkını elde ettiler. Bütün
meslektaşlarım, İzmir Barosu’nun ta-
rihten gelen misyonuna uygun olarak
hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı,
basın özgürlüğü ve demokrasi adına
her türlü katkıyı yapmışlardır, yapmaya
da devam edeceklerdir.

İzmir Barosu, vatandaşın temel

hak ve özgürlüklerinin yanında her za-
man taraf olmuştur. Her türlü haksızlığa
karşı vatandaşın yanında temel hak
ve özgürlüklerin savunulmasında öncü
görev almıştır ve bunu layıkıyla yerine
getirmiştir.

Bizim dönemimizde de var olan
hukuksuzluğa karşı, yargı bağımsızlı-
ğının ortadan kaldırılmasına yönelik
her türlü çalışmada İzmir Barosu Yö-
netim Kurulu olarak dimdik ayakta
durduk. Geçtiğimiz yıl 11 Nisan’da 79
Baro Başkanımız ve Türkiye Barolar
Birliği’yle Cumhuriyet Meydanı’ndan
Gündoğdu Meydanı’na yürüyerek ora-
da 20 bin kişinin katıldığı “Türkiye Ada-
letini Arıyor” mitingini gerçekleştirdik.

İzmir’den Türkiye’ye hatta dünyaya
hukuksuzluğa karşı barolar var dedik.
Aynı dönemde hiçbir üniversiteden
hiçbir sivil toplum örgütünden hatta
hakim ve savcılarımızdan ses çık-
mazken, bütün barolar İzmir’den
Türkiye’ye “hukukun üstünlüğünü
istiyoruz, yargı bağımsızlığını isti-

yoruz ve bunun için her türlü mü-
cadeleyi yapacağız” mesajını verdi.

Ve 79 Baronun 77’sinin imzasıyla bü-
tün siyasilere hukukun üstünlüğüne,
yargı bağımsızlığına sahip çıkmalarını
istedik. Siyasi iktidara da, torba yasalar
çıkararak hukuku ve demokrasiyi kat-
letmeyin dedik. Çok önemli bir rakam.

Akabinde biliyorsunuz, İzmir Valiliği
İç Güvenlik Yasa Tasarısı ile ilgili
TBMM’deki çalışmalar devam ederken
bir genelge yayınladı. İzmir Barosu bu
genelgeye karşı, demokrasi, insan
hakları, temel hak ve özgürlükleri ihlal
ettiği gerekçesiyle idare mahkemesinde
dava açtı ve iki gün sonra o genelge
geri çekildi. İşte bu İzmir Barosu’nun
sizlerin, bizlerin gücü. O nedenle İzmir
Barosu dün olduğu gibi bugün de ta-
rihten gelen misyonuna büyük bir ka-
rarlılıkla devam edecektir.

Siz değerli üstatlarımızın, genç
meslektaşlarımıza birer örnek teşkil
ettiğinizi belirtmek istiyorum. İzmir Ba-
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rosu ülkenin üçüncü büyük barosu ve
şu an yaklaşık 750 stajyerimiz var.
Önümüzdeki günlerde İzmir’de istinaf
mahkemeleri açılacak ve bu bir çekim
merkezi olacak. Çok yakın bir zamanda
sayımızın on binleri aşacağını tahmin
ediyorum. O nedenle mesleğin etik
kurallarına, Avukatlık Kanunu’na çok
uygun bir şekilde mesleğimizi yapa-
bilmemiz için siz değerli üstatlara çok
büyük görevler düşüyor. Mesleki bilgi
ve becerilerinizi özellikle genç mes-
lektaşlarımızla, stajyerlerimizle payla-
şıyorsunuz, paylaşmaya da devam
edeceksiniz. Sizlerin bilgi ve becerileri,
katkılarıyla mesleğimiz daha da yüce-
lecektir. Bu katkılarınız için İzmir Barosu
Başkanı olarak sizlere teşekkürlerimi
sunuyorum.

Şunu da ifade etmek istiyorum.
Ülkemiz maalesef çok zor dönemlerden
geçiyor. Ülkemizde bir terör belası aldı
başını gidiyor. Her gün içimiz kan ağ-
lıyor.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu olarak
birçok etkinliğimizi iptal etmek zorunda
kaldık ama artık terörün istediğini de
yapmak istemiyoruz. O yüzden bu ak-
şam bu plaket törenimizi hazırladık ve
plaket törenimizde de çok değerli mes-

lektaşlarımızdan oluşan Değişik İş Gru-
bunu sahneye çıkartacağız. Mesleğin
yoğunluğundan hiç değilse bir miktar
bu çimlerin üzerinde dinlendirirsek çok
mutlu olacağımızı düşündük. Şunu da
ifade etmek isterim ki; terör belasından
hep birlikte 78 milyon olarak birlik be-
raberlik içinde olduğumuz takdirde kur-
tulabileceğimizi düşünüyorum. Ülkemizin
geleceği için, insan hakları için, de-
mokrasi için, hukukun üstünlüğü, yargı
bağımsızlığı, basın özgürlüğü birlikte

olmaya teröre karşı dimdik ayakta bu-
lunmaya hepinizi davet ediyorum.

Biliyorum ki İzmir Barosu mensubu
tüm meslektaşlarımızın birlikten yana
olduğunu biliyorum. Ülkemizin Atatürk
ilke ve devrimleriyle, “yurtta barış dün-
yada barış” ilkesiyle hayatta kalacağını
düşünüyorum. Son siyasi gelişmele-
rinde bunun ne kadar doğru olduğunu
gösterdiğine hepimiz tanığız.

Hepinize saygılar sevgiler sunu-
yorum teşekkür ederim.

Urla ilçesin-
de inşaatı ta-
mamlanan yeni
adliye binasın-
da baromuza
tahsis edilen bi-
rimi meslektaş-
larımızın kulla-
nımına hazır
hale getirildi.
Düzen lenen
açılış kokteyline
Baro Başkanı-
mız Av. Aydın
Özcan, Urla
Kaymakamımız Murat Sefa Demir-
yürek, Urla Cumhuriyet Başsavcısı
Utku Salih Dinçer, Urla Belediye-
Başkanı Sibel Uyar ve meslektaşla-
rımız katıldı. Baro Başkanımız Av.
Aydın Özcan yapmış olduğu ko-

nuşmada her zaman baro avukat
içindir düsturundan hareket ettiklerini
ve göreve geldiklerinden bu yana
yürüttükleri çalışmalarla İzmir Barosu
Adliye Birimi, Merkez Bina ve İlçe
adliyelerinde bulunan baro birim-
lerinin meslektaşlarımıza yakışır hale

getirdiklerini dile getirdi. Baro Baş-
kanımız Av. Aydın Özcan aynı za-
manda vermiş olduğu destekten
ötürü Urla Belediyesi’ne, Urla Cum-
huriyet Başsavcısı Utku Salih Din-
çer’e ve Urla’da bulunan meslek-
taşlarımıza teşekkür etti.

Urla Yeni Adliye Binası Baro
Odamız Törenle Hizmete Girdi
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İzmir Barosu tarafından 16 Nisan
2016 günü “Adli Bilimler ve Adli Bel-
gede Sahtecilik” başlıklı konferansın
ikincisi gerçekleştirildi. 

Moderatörlüğünü İzmir Barosu Yö-
netim Kurulu Üyesi Av. Ergun Sakız-

lı’nın yaptığı konferansa İstanbul Üni-
versitesi Adli Tıp Enstitüsü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Salih Cengiz, Ankara
Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi ve Adli Bilimciler Der-
neği Başkanı Prof.Dr. İsmail Hamit

Hancı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi
Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
ve Adli Bilimciler Derneği Belge İn-
celeme Komisyonu Başkanı Doç.Dr.
İsmail Birincioğlu konuşmacı olarak
katıldılar.

Karaman'da çocuk tacizi davasında
müdehale talebimiz kabul edildi

Baro Başkan Yardımcımız Av. Mustafa Çetin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Cumhuriyet
Meydanı'nda düzenlenen resmi törenlere katıldı.

23 Nisan’da Cumhuriyet Meydanındaydık

Karaman’da öğrenci yurtlarında kalan çocuklara
yönelik gerçekleşen taciz ve tecavüze yönelik bugün
(20.04.2016) günü başlayan duruşmasına İzmir Barosu’nun
da aralarında bulunduğu barolar tarafından yapılan mü-
dahale talebi kabul edildi. Baro Başkanımız Av. Aydın
Özcan, Çocuk Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi Av. Nuriye Kadan ve Çocuk Hakları Merkezi üyesi
meslektaşlarımızın da katıldığı duruşmada gizlilik kararı
çıktı. İzmir Barosu olarak davaya müdahillik talebinin yanı
sıra adı geçen vakfa ve derneğe ait yurt/ev/pansiyonların
da acilen kapatılması gerektiğine dair dilekçe verildi

Adli Bilimler ve Adli Belgede
Sahtecilik Konferansı Yapıldı
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Küçük konuklar 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla
İzmir Barosu’nu ziyaret etti.

İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Öz-
can’ı ziyaret eden aralarında İzmir sat-
ranç şampiyonunun da bulunduğu mi-
nikler keyifli bir sohbetin ardından adet
olduğu üzere bir süreliğine Baro Baş-
kanlığı makamına da geçtiler.

Ziyaret sırasında Başkan ve Yönetim
Kurulu üyelerimiz Buca Ali Kuşçu İlk-
öğretim Okulu, Bornova Reşat Nuri
Güntekin Ortaokulu, Bornova Ferit Bah-
riye Ergil İlköğretim Okulu, Bornova Va-
dide Baha Pars İlköğretim Okulu, Gü-
zelbahçe MEV Koleji, Bornova Mustafa
Kemal Lisesi ve Bornova Çimentaş Li-
sesi öğrencilerinden oluşan grubun

Baro ve avukatlık üzerine sorduğu çeşitli
sorulara da yanıt verdiler. İzmir Baro-
su’nun çatısında yapımı tamamlanan
Baro Kafeteryasının da ilk ziyaretçileri
olan çocuklara burada çeşitli ikramlarda
bulunuldu. Ziyarette Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği İzmir Şube Başkanı
Mü’min Durmuş ve çok sayıda dernek
üyesi veli de hazır bulundu.

İzmir Barosu’nun Küçük Konukları

Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği ve
Türkiye Barolar Birliği tarafından
düzenlenen Uluslararası Arabulu-
culuk sempozyumu 29-30 Nisan

2016 tarihlerinde İstanbul’da dü-
zenlendi.

Baro Başkanımız Av. Aydın Öz-
can ve Genel Sekreterimiz Av. A.
Şakir Uzun’un da katıldığı sem-

pozyuma Adalet Bakanlığı Bakan
Yardımcısı Bilal Uçar, Yargıtay Baş-
kanı İsmail Rüştü Cirit, TOBB Baş-
kanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TBB Baş-
kanı Metin Feyzioğlu, Adalet Ba-

kanlığı Bürokratları ve çok sa-
yıda yüksek yargı mensubu
katıldı.

Sempozyumda Adalet Ba-
kanlığı Bakan Yardımcısı Bilal
Uçar, Yargıtay Başkanı İsmail
Rüştü Cirit,TOBB Başkanı Rıfat
Hisarcıklıoğlu ve TBB Başkanı
Metin Feyzioğlu da birer açılış
konuşması gerçekleştirdi.

Baro Başkanımız Av. Aydın
Özcan sempozyuma ilişkin gö-
rüşlerini belirtirken “Arabulu-
culuğun mesleğimizin tekelin-
de kalması ve arabuluculuk
zorunlu hale getirilecek ise
meslektaşlarımızın da zorunlu
olarak yer almasını sağlamak
için mücadele ediyoruz” dedi.

Uluslararası Arabuluculuk Sempozyumu Yapıldı
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İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Öz-
can, yönetim kurulu üyelerimiz ve mes-
lektaşlarımızdan oluşan grup sabah
saatlerinde İzmir Barosu önünde top-
lanarak sendikalar ve sivil toplum ör-
gütleriyle Gündoğdu Meydanı'na birlikte
girerek işçilerin bayramını kutladı. İzmir
Barosu 2016 yılının 1 Mayısında işsizliğe,

yoksulluğa, güvencesiz çalıştırmaya,
taşeronlaştırmaya, işçi cinayetlerine,
kadın cinayetlerine, çocuklara yönelik
taciz ve tecavüzlere, hukuku ve hu-
kukçuları susturmaya çalışanlara, özgür
basına ve gazetecilere yönelik baskılara,
emperyalist savaşlara, laik cumhuriyet
düşmanlarına ve vatanımızı bölmek is-

teyenlere karşı yürüdü. İzmir Barosu
Başkanı Av. Aydın Özcan, yönetim ku-
rulu üyelerimiz ve meslektaşlarımızdan
oluşan grup sabah saatlerinde İzmir
Barosu önünde toplanarak sendikalar
ve sivil toplum örgütleriyle Gündoğdu
Meydanı'na birlikte girerek işçilerin bay-
ramını kutladı.

İzmir Barosu 1 Mayıs’ta alandaydı

Görev yapması engellenen meslektaşımızı
davasında katılma talebimiz kabul edildi

İzmir Barosu’na kayıtlı iki meslek-
taşımızın 21 Ağustos 2015 günü avu-
katlık görevlerini yaptıkları sırada, İzmir
Adliyesi içerisinde bir mahkemenin
duruşma salonunda, fiziksel güç kul-
lanılarak görevlerini yapmaları engel-
lenmişti.

Avukatlık mesleğini icra ederken
maruz kaldıkları sözlü / fiili saldırı nedeni
ile meslektaşlarımızın şikayeti üzerine
İzmir 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde
dava açıldı. İlk duruşması 05.05.2016
tarihinde gerçekleşen davaya, İzmir
Barosu da suçtan zarar gördüğü ge-
rekçesiyle müdahale talebinde bulundu.
Duruşmaya mağdur meslektaşlarımızın
yanı sıra İzmir Barosu Başkanı Av.
Aydın Özcan da katıldı.

İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın
Özcan duruşma sırasında söz alarak,
“Meslektaşlarımız savunma görevini
ifa ederken bu suç işlenmiştir. Sa-
vunma görevi kutsaldır ve yargının
kurucu unsurlarındandır. Avukatlar her
türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların

adalet ve hakkaniyete uygun olarak
çözümlenmesini ve hukuk kurallarının
tam olarak uygulanmasının sağlan-
ması için çalışmaktadırlar.

Vatandaşların haklarını her mec-
rada savunmakla görevli olan mes-
lektaşlarımızın üstelik de adliye binası
içerisinde bir mahkemenin kaleminde
uğramış oldukları bu müdahale kabul
edilemez. Avukatlık Yasası 76. mad-
desi baroları, avukatlık mesleğini ge-
liştirmek, meslek mensuplarının bir-

birleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde
dürüstlüğü ve güveni sağlamak;mes-
lek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hu-
kukun üstünlüğünü, insan haklarını
savunmak ve korumak konusunda
görev yapan, avukatların ortak ge-
reksinimlerini karşılamak amacıyla
tüm çalışmaları yürüten bir kuruluş
olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle
Baromuzun da suçtan zarar gördüğü
dikkate alınarak müdahilliğimize karar
verilmesini talep ediyoruz” dedi.
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Baro Başkanımız Av. Aydın Özcan Öğrencilerle Buluştu
İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın

Özcan “Yardımlaşmak ve Duyarlı
Olmak” konulu söyleşi için Osman
Faruk Verimer İlkokulu öğrencileriyle
bir araya geldi.

Av. Aydın Özcan, Okul Müdürü
Ahmet Bektaş ile aynı zamanda
avukat da olan okul öğretmenlerin-
den Ali Aydın ve okulda görevli diğer
eğitimciler tarafından ağırlandı. Os-
man Faruk Verimer İlkokulu öğren-
cileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve

Çocuk Bayramı’nda İzmir
Barosu’nu ziyaret etmiş-
lerdi.

Baro Başkanı Öz-
can, söyleşi sırasında
öğrencilere başarılı
olmak ve Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün belirttiği
çağdaş uygarlık düze-
yine ulaşmak için çok ça-
lışmaları gerektiğini söylerken
öğrencilerden de bu konuda söz

aldı. Avukatlık mesleği,
Baro ve Suriyeli sı-

ğınmacılar da dahil
olmak üzere gün-
cel konularda bir-
çok soruya mu-
hatap olan Av.

Aydın Özcan söy-
leşi sonrasında so-

rularıyla çok bilinçli bir
gençliğin gelmekte oldu-

ğu inancının pekiştiğini belirtti.

Av. Aydın Özcan
"laik, demokratik Türkiye
Cumhuriyeti’nin teminatı
olan gençlerimizin 19
Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayra-
mını kutluyor, Aziz şe-
hitlerimizi saygı ve rah-
metle anıyorum" dedi

Baro Başkanımız Av.
Aydın Özcan 19 Mayıs
Atatürk'ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı tören-
lerine katıldı. Av. Aydın
Özcan "laik, demokratik
Türkiye Cumhuriyeti’nin
teminatı olan gençleri-
mizin 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik ve Spor
Bayramını kutluyor, Aziz
şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum" diye
konuştu.

Baro Başkanımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve
Gençlik ve Spor Bayramı Töreninde
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İzmir Barosu Yenilenen Hizmet
Binasının Açılışı Yapıldı

İzmir Barosu’nun yenilenen hizmet
binasının açılışı Türkiye Barolar Birliği
Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu,
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu
üyeleri ve meslektaşlarımızın katılımıyla
18 Mayıs 2016 günü gerçekleştirildi.

Açılış öncesi bir konuşma yapan
Baro Başkanımız Av. Aydın Özcan
sözlerine gerçekleşen bir saldırı so-
nucu şehit olan güvenlik görevlilerini
anarak başlarken, yaralılara acil şifalar
diledi. Türk milleti olarak birlik bera-
berlik içinde olunduğu takdirde, ülkenin
üniter yapısına, Atatürk ilke ve dev-
rimlerine sahip çıkıldığı müddetçe bu
acı günlerin aşılacağını söyleyen Öz-
can bu günleri hep birlikte aşacağız
dedi.

BARO AVUKAT İÇİNDİR
SLOGANIYLA YOLA ÇIKTIK

Av. Aydın Özcan sözlerini şöyle
sürdürdü: “İzmir Barosu yönetimi ola-
rak bu göreve talip olurken, baro avu-
kat içindir ve İzmir Barosu meslektaş
odaklı bir baro olacaktır dedik. Ve
yönetime gelir gelmez de bu sözü-
müzü yerine getirmek için yola çıktık.
Öncelikle İzmir Adliyesi 4. kat baro
birimimizi kendi imkânlarımızla yeni-
lemeye koyulduk. İlk önce meslek-
taşlarımızın ihtiyaçlarını çok hızlı bir
şekilde görmelerini sağlamak amacıyla
bilgisayarlarımızı yeniledik. Bu esnada

Türkiye Barolar Birliği Başkanımız
Sayın Metin Feyzioğlu ile temasa geç-
tik. Dedik ki, sayın başkanımız biz
adliyedeki yerimizi yeniliyoruz, bize
destek verir misin? Hiçbir koşul ileri
sürmeksizin bize destek oldu. Önce-
likle adliyedeki 4. Katı İzmir Barosu
ve Barolar Birliği’nin imkânlarıyla mes-
lektaşlarımıza yakışır bir hale getirdik.
Ardından dedik ki, sayın Başkanım
merkez binamız da gerçekten dökü-
lüyor bunu yenilememiz lazım. Kendisi
yine sözümüzü ikiletmeden merkez
binamızı baştan sona hatta yıllardır
İzmir Barosu’nun hayali olan bu baro

kafeyi de yaparak bize teslim etti.
Kendisine huzurlarınızda teşekkür edi-
yorum.

BİZE VERDİĞİNİZ DESTEKLE
KISA ZAMANDA YENİ BİR HİZMET
BİNAMIZ OLACAK

İzmir Barosu bundan sonra da
“baro avukat içindir” sloganını hayata
geçirmek için elinden gelen her şeyi ya-
pacaktır. Ve çok yakın bir zamanda çok
daha güzel binalar için ilk adımı atacağız
ve hatta attık. Türkiye Barolar Birliği’ne
başvurumuzu yaptık, Türkiye Barolar
Birliği başvurumuzu inceledi ve bu tale-
bimizi de karşılamak için var güçleriyle
çalışıyor. İşte o projemizi de hayat ge-
çirdikten sonra öyle iddia ediyorum ki
Türkiye’deki hiçbir baroda olmayan im-
kânlara İzmir Barosu ve siz değerli mes-
lektaşlarımız kavuşacak. Bize vereceğiniz
desteklerle emin olun ki çok yakın bir
zamanda o rüya gibi hizmetimizi de
gerçekleştireceğiz ve sizleri elli yıl ihtiyaç
duyulmayacak bir şekilde yeni binamıza
da kavuşturacağız.

MESLEKTAŞ ODAKLI ÇALIŞMA-
LARIMIZI MESLEKTAŞLARIMIZIN KAT-
KILARIYLA SÜRDÜRECEĞİZ

Ayrıca Türkiye Barolar Birliği Baş-
kanımıza yine meslektaş odaklı bir
projemiz olan sağlık projesinde bize
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vermiş olduğu
destekten ötü-
rü de teşek-
kür ediyo-
rum. Meslek-
taşlarımız ve
aileleri İz-
mir’de yedi
kurum dokuz
hastaneyle yap-
tığımız anlaşmayla
185 bin liraya kadar ya-
tarak tedavi alma imkânına kavuştular.
Bunlar sürdürdüğümüz meslek odaklı
çalışmalara çok güzel örnekler. Bu
yöndeki çalışmalarımızı siz değerli
meslektaşlarımızın katkılarıyla devam
ettireceğimizi söylemek istiyorum, he-
pinize saygılar sevgiler sunuyorum, iyi
ki varsınız, hep birlikte başaracağız,
İzmir Barosu’nun öncü baro olduğunu
bir kez daha Türkiye’ye gösterece-
ğiz.”

Baro Başkanı Av. Aydın Özcan’ın
konuşmasının ardından konuşan Tür-
kiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof.Dr.
Metin Feyzioğlu ise şunlar söyledi:
“Biz göreve geldiğimize İzmir en iyisine
layıktır dedik. Aydın Başkan göreve
geldi İzmir en iyisine layıktır dedi. Hem
Türkiye Barolar Birliği hem de İzmir Ba-
rosu İzmir en iyisine layıktır deyince biz
elimizden geleni seferber ettik. Hem
Türkiye Barolar Birliği hem de İzmir Ba-
rosu yönetim kurullarına teşekkür edi-
yorum. Birlikte güzel işler yaptık ve bun-
dan sonra da yapmaya devam ede-
ceğiz. Bir de müjde vereyim, önümüz-
deki dönemde İzmir Barosu’na yeni ve
muhteşem bir bina daha kazandıraca-
ğız. Şu anda gizliden gizliye harikulade
bir proje yürüyor böyle söyleyeyim.
Sevgili Başkanım konuşmasının başında
söyledi bugün güzel başladı ama maa-

lesef her güzel başlayan gün Türkiye’de
bir sıkıntıya dönüşmeye başladı. Ama
biz 19 Mayıs’ın gölgelenmesine izin
vermeyeceğiz. Şehitlerimiz için, gazile-
rimiz için ve Mustafa Kemal Atatürk
için 19 Mayıs’ı hiç kimsenin gölgele-

mesine izin yok sayın meslektaşlarım.
Bize lazım olan 19 Mayıs ruhudur, bize
lazım olan 9 Eylül’deki ruhtur, bize lazım
olan İzmir’deki ruhtur.”

Konuşmaların ardından Hizmet bi-
nasının açılışı gerçekleştirildi.
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GİRİŞ ESKİ HALİ

GİRİŞ YENİ HALİ

TOPLANTI SALONLARI ESKİ HALİ

TOPLANTI SALONLARI YENİ HALİ

BAROHAN KONFERANS SALONU ESKİ HALİ

BAROHAN KONFERANS SALONU ESKİ HALİ

BAROHAN KONFERANS SALONU YENİ HALİ

BAROHAN KONFERANS SALONU YENİ HALİ

BAROHAN KONFERANS SALONU YENİ HALİ

DIŞ CEPHE ESKİ HALİ DIŞ CEPHE YENİ HALİ

ARKA CEPHE ESKİ HALİ ARKA CEPHE YENİ HALİ
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CMK ESKİ HALİ CMK YENİ HALİ

MUHASEBE ESKİ HALİ MUHABESE YENİ HALİ

YAZIİŞLERİ ESKİ HALİ YAZIİŞLERİ YENİ HALİ

ADLİ YARDIM ESKİ HALİ ADLİ YARDIM YENİ HALİ

TERAS ESKİ HALİ TERAS YENİ HALİ

ASANSÖR ESKİ HALİ ASANSÖR YENİ HALİ
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Av. Aydın Özcan Berlin’de Soykırım
Yalanına Karşı Yapılan Yürüyüşe Katıldı

İzmir Barosu Baş-
kanı Av. Aydın Özcan
Alman Parlamento-
su’nun 2 Haziran’da
gündemine alacağı “Er-
meni Soykırımı Tasarı-
sı”nı protesto etmek için
Berlin’de yapılan yürü-
yüşe katıldı.

Yürüyüş öncesi bir
açıklama yapan Baro
Başkanımız Av. Aydın
Özcan, Ermeni Soykırımı
iddiaları emperyalist
amaçlar taşıyan bir ya-
lan olduğunu söyleyerek
Türkiye’ye soykırımcı
yaftasını hiçbir gücün
vuramayacağını belirtti.
Daha öncede benzer
girişimler olduğunu be-
lirten Özcan bu iddialara
karşı 78 milyon Türk hal-
kı olarak dimdik durma-
lıdır dedi.

Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararlarında
da belirtildiği üzere ül-
kenin yetkili ceza mah-

kemesi veya Uluslarara-
sı Ceza Mahkemesi dı-
şında hiçbir kimse, hiç-
bir kuruluş, hiçbir par-
lamento bu konuda hü-
küm kuramaz, karar ve-
remez diyen Özcan Al-
man parlamentosuna
“sen bu kararı vermeye
yetkili değilsin” diye ses-
lendi.

Av. Aydın Özcan Av-
rupa İnsan Hakları Mah-
kemesi’nin Perinçek /
isviçre ve Sırbistan/ Hır-
vatistan kararlarına vur-
gu yaparak Alman hu-
kukçularını da Alman
Parlamentosu’nun Av-
rupa İnsan Hakları Mah-
kemesi 2. Hukuk Dairesi
ile Büyük Dairesi’nin ka-
rarlarına aykırı karar al-
maması için göreve ça-
ğırdı. Yürüyüşe Avru-
pa’da yaşayan Türklerin
yanı sıra Türkiye’den de
kalabalık bir heyet ka-
tıldı.
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Panelin moderatörlüğünü Yaşar
Üniversitesi Bilişim Hukuku Öğretim
Üyesi ve İzmir Barosu İnternet ve Bi-
lişim Komisyonu üyesi Av. Nevhan
Akyıldız, Yaşar Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç.Dr.
Ahmet Koltuksuz ve IT Güvenlik uz-
manı Akın Tosunlar konuşmacı olarak
katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan
İzmir Barosu İnternet ve Bilişim Ko-

misyonu Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi Av. Cem Cemal Coşkan şunları
söyledi: “Günümüzde internet ile bir-
likte bilgisayar, tablet veya akıllı tele-
fonlar gibi teknolojilerin kullanımının
artması ve hayatımızın her alanına
girmesiyle bilişim suçları da doğal
olarak artmıştır.

Bu sebeple biz de komisyon olarak
bilişim hukuku nedir, bilişim suçları
nelerdir, sosyal medya boyutu nedir,

internet kullanıcıları olarak nelere dikkat
etmeliyiz, bilişim suçlarıyla ilgili so-
ruşturma ve yargılama safhası nasıldır,
deliller nasıl toplanır gibi sorulara
cevap bulabilmek ve biz hukukçular
için gerçekten bakir olan böyle bir
alanda bilgilenmek amacıyla bu paneli
yapmaya karar verdik.” Panel sonunda
İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan
tarafından konuşmacılara plaketleri
verildi.

Sosyal Medyada Bilişim Suçları Paneli

İzmir Barosu Konferans Salo-
nu’nda 15 Nisan 2016 günü ger-
çekleştirilen konferansın açılış ko-
nuşmasını İzmir Barosu Başkan Yar-
dımcısı Av. Mustafa Çetin yaptı.

İki oturum halinde gerçekleştirilen

konferansın moderatörlüğünü İzmir
Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahke-
mesi Hakimi İlhami Güneş yaptı.

İlk oturumda “6102 sayılı TTK’da
Haksız Rekabet Davaları, Ticaret
Ünvanı ve İşletme” adı başlıklı bir

sunum da gerçekleştiren İlhami Gü-
neş ardından Av. Hayriye Değirmenci
Yadel’in gerçekleştirdiği “Uygulama-
da Marka Tescil Başvurularında Mut-
lak ve Nispi Red Nedenleri” sunu-
muyla ilk oturum sona erdi.

İkinci oturumda Dokuz Eylül Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ah-
met Türk “Marka Koruma Kapsamı
ve Tazminat Davaları”, İzmir Fikri ve
Sınai Hakları Soruşturma Bürosu
Cumhuriyet Savcısı Ali Osman Kay-
nak “Fikri Mülkiyet Suçlarında So-
ruşturmaPatent Faydalı Model ve
Endüstriyel Tasarımlarda Cezai Ko-
ruma”, İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar
Ceza Mahkemesi Hakimi Önder
Bayrak ise “Marka Suçları ve Telif
Suçlarının Değerlendirilmesi” başlıklı
sunumları gerçekleştirdiler.

Marka ve Haksız Rekabet
Davaları Konferansı
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Yargıtay Kararları Işığında İcra İflas
Hukukunun Güncel Sorunları

İzmir Barosu Konferans Salo-
nu’nda düzenlenen etkinliğe Av. Talih
Uyar ve Emekli İcra İflas Müdürü Hü-
seyin Demir konuşmacı olarak katıldı.
Konferans öncesi bir açılış yapan
İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av.
Mustafa Çetin şunları söyledi: “İcra
İflas Hukuku konusunda üçüncü kon-
feransı yapıyoruz. Geçen yıl yapılan
konferansta Değerli Hocamız Av. Talih
Uyar tarafından verilen notlarla hazır-
lanan kitabı baro birimlerinde mes-
lektaşlarımıza dağıtmıştık. Bu konfe-
rans sonrasında da bu kitabı geniş-
leterek yaklaşık bir ay içerisinde sizlere
ulaştıracağız.

Biliyorsunuz bir süredir Baro Bi-
namızda tadilat nedeniyle eğitim kon-

ferans ve seminerlere ara vermiştik.
Ancak şubattan bu yana hem hafta
içi hem hafta sonu çok yoğun sem-
pozyum, seminer, konferanslar yapı-

yoruz. İlçelerden arkadaşlarımız
merkezde yapılan çalışmalara
katılamamaktan yakınıyorlardı.
Bu ay içerisinde dört büyük il-
çemizde meslektaşlarımızın ta-
lepleri doğrultusunda konferans-
lara başladık. Başkanımız ve Ge-
nel Sekreterimiz bugün Torbalı’da
bir konferansa katılacaklar. Aynı
şekilde bu ay boyunca İzmir’de
de hemen hemen her hafta sonu
çeşitli çalışmalar yapacağız. Be-
nim aklımda kalan ay sonunda
avukat hakları konusunda Barolar
Birliği ve birçok baronun katılı-
mıyla yapılacak olan bir çalıştay

var, yine iş hukuku günleri var. İstinafla
ilgili hukuk ve ceza konusunda bir
konferansımız olacak, 10 Haziranda
sigorta hukukuyla ilgili bir çalışma
olacak. Zaman ayırabilirseniz bu se-
minerlere katılmanızı öneririz.

Yönetime geldiğimiz günden bu
zamana gerek meslektaşlarımızın eği-
timi konusunda etkin rol almaya çalıştık
gerekse meslektaşlarımız faaliyet gös-
terdikleri kültür, sanat, spor gibi tüm
alanlarda destek olmaya çalıştık, ol-
maya da devam edeceğiz. Yine staj-
yerlerimizi çok yoğun bir eğitim prog-
ramından geçirip mesleğe hazır hale
getirmeye çalışıyoruz. Son iki yılda
aile hukuku, iş hukuku, borçlar hukuku,
asliye hukuk, ticaret ve ceza olmak
üzere yaklaşık 18 kurgusal duruşma
yaptık. İzmir Barosu tarihinde ilk kez
bu sene Yaklaşık 46 stajyerin katılımıyla
kurgusal duruşma yarışması yaptık.
Ve bu tecrübemizle Türkiye Barolar
Birliği tarafından düzenlenen farazi
duruşma yarışmasının bölge eleme-
lerini İzmir’de yapıyoruz.

Çalışmanın başarılı geçmesini di-
liyor, sizleri şahsım ve İzmir Barosu
Yönetim Kurulu adına saygıyla se-
lamlıyorum.” 26.06.2016 İzmir Barosu
| HaberDetay yargitay kararlari isiginda
icra iflas hukukunun guncel sorunlari
konferansi yapildi.
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İzmir Barosu ev sahipliğinde yapılan
Ege ve Marmara Baroları Avukat Hakları
Çalıştayı kapsamında 27 Mayıs 2016
günü Gümrük Mevzuatı Uygulamasın-
dan Doğan Hukuki Uyuşmazlıklar ve
Avukatların Vergisel Sorumluluğu başlıklı
iki panel gerçekleştirildi.

Panelin açılış konuşmalarını İzmir
Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan ve
Avukat Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi Av. Nilay Ertem Durlu yap-
tılar. Gümrük Mevzuatı Uygulamasından
Doğan Hukuki Uyuşmazlıklar başlıklı

oturuma Çeşme Gümrük Müdürü Cü-
neyt Çakaloğlu, İzmir Gümrük Müşavirleri
Derneği Başkanı Taşkın Dalay ve İzmir
Barosu Üyesi Av. Tekin Özkan konuş-
macı olarak katılırken;v Avukatların Ver-
gisel Sorumluluğu başlıklı oturuma ise
Gelir İdaresi Grup Müdür V. Cuma
Adıbeş, Gelir ve Kurumlar Vergileri
Müdürü Fadime Yurtçu ve Dokuz Eylül
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet
Meslek Yüksek Okulu Emekli Öğretim
Görevlisi ve Mali Müşavir Sabahattin
Erişir katılarak bilgilerini meslektaşla-
rımızla paylaştılar.

İzmir Barosu Genç Avukatlar
Meclisi 2. Seçimli Olağan Genel
Kurulu 26.03.2016 günü gerçek-
leştirildi. Yapılan seçim sonucunda
Başkanlığı Av. Sercan ALTUNORDU,
Yürütme Kurulu üyeliklerini Av. Çiğ-

dem ELAGÖZ, Av. Deniz DEMİR-
CAN, Av. Deniz YİĞİTCEOĞLU, Av.
Gamze KAYA, Av. Güneş TAŞDE-
LEN, Av. Melis YETER, Av. Onur
Can ERGÜN, Av. Tuba ÜSTÜN De-
netleme Kurulu üyeliklerini ise Av.

Tuğba KARABINAR, Av. Zeynep Vil-
dan AKKAYA, Av. Mehmet Beşir
Saygın kazandılar. İzmir Barosu ola-
rak, yapılan genel kurul sonrası ku-
rullara seçilen meslektaşlarımıza
başarılar dileriz.

Gümrük Mevzuatı Uygulamaları ve
Avukatların Vergisel Sorumluluğu Paneli

Genç Avukatlar Meclisi Seçimli
Olağan Genel Kurulu Yapıldı
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İzmir Barosu, Yaşar Üniversitesi,
9 Eylül Üniversitesi, Gediz Üniversitesi,
İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir
Üniversitesi hukuk fakültelerinin birlikte
düzenledikleri “İzmir Uluslararası Göç
ve İltica Sempozyumu” tamamlandı.

Türkiye ve Avrupa’dan çok sayıda
akademisyen, hukukçu ve avukatın
katıldığı ve iki gün boyunca altı otu-
rumun gerçekleştirildiği sempozyum
İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans
Salonu’nda yapıldı.

8-9 Nisan 2016 günlerinde ger-
çekleştirilen sempozyumun açılış ko-
nuşmalarını İzmir Barosu Başkanı Av.
Aydın Özcan, İzmir Ekonomi Üniver-
sitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem
Demirtaş ve İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu yaptılar.

Baro Başkanımız Av. Aydın Özcan
yapmış olduğu konuşmada şunları
söyledi: Saygıdeğer katılımcılar,

Değerli meslektaşlarım ve hoca-
larım, Hepinizi içtenlikle selamlarlarken,

varlığınızla bizi onurlandırdığınız için
teşekkür ediyorum. İzmir Barosu ile
birlikte değerli çalışmaları ve uzun uğ-
raşları sonucu bu sempozyumun ha-
yata geçmesini sağlayan Yaşar Üni-
versitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Gediz
Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi

ve İzmir Üniversitesi’ne içtenlikle te-
şekkür ediyorum. Sayın Ekrem De-
mirtaş ve Sayın Aziz Kocaoğlu, bugün
burada bulunduğunuz için sizlere te-
şekkürlerimi sunmak isterim. Yoğun
programınız arasında sempozyumu-
muza katılarak bizleri onurlandırdınız.

Uluslararası İzmir Göç ve İltica
Sempozyumu Tamamlandı



47İzmir Barosu Bülteni

PA
N

EL
LE

R

GÖÇ VE İLTİCA ALANINDA
ÇALIŞAN AKADEMİSYENLER
ARASINDA ULUSLAR ARASI BİR
AĞ OLUŞTURULMALIDIR

Göç ve iltica konusunu her ba-
kımdan ele almak için iki günün yeterli
olmayacağının elbette farkındayız.
Bununla birlikte bu iki günü, iltica,
zorunlu göç ve vatansızlık konularını

ele alacak güçlü bir akademik ağın
tohumlarının atılması için önemli bir
fırsat olarak görüyorum. Türkiye’deki
akademik uzmanlığın ve uluslararası
ortak çalışmanın gittikçe önem ka-
zandığı göç ve iltica alanındaki biri-
kimlerin paylaşılmasının elzem olduğu
bu süreçte son derece değerli ve
nadir bir çalışma olan bu sempozyu-

mun bir yayın ile taçlandırılması ge-
rektiğine inanıyorum.

Bu konular Türkiye için yeni değildir.
Türkiye tarihi boyunca birçok defa
yokluk içinde ülkelerini terk eden in-
sanlara cömertçe kollarını açmıştır.
Türkiye göç ve iltica alanında ağır bir
yükün altındaki bir ülke olmasına kar-
şılık, akademik alanda bu konuda
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çok altında kalmaktadır. Bu alanda
çalışan akademisyenler arasında bir
ağ oluşturulması son derece önemlidir.
Bugün bu alanda önemli bir adım
atıldığına inanıyorum.

KAPİTALİZM BİR YANDAN
GÖÇMENLİĞİN KOŞULLARINI
HAZIRLAMAKTA, ÖTE YANDAN
GÖÇMEN İŞÇİLERİN UCUZ
EMEĞİNİ İŞTAHLA
SÖMÜRMEKTEDİR

Savaşlar, işgaller, diktatörlükler,
baskıcı yönetimler, açlık ve yoksulluk
her yıl milyonlarca insanı göç yollarına
savuruyor. Bu göçler kimi zaman ya-
şanılan ülke içinde, kimi zaman da
sınır aşırı göçler şeklinde olmaktadır.
Yaşadıkları ülkelerdeki zulümden, sa-
vaştan veya açlıktan kaçan, ailelerini,
tüm sevdiklerini geride bırakarak başka
ülkelere sığınmak zorunda kalan yok-
sullar için yaşama tutunmak hiç de
kolay değildir. Kapitalizm bir yandan
göçmenliğin koşullarını hazırlamakta,
öte yandan göçmen işçilerin ucuz
emeğini iştahla sömürmektedir.

Ancak günümüzde sığınmacı ve
göçmenlerin “hiç istenmeyen” insanlar
olarak görüldüğünü uygulanan siyasi
ve ekonomik politikalardan anlamak
hiç de zor değildir.

MİNİK AYLAN KURDİ’NİN SAHİLE
VURAN BEDENİ İNSANLIĞIN
KENDİSİYLE “KISA BİR SÜRE”
YÜZLEŞMESİNE NEDEN OLDU

Çok değil 2 Eylül 2015 tarihinde
üç yaşındaki Aylan Kurdi’nin sahile
vuran cesedi insanlığın kendisi ile
“kısa bir süre” yüzleşmesine neden
oldu. Özellikle Suriye’deki iç savaş
nedeniyle yaşanan kitlesel göçlerde,
ülkemizdeki göç yönetimi ve yasadışı
göçle mücadeledeki yetersizlikler,
batılı ülkelerin insani olmaktan uzak,
dikenli tellerle özdeşleşen politikaları,
sınırları kapama yönündeki eğilim, sı-
ğınma prosedürü sırasında ve mülteci
statüsü verildikten sonra devam eden
asgari haklarının ihlallerine ilişkin hu-
kuka aykırılıklar, hoşgörüsüzlük, ırkçılık,
yabancı düşmanlığı, gerilimler, ulusal,
etnik gerginlik ve çatışmalar, mülteci-
lerin yaşama ve korunma haklarını
ağır bir şekilde ihlal etmektedir.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek

Komiserliği’nin verilerine göre Türki-
ye’de kayıtlı Suriyeli mültecilerin sayısı
yaklaşık iki milyon yedi yüz bindir.
Suriyeli olmayan mültecilerin sayısı
ise üç yüz bin civarında olarak belir-
tilmektedir. Kayıtlı olmayanların sayısı
ise kesin olarak bilinmemekle birlikte
bir milyona yakın olduğu tahmin edil-
mektedir. Yani ülkemizde dört milyona
yakın mülteci bulunmaktadır.

Ülkemizde yasal kapsamda ya-
şama, sağlık, eğitim ve barınma hak-
larına ilişkin düzenlemeler mevcut ol-
makla birlikte, göç yönetimindeki idari
yetersizlikler ve altyapı sorunları ne-
deniyle sığınmacı ve mülteciler, ya-
saların sağladığı bu haklara erişeme-
mekte, iyi beslenememekte, sosyal
izolasyon ortamında yaşamlarını de-
vam ettirmeye zorlanmakta, sağlık ve
nitelikli eğitim haklarından mahrum
kalarak her türlü riske açık hale gel-

mektedirler. Mülteci yoksulluğu
beraberinde, özellikle çocuk ölüm-
lerini ve işçiliğini, dilencilik, çocuk
ve kadın ticaretini ve emek sö-
mürüsünü getirmektedir.

GERİ KABUL ANLAŞMASI GÖÇ
SORUNUNA ÇÖZÜM
OLMAYACAĞI GİBİ DAHA
ORGANİZE VE DAHA BÜYÜK
PARALARIN DÖNDÜĞÜ
KAÇAKÇILIK FAALİYETLERİNE
SEBEP OLACAKTIR

Şimdiye kadar, göçmenlere
karşı sınırlarını korumak için, sı-
nırlarına dikenli teller örmek, hen-
dek kazmak gibi çok acımasız
yöntemlere başvuran dünya ül-

kelerinin göçmenleri engelleme po-
litikalarının başarısız olması netice-
sinde hukuki bir kılıf arayışı sonucu
imzalanan “Geri Kabul Anlaşması”yla,
Avrupa ülkeleri hiç ellerini kirletmeden,
hiç bu meseleye karışmadan Türkiye
ve Yunanistan arasında bu işi hallet-
meye çalışmaktadır. 4 Nisan 2016
tarihinden itibaren Avrupa ülkeleri ile
Euro üzerinden yapılan sıkı pazarlıklar
sonucu yüzlerce, binlerce mülteci
Yunanistan’dan Türkiye’ye, insanlık
dışı bir muameleyle geri gönderilmeye
başlandı. Mültecilerin yasal yollarla
diğer ülkelere iltica edememeleri,
büyük zahmetlerle, ölümcül tehlikelerle
aştıkları bu yollardan geri gönderilmeleri
bu akını durduramayacağı gibi daha
organize ve daha büyük paraların dön-
düğü kaçakçılık faaliyetlerine sebep
olacaktır.

Geri Kabul Anlaşması çerçeve-
sinde; Avrupa Birliği’nin mül-
tecileri Türkiye’ye yollaması,
Türkiye’nin bu kişileri tekrar
geldikleri ülkelere gönder-
mesi uluslararası hukukun
ve Cenevre Sözleşmesi’nin
ihlali anlamına da gelmek-
tedir. Bir insanlık dramı haline
gelen, seyirci kalınan, mül-
tecilerin yaşadıkları sorunları
tespit edebilmek ve çözüm
önerilerini geliştirebilmek
amacıyla uzun uğraşlar so-
nucu düzenlenen bu sem-
pozyuma emek veren siz
değerli katılımcılara, hoca-
larımıza ve bizleri sabırla din-
leyecek olan misafirlerimize
sonsuz teşekkür ederim.
Saygılarımla.
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ABD Ankara Büyükelçiliğinde görevli
siyasi işler uzmanı Sn. Filiz Conway,
ile  İnsan hakları konusunu takip eden
diplomat  Sn.Wendy Nassmacher,  11
Mart.2016 günü İzmir Barosu Kadın
Hakları   ve İnsan Hakları Merkezini zi-
yaret ederek İzmir Barosu Kadın Hakları
Merkezinin faaliyetleri konusunda bilgi
alışverişinde bulunarak İzmir barosu
Kadın hakları Merkezinin faaliyetlerini
ilgi ve takdir ile takip ettiklerini bildirdi.

İzmir Barosu Kadın hakları merke-
zinin İzmir Adliyesi C blok’ta faaliyet
gösteren biriminin çalışmaları hakkında
bilgi alan diplomatlar İzmirli kadınların
Merkeze ulaşımları konusunu ve baş-
vurucuların eğitim durumu ile ilgili bilgiler
aldı.Bu çalışmayı oldukça başarılı bul-
duklarını ve Türkiye’de çeşitli illerde
yapmış oldukları incelemelerde böyle
bir uygulama ile karşılaşmadıklarını ve
bu örnek uygulamanın tüm ülkede yay-

gınlaşmasının çok faydalı olacağını dile
getirdiler. İzmir’de kadınların toplumsal
cinsiyet eşitliğine oldukça duyarlı ol-
duklarını ve diğer bölgelerden çok
farklı olduklarını  gözlemlediklerini dile
getiren diplomatlardan Wendy Nass-
macher eğer Türkiye’de yaşamak du-
rumunda olsa kesinlikle İzmir’de ya-
şamak istediğini bu şehrin her şeyi ile
farklı bir yaşam tarzı olduğunu göz-
lemlediğini dile getirdi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiği
Baromuzu Ziyaret Etti

İzmir Barosu Teknolojiyi Her Alanda Kullanıyor

İzmir Barosu gelişen teknolojiye
her alanda uyum sağlamaya devam
ediyor. Yenilenen merkez binamızda
dijital yönlendirme sistemi hayata
geçirildi. 

Yapılan proje doğrultusunda bir
süre önce yenilenen internet sitesiyle
bağlantı olarak çalışan dijital duyuru
sistemi yoğun olarak gerçekleştirilen
konferans, seminer ve komisyon

toplantılarının yer ve saatlerini bina
girişinde yayınlarken, salonların önü-
ne konulan ekranlarda da o salonda
o gün gerçekleşecek toplantıyı ya-
yınlıyor.
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İzmir Barosu tarafından 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü etkinlikler kap-
samında gazeteci yazar Yılmaz Öz-
dil’le bir söyleşi düzenlendi. 11 Mart
2016 günü düzenlenen söyleşinin
moderatörlüğünü İzmir Barosu Yö-
netim Kurulu üyesi Av. Gülay U. Serin
yaptı.

Açılış konuşmasını yapan İzmir
Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan
şunları söyledi: “Yılmaz Özdil kale-
miyle konuşan günümüzün en değerli
yazarlarından. Türkiye’nin yakın tari-
hine, kadın üzerinden yürütülen iktidar

politikalarına ışık tutan “Kadın” kita-
bıyla dünya kadınlar günü etkinlikleri
nedeniyle kendisini aramızda gör-
mekten büyük mutluluk duymaktayız.
Bilindiği üzere kadınlar öldürülüyor,
tecavüze, tacize uğruyor. Kendisinden
ya evinde işinde hep başarılı olması,
hep genç ve güzel kalması ama aynı
zamanda da iyi bir anne, iyi bir eş,
süper kadın olması bekleniyor ya da
evinden çıkması engelleniyor. Çocuk
yaşlı ve ev bakımı dışında işlerle uğ-
raşmaması bekleniyor. Her durumda
kendisine ait bir yaşamı olmasın is-

teniyor. Üstelik artık bunların bir kısmı
muhafazakar demokrat Türkiye ör-
neğinde birbiriyle çelişen zıt bir kılıf
altında devlet politikası haline getiri-
liyor. Yukarıdan aşağıya yeni bir top-
lum mühendisliğine soyunan siyasi
iktidar bizzat başbakanın ağzından
her kadına en az üç çocuk doğur-
masını buyuruyor. Durumdan vazife
çıkaranlar derhal kürtajı, sezeryanı
düzenlemenin peşine düşüyor. İş-
güzar hastaneler gebelik testi yaptıran
kadının eşini durumdan haberdar
ediyor. Sürekli olarak belirli bir ilacı
kullanmak zorunda kalan kadın öğ-
renciye zorla gebelik testi yaptırılmaya
çalışıyor. En son olarak öğrenci ev-
lerinde kızlı erkekli kalınmaması ko-
nusunda değişik şayialar çıkarılarak
bu öğrenci evlerine baskınlar dü-
zenleniyor. Bir bakan televizyondaki
bir kadın sunucunun dekoltesi üzerine
konuşuyor ardından sunucu işinden
oluyor. Bizim fıtratımız böyledir deni-
liyor, kadın erkek eşitliği yoktur fark-
lılıkları vardır diyor. Oysa eşitliğin
karşıtı eşitsizliktir. Ancak kadınların
üç çocuk doğurarak eve hapsedil-
mesi isteniyor.

Türkiye’de 2002-2015 yıları ara-
sında tam 5406 kadın öldürülmüş
vaziyette. Türkiye’de yaşayan her üç
kadından biri fiziksel ya da cinsel
şiddete maruz kalıyor. Türkiye’de
okuma yazma bilmeyen her beş ki-
şiden dördü kadın. Türkiye’de par-
lamentoda kadın temsil oranı sadece
%14.9. Ki Mustafa Kemal Atatürk
kadınlarımıza 1930’lu yıllarda seçme

Yılmaz Özdil Meslektaşlarla Söyleşti
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Rve seçilme hakkı vermiş ve kadınla-
rımız ilk mecliste dahi on sekiz kişiyle
temsil edilmiş. Neredeyse yüz yıl
sonra ülkenin geldiği noktayı gözler
önüne seriyor bu rakamlar.

Türkiye’de kadınlar sadece kadın
olmalarından kaynaklanan sebeplerle
ayrımcılığa uğruyor, eğitim olanak-
larından yoksun bırakılıyor, erken
yaşta evlendiriliyor, aile içi cinsel ve
fiziksel şiddete maruz kalıyor. İzmir
Barosu’nun 2011 yılı Aralık ayından
itibaren faaliyette bulunan Kadın Hak-
ları Merkezi, kadının insan haklarının
korunması ve geliştirilmesi amacıyla
büyük mücadele yürütmektedir. Tabii
ki bundan önce de Kadın Hakları
Merkezimiz çalışıyordu biz göreve
geldiğimizde Kadın Hakları Merke-
zimizin fiziki koşullarını iyileştirerek
meslektaşlarımızın kadınlarımızla bi-
rebir özel odalarda görüşerek özel
durumlarını çekinmeden paylaşıp
haklarını savunmak için fiziksel şart-
larını düzelttik. Ve gördük ki kadınla-
rımız hiç çekinmeden adliyedeki bi-
rimimize gelerek sorunlarını meslek-
taşlarımızla paylaşıyor ve çözüm üre-
tiliyor. Bu merkezde görevli yaklaşık
300 meslektaşımıza huzurlarınızda
teşekkür ediyorum. Merkezimizde
bugüne kadar 2841 kadın başvurarak
şiddete uğradığını ifade etmiş ve hu-
kuksal destek bulmuştur.

Yine İzmir Barosu insan haklarının
temel hak ve özgürlüklerinin korun-

ması, hukuk devletinin hayata geç-
mesi yönünde olağanüstü çabalar
sarf etmektedir. 11 Nisan 2015 günü
İzmir’de, İzmir Barosu öncülüğünde
gerçekleştirilen “Türkiye Adaletini Arı-
yor Mitingi” bir ilktir. Bu mitingimize
79 baronun neredeyse tamamı ka-
tılmıştır. İzmir Barosu birçok alanda
hukuk ve temel hak ve özgürlükleri
savunma anlamında öncülük yap-
mıştır. Bu konuda her türlü girişimi,
her türlü davayı hiç çekinmeden aç-
mıştır. Ve bu anlamda da sonuç al-
mıştır. İzmir Barosu dava açar açmaz
çıkarılan yönetmelikler geri alınmıştır.
Bu da İzmir Barosu’nun hukukun üs-
tünlüğünden yana gösterdiği kararlı
dik duruşun sonucudur. Dünyada hiç-
bir kazanım öznesinden bağımsız ol-
mamış, altın tepside sunulmamıştır.

Tüm kadınları mücadeleye, ör-
gütlenmeye, kadınların örgütlü da-
yanışmasının bütün kadınları kapsa-
yacak ve yalnız bırakmayacak şekilde
daha da güçlendirmeye çağırıyoruz.
İzmir Barosu bu anlamda bütün sivil
toplum örgütleriyle, kadın örgütleriyle
omuz omuza mücadele vermeye ha-
zırdır.Ve bu kararlılığımızı da İzmir’de
son bir yıl içerisinde çok net bir
şekilde ortaya koyduğumuzu düşü-
nüyorum. Bütün sivil toplum örgüt-
leriyle birebir görüştük, sorunları din-
ledik ve sonuç alıyoruz. Kadın Hakları
Merkezimizin yapmış olduğu çalış-
maları daha net ve kalıcı bir şekilde

ortaya koymak amacıyla yine İzmir
Barosu’nun talebi doğrultusunda İz-
mir Büyükşehir Belediyesi ile geçti-
ğimiz günlerde bir protokol düzen-
lenmiştir. Bundan sonra kadın hak-
larıyla ilgili her türlü çalışmayı Bü-
yükşehir Belediyesinin reklama yö-
nelik olanaklarından yararlanmak su-
retiyle, başta metro istasyonları, oto-
büslerde halkımızla paylaşacağız,
farkındalık yaratacağız ve bu şiddete
hep birlikte dur diyeceğiz."

Ardından konuşan İzmir Barosu
Kadın Hakları Danışma ve Hukuk
Araştırmaları Merkezi Sorumlu Yö-
netim Kurulu Üyesi Av. Nuriye Kadan,
Merkezin işleyişi hakkında bilgilen-
dirmelerde bulundu.

Bizler Kadın Hakları Merkezi'nde
çalışan 309 kişilik mini bir orduyuz
diyen Kadan, bu merkezde gerçekten
önemli bir görev yapıldığını dile geti-
rerek, “hep birlikte olur isek biz bu
çalışmaları çok daha ileriye götüre-
ceğiz. Benim bütün umudum kadın
ve erkeğin eşit bireyler ve özellikle
Cumhuriyet Devrimi kazanımlarının
daha geriye götürülmeyerek daha ile-
riye götürüldüğü güzel günler görmek
dileğiyle” diyerek sözlerini bitirdi.

Karşılıklı soru cevap şeklinde de-
vam yapılan söyleşide Yılmaz Özdil,
kadın sorununun sadece kadınlarla
değil erkeklerde de farkındalık yara-
tılarak çözülebileceğini dile getirdi.
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İzmir Barosu ve YARSAV birlikteli-
ğiyle 26 Mart 2016 günü “Kadına Yö-
nelik Şiddette Fail” başlıklı bir panel
gerçekleştirildi.

İki oturum halinde gerçekleştirilen
panelde birinci oturumun başkanlığını
İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av.
Nuriye Kadan yaptı. İlk oturuma ODTÜ
Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yakın Ertürk,
İzmir Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Öğretim Üyesi Psikolog Işıl Çoklar ve
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim
Üyesi Itır Bağdadi katıldı.

İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi
Yürütme Kurulu üyesi Av. Figen Mer-
der’in başkanlığını yaptığı ikinci otu-
ruma ise İzmir 1. Aile Mahkemesi
Hakimi Huriye Kasap, YARSAV Başkan
Yardımcısı Hakim Murat Aydın ve Kar-
şıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlü-
ğü’nden Sosyolog Çağrı Baykal Turgut
katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İzmir
Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan şun-
ları söyledi: Ülke olarak kadına yönelik
şiddetin temel kaynağı olan toplumsal
cinsiyet eşitliğinin tüm platformlarda
tartışmak ve bu konuda farkındalık
oluşturmanın zaruri hale geldiği gün-
lerden geçmekteyiz.

Maalesef Dünya Ekonomik Foru-
muna göre toplumsal cinsiyet eşitliğine
142 ülke arasında 125. sıradayız. Biz-

den sonra ne yazık ki Umman ve Ye-
men var.

Yerel ve ulusal medyaya yansıyan
haberlere göre 2010-2015 yılları arasını
kapsayan dönemde erkekler, 1134
kadını öldürdü.

2015 yılı başından Ekim ayına ka-
dar ise yine erkekler, tarafından 236
kadın, boşanmak istediği için veya

evlenmek istemediği için öldürüldü.
Kadına yönelik şiddet artarak devam
etti, 15 kadın ve kız çocuğuna tecavüz
edildi, 5 kadın ve kız çocuğuna zorla
fuhuş yaptırıldı, 29 kadını yaraladı, 6
kadın ve kız çocuğuna cinsel tacizde
bulundu. Öldürülen kadınlar arasında,
yasal haklarını kullananlar, katili hak-
kında üç kez koruma kararı çıkartmış

Kadına Yönelik Şiddette Fail
Paneli Yapıldı
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Rolan da vardı. Yine maalesef son
günlerde Karaman’da hepimizin içni
burkan olayları yaşıyoruz ve maalesef
yetkililerimizin de bu olaylar karşısında
ne kadar srumlu davrandığını hepimizi
görüyoruz.

Kadına yönelik şiddetin, erkekler
ve kadınlar arasındaki eşitlikçi olmayan
güç ilişkilerinden kaynaklanan tarihsel
bir olgu olduğunu, bu güç ilişkisinin
erkekler tarafından kadınlar üzerinde
baskı kurulmasına, kadınlara yönelik
ayrımcılık yapılmasına yol açtığı ve
kadınların kariyerlerinde ve sosyal ya-
şamda ilerlemelerinin engellendiği ifa-
de etmek isterim.

Günümüz demokrasilerinde dev-
letin önemli görevlerinin başında ka-
dına yönelik şiddeti önlemek ve top-
lumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak
gelmektedir.

Kadına yönelik şiddetle mücade-
lenin bireysel olarak kazanılamayacağı
öncelikle devletin şiddetle mücadele
için etkin bir politika geliştirmesi ve
tüm kurumlarıyla birlikte etkin bir şe-
kilde bu politikaları yürürlüğe koyması
gerekmektedir. Kadına yönelik şiddetin
beslendiği toplumsal cinsiyet rollerini
ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavram-
larını tartışmanın son derece önemli
olduğunu düşünmekteyim

Toplumsal cinsiyet; farklı kültürde,
tarihin farklı anlarında ve farklı coğ-
rafyalarda kadınlara ve erkeklere top-
lumsal olarak yüklenen roller ve so-
rumlulukları ifade eder. Bu çerçevede
erkek ve kadın arasında toplumsal
yaşama katılma düzeyi açısından fark-
lılıklar oluşur.

Bu eşitsizlik ataerkil (erkek ege-
men) ideolojisinin temelidir. Bu ideoloji

ile toplumsal rol ve sorumluluklar ile
kadının bedeni üzerinde bir baskı sis-
temi inşa eden bir dünya görüşü ku-
rulmuştur. Öyle ki kadının özel alandaki
geleneksel sorumlulukları onun ka-
musal alana yönelmesini engelleyecek
şekilde düzenlenmiştir. Örneğin aile,örf
ve adetler , ahlaki temelde kadına
“değersiz” ve aynı zamanda erkeğe
karşı “itaatkâr ve boyun eğen” bir rol
yüklenmiştir.

Bu nedenle toplumsal cinsiyete
dayalı iş bölümü, kadınların önündeki
en büyük engeli oluşturmaktadır. Kadın
kamusal alana girebildiği ölçüde öz-
gürleşir ve kendi kişiliğini ortaya koyar.
Kadın evde temizlik yapan, çocuk
doğuran, yemek pişiren, erkeğe hiz-
met eden, cinsel rolleriyle var olmayı
sürdürdüğü müddetçe ikincil olacaktır.
Kadın bu rollerin dışında da var ola-
bileceğini bilmeli ve kanıtlamalıdır.

Kamusal alanda eşitliğin sağlan-
ması ve cinsiyet ayrımına dayalı iş
bölümüne son verilmesi, kadına eşit
fırsatların tanınması ve desteklenmesi
kamusal alanı erkek alanı olmaktan
çıkaracak, teklikten kurtaracak ve
kadın bakışıyla zenginleşecektir. Bu
nedenle demokratik temel hak ve öz-
gürlüklerin tam anlamıyla toplumda
yerleşebilmesi kadın ve erkeklerin her
alanda, karar alma mekanizmalarında
eşit olarak temsil edilmesiyle mümkün
olur. Temel hak ve özgürlüklerin ya-
şandığı, cinsiyet ayrımcılığının olmadığı
ve fiili eşitliğin sağlanmış olduğu bir
demokrasinin var olabilmesi için özel-
likle siyasette kadınların temsili önem-
lidir ve zorunludur.

Mustafa Kemal Atatürk büyük ön-
görüsüyle 1930’lu yıllarda birçok Av-
rupa ülkesinden çok önce kadına

seçme ve seçilme hakkını tanımıştır.
Türkiye bu konuda mevcut ulus-

lararası sözleşmelere imza koymuş,
yasal düzenlemeleri kısmen gerçek-
leştirmiştir. Ancak ne yazık ki gereken
toplumsal değişim ve dönüşüm sağ-
lanamamış, toplumsal cinsiyet eşit-
sizliğinin ortadan kaldırılması için ge-
reken tüm önlemler alınmamıştır.

Bu konuda maalesef ki günümüz-
de gereken hassasiyet de gösteril-
memektedir.

Objective Araştırmacı Gazetecilik
Programı desteğiyle yürütülen araş-
tırmaya göre cinayetlerin önlenmesi
ve bu alanda oluşturulacak politikalara
katkı sağlamayı amaçlayan 20102015
yılları arasını kapsayan dönemde ve-
rileri kısaca aktarmak istiyorum.

2010-015 arasında yapılan bu ça-
lışmada kadınları kimler öldürmüş?
%13,4 diğer adı altında paylaşılmış,
%18,8 ailedeki erkekakraba, erkek
arkadaş-eski erkek arkadaş %14.2,
koca ise veya eski koca %53.6. Yani
kadınlar evde tehlikeyle birlikte yaşıyor
onu gösteriyor bu durum.

Türkiye’de 2010-2015 yılları arasını
kapsayan dönemde en az 1134 kadın
öldürülmüş. Bu beş yılda öldürülen
kadınlardan; 608’inin faili kocası veya
eski kocası oldu. 161’inin faili erkek
arkadaşı veya eski erkek arkadaşı
oldu. 213’ünün faili ailedeki erkekler
yani babası, oğlu, erkek kardeşi, da-
madı, kayınpederi veya akrabası ol-
muş.

2010-2015 arası erkeklerin kadınları
öldürme bahaneleri de var. Adatılma
şüphesi kıskançlık %13,4, erkeğin
barışma isteğinin reddedilmesi %6,8,
kadının ayrılmasıboşanma isteği %10,
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bilinmiyor %2. Tartışma kav-
ga gibi nedenlerle de
%18,2, namustöre cinayet-
leri %6,2.

Erkeklerin kadınları öl-
dürmek için öne sürdüğü
bahaneler de de çeşitlilik
arz ediyoruz görüyoruz.

Yine şiddet, ayrılık, baş-
vuru bu 1134 cinayetin ra-
kamsal olarak ortaya kon-
muş; 217‘sinde kadına yö-
nelik sistematik şiddet, taciz
veya tehdit, 141’i şiddet, ta-
ciz veya tehdit karşısında
kadınların güvenlik amacıyla
resmi bir kuruma başvur-
masına rağmen yaşanmış,
234 cinayet, devam eden
bir ayrılık veya boşanma
sürecinde işlenmiştir

Yine bu araştırmaya göre cinayet
mahalli yapılmış, bu araştırmada ka-
dınlar nerede öldürüldü? Kadının işyeri
civarında % 4,1, evin önünde %4,1,
kamuya açık alan %19,8, evinde %
59,6. Çok çarpıcı rakamlar.

İzmir Barosu’nun 2011 yılı Aralık
ayından itibaren faaliyette bulunan
Kadın Hakları Merkezi “kadının insan
haklarının korunması ve geliştirilmesi
amacıyla mücadele yürütmektedir.
Bu kapsamda özellikle şiddet mağ-
duru kadınlara hukuksal destek sağ-
lanmaktadır. Merkezimize bu güne
kadar 2900 kadın başvurarak şiddete
uğradığının ifade etmiş ve hukuksal
destek almıştır.

Biz de yönetime geldiğimiz tarihte
hemen Kadın Hakları Merkezimin fi-
ziksel yapısını düzelttik. Özellikle ka-
dınlarımız kadın hakları merkezimize
gelerek özel odalarda hiçbir özelini
gizleme gereğini duymaksızın orada
gönüllü olarak faaliyet gösteren yak-
laşık 300 meslektaşımıza her türlü
özellerini paylaşmak suretiyle hukuksal
destek almaktadırlar.

Tüm kadınları mücadeleye, örgüt-
lenmeye, kadınların örgütlü dayanış-
masının, bütün kadınları kapsayacak
ve yalnız bırakmayacak şekilde daha
da güçlendirmeye çağırıyoruz.

İzmir Barosu olarak hukukun üs-
tünlüğünün, yargı bağımsızlığının, ba-
sın özgürlüğünün, temel hak ve öz-
gürlüklerin evrensel boyutlarda olması
ve uygulanması durumunda ülkemizin

hızla kalkınacağını, Mustafa Kemal
Atatürk’ün Türk milletine gösterdiği
hedefin gerçekleşeceğini biliyoruz.
Hedefimiz ülkemizin üniter yapısına,
Atatürk ilke ve devrimlerine, hukukun
üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına,
basın özgürlüğüne, temel hak ve öz-
gürlüklere sahip çıkarak, bu güzel
vatanda kardeşçe hür bir şekilde ya-
şamak olmalıdır.

Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı
Murat Arslan ise yaptığı açılış konuş-
masında YARSAV’ın Türkiye’de yargıç
ve savcıların evrensel anlamda ba-
ğımsızlık kriterini taşıyabilen tek örgütü
olduğunu ayrıca uluslararası alanda
yargıç ve savcıları temsil etme niteliğine
sahip Türkiye’nin tek örgütü olduğunu
söyleyerek başladığı konuşmasında
“kurulduğumuz günden bu yana ül-
kenin ve halkın hukuk sorunlarıyla ya-
kından ilgileniyoruz. Bu kapsamda
kadına yönelik her türlü şiddetin ve
ayrımcılığın son bulması için çabalı-
yoruz. Kadın haklarına ilişkin sorunların
insan hakları temelinde ele alınmasını
ve kadının eşit bir birey olarak top-
lumdaki yerini almasını savunuyoruz.
Kadını eve kapatan onu sadece anne
rolü ile gören bir toplumun gelişme-
sinin ve özgürleşmesinin mümkün ol-
madığına inanmıyoruz. Kadına yönelik
şiddet yıllardır bir kadın sorunu olarak
görüldü. Halbuki bu sorun kültürel,
coğrafi, dini, toplumsal ve ekonomik
sınırları da aşan küresel düzeyde bir
insanlık sorunu. Dolayısıyla şiddetin

sonlandırılması için verilen mücade-
lede şiddetin asli faili olan erkekleri
de kapsayan bir girişim yürütmek zo-
rundayız. Bu nedenle erkekleri kadına
ve çocuklara yönelik şiddet uygula-
maya iten nedenleri tespit etmek, şid-
det nedeniyle ortaya çıkan mağduri-
yetlerin giderilmesi kadar önemlidir.
Şiddetin failini tanımak, suçun ne-
denlerini görmek, suçun önlenmesi
ve ortaya çıkan sonuçların giderilmesi
için çok faydalıdır. Şiddet failinin ce-
zalandırılması gerekliyse de, bu ce-
zalandırma şiddetin ortadan kaldırıl-
ması için yeterli değildir. Şiddeti ortaya
çıkaran nedenlerin belirlenmesi ve bu
nedenlerin giderilmesi de gereklidir.
Ortaya çıkan şiddetin mağdurunun
korunması, iyileştirilmesi ve yeniden
şiddete maruz kalmasının önlenmesi
gerekiyor. Mağdurun korunması ile
eş zamanlı olarak şiddet failinin yeni-
den şiddete başvurmasını önleyici
tedbirlerin de alınması gereklidir. YAR-
SAV ve İzmir Barosu bu çalışma ile
şimdiye kadar genelde mağdur açı-
sından tartışılan aile içi şiddet konu-
sunu fail açısından da tartışarak ko-
nuyu gündeme taşıyor.” dedi.

Panelin öncesi ve sonrasında YAR-
SAV Başkanı Murat Arslan, YARSAV
Yönetim Kurulu üyeleri, YARSAV üyesi
çok sayıda hakim ve savcı Baro Baş-
kanımız Av. Aydın Özcan’ı ziyaret
ettiler. Panel sonrası birlikte akşam
yemeği yendi.
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Sözcü Gazetesi yazarı Necati Doğ-
ru’nun 30.01.2016’da yayımlanan ve
avukatlık mesleğini küçük düşürücü,
onurunu zedeleyici ifadeler içeren “konuş
sayın hocam” adlı köşe yazısı nedeniyle
tekzip talebinde bulunulmuştur.
İ H T A R N A M E
KEŞİDECİ : İZMİR BAROSU BAŞKAN-
LIĞI
ADRES : 1456 Sok. No:14 Konak / İz-
mir
MUHATAP : Sözcü Gazetesi
Halkalı Merkez Mah. Abay Cad. Atlas
Sok. Atlas İş Merkezi A blok No: 68 4
Küçükçekmece/İstanbul
KONU : Düzeltme ve cevap yazısının
yayımlanmasına dair ihtarımıza ilişkin
olup kanunundan doğan yükümlülük-
lerinizin yerine getirilmesi ve taleplerimizin
karşılanmaması halinde gerekli hukuki
ve cezai takibin yapılacağını, yargı gi-
derlerinin sizden talep edileceğini ihtaren
bildiririz.

A Ç I K L A M A L A R :
1. Gazeteniz yazarlarından NECATİ

DOĞRU’NUN 30.01.2016’DA ELE AL-
DIĞI “KONUŞ SAYIN HOCAM” ADLI
KÖŞE YAZISI, AVUKATLIK

MESLEĞİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ
VE ONURUNU ZEDELEYİCİ BEYAN-
LAR içermektedir.

2. Kamuoyunu yönlendirecek, halkın
nezdinde avukatlık mesleğini küçük
düşürücü beyanlar şöyledir; “Amacım
“Bizim ülkemizde adalet okutan üni-
versitelerdeki kürsüler nedir?” diye sor-
mak. Hukuk Fakültesi mi? , Avukatlık
Fakültesi mi? Hukuk: Gerçek kanıt,
sağlam belge, defosuz tanık, tarafsız
bilirkişi, adalet amaçlı iddianame arar.
Avukatlık: Suçluyu aklamaya ve karşılı-
ğında avukatlık parası (vekâlet ücreti)
almayı meslek edinir.

Türkiye’nin hukuk fakülteleri gerçek
savcılar ve yargıçlar mı mezun ediyor
yoksa emri kim veriyorsa onların istediği
doğrultuda iddianame yazan savcı gö-
rüntülü avukatlar mı yetiştiriyor?

3. Avukatlık Kanunu uyarınca, avu-
katlık mesleği yargının kurucu unsurla-
rından olup, kamu hizmetidir. Ancak
yukarıda alıntılanan beyanlarda hukuk-
suz ve kanuna aykırı bir “avukatlık”

tanımı yapılmıştır. Yine aynı yasa uyarınca
“baro” mesleğe ve meslek mensuplarına
yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık
mesleğini ve meslektaşlarını savunmak,
bu konularda her türlü yasal ve idari gi-
rişimde bulunmakla görevlidir. Avukatlık
mesleğini kamuoyunu yönlendirecek
ve halkın nezdinde küçük düşürücü
beyanlarla tanıtan bu köşe yazısına
karşı baromuz tarafından işbu tekzibi
tarafınıza iletmek zaruridir.

4. İzah edilen nedenlerle 5187 sayılı
Basın Kanunu’ nun 14. maddesinde
görüleceği üzere; süreli yayınlarda ki-
şilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici
veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım
yapılması halinde, bundan zarar gören
kişinin yayım tarihinden itibaren iki ay
içinde göndereceği suç unsuru içer-
meyen, üçüncü kişilerin hukuken ko-
runan menfaatlerine aykırı olmayan dü-
zeltme ve cevap yazısını; sorumlu yazı
işleri müdürü hiçbir düzeltme ve ekleme
yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda
yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç
gün içinde, diğer süreli yayınlarda yazıyı
aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki
ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa
ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı
şekilde yayımlamak zorundadır.

5. Ekte sunmuş olduğumuz düzelt-
me ve yanıt metninin, 5187 sayılı Basın
Kanunu’nun gösterdiği biçim ve ko-
şullara uyularak yayınlanmasını, yayım-
lanmaması durumunda şikâyet ve dava
yoluna başvuracağımızı bilgilerinize su-
narız. 22.02.2016

İHTAR EDEN
İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
EK:
DÜZELTME VE YANIT METNİDİR.
22.06.2016 İzmir Barosu | Haber-

Detay avukatlik meslegini kucuk dusu-
rucu ifadeler iceren kose yazisi tekzip
edilmistir

30/01/ 2016 tarihinde Gazetemizce
“Konuş Sayın Hocam “ başlığıyla ya-
yınlanmış olan köşe yazısında avukatlık
mesleğine ilişkin kabul edilemez açık-
lamalara yer verilmiştir.

Köşe yazısı içeriğinde; avukatlık
mesleğinin gayrı ciddi ve gerçekten
uzak sözde bir tanımı yapılarak ”avu-
katlık: suçluyu aklayan, adaleti yerine

getirmekten kaçınan ve bunun karşılı-
ğında ücret alan bir meslek” şeklindeki
talihsiz ifadeler kullanılmıştır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki avu-
katlık mesleği suçluyu aklama mesleği
değildir. Avukatlık, hukuk kuralları çer-
çevesinde kişilerin haklarının korunması
görevidir; adaletin gerçekleşmesi için
kurucu ve vazgeçilmez bağımsız sa-
vunma unsurunu oluşturan bir kamu
hizmetidir.

Kişilerin savunma haklarının ger-
çekleştirilmesini üstlenen böylesi kutsal
bir meslek için, eleştiri sınırları aşılarak
mesleğin ve tüm meslek mensuplarının
genelini hedef alacak, aşağılayıcı ve
küçük düşürücü ifadeler kullanılması
kabul edilemez.

Bu nedenle; 30/01/2016 tarihli anılan
köşe yazısındaki, mesleğin ve men-
suplarının saygınlığına gölge düşürmek
üzere kaleme alınmış hakaretamiz ifa-
delerin, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
uyarınca; kamu hizmeti niteliğinde, yar-
gının kurucu unsurlarından olan avukatlık
mesleği hakkında sunmuş olduğumuz
haberin üslup itibari ile avukatlık mes-
leğini küçük düşürür nitelikte olduğu
tespit edilmiş olup; gerçekle bağdaş-
mayan, iftira niteliği taşıyan, kabul edi-
lebilir herhangi bir somut veri ve delile
dayanmayan meslek etiğine aykırı köşe
yazsının,etik kurallar, hukuk ve kanun
gereği yazarımız tarafından açıklanması
zaruri olup, iş bu tekzip metninin ya-
yımlanmasına karar verilmiştir.

Bu itibarla, bir yargılamada gerek
mağdur gerek sanık haklarını hukukun
gerektirdiği şekilde korunması amacını
üstlenen avukatların, tüm onuru ile va-
tandaşların hukuki haklarının korunması
görevlerine devam etmekte olduğunu
kamuoyu ile paylaşmaktayız. Saygıla-
rımızla.

SAYIN NOTER;
Üç suretten ibaret olan işbu ihtar-

namenin bir suretinin dairenizde sak-
lanmasını, bir suretinin muhataba memur
vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ
şerhini havi bir suretinin de tarafımıza
verilmesini saygı ile ihtar eden vekili
olarak talep ederiz.

İHTAR EDEN
İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI

Avukatlık Mesleğini Küçük Düşürücü İfadeler
İçeren Köşe Yazısı Tekzip Edilmiştir
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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 1
Mart 2016 gün ve 29640 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
29/02/2016 tarihli ve 53 Sayılı Kararı ile ilk etapta yedi
merkezde Bölge Adliye Mahkemelerin faaliyete geçirilerek
yargı alanlarının yeniden belirlenmesine karar verilmiştir.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 1
Mart 2016 gün ve 29640 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
29/02/2016 tarihli ve 53 Sayılı Kararı ile ilk etapta yedi
merkezde Bölge Adliye Mahkemelerin faaliyete geçirilerek
yargı alanlarının yeniden belirlenmesine karar verilmiştir.

Buna göre İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nin yargı alanı
yandaki şekildedir:

UYAP Avukat Portalına
Giriş Hakkında

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dai-
resi Başkanlığı tarafından yapılan
20.04.2016 tarihli duyuruyla tüm ta-
rayıcılardan sorunsuz olarak UYAP’a
giriş yapılabildiği bildirilmiştir.

Vatandaş, Avukat, Bilirkişi, Kurum
ve Arabulucu Portallerine tüm tara-
yıcılardan eimza ile giriş yapabilmek
için aşağıdaki adımları izlemeniz ge-
rekmektedir.

UYAP GİRİŞ appleti indirilir.

Resim1’de gösterilen 1 numaralı
alandan girilmek istenen uygulama
seçilir.

Resim2’de gösterilen 2 numaralı
ikona tıklanarak, tarayıcı seçimi yapılır
ve Kaydet butonuna tıklanır.

NOT:
Sadece bilgisayarınızda yüklü

tarayıcılar gelir. Bu işlemi bir defa

yapmanız yeterlidir.
Resim1’de gösterilen 3 numaralı

alandan eimza için şifre girilir ve İm-
zala butonu tıklanarak giriş sağla-
nır.

Bilgisayarınızın masaüstünde
UYAP GİRİŞ olarak uygulamanın kı-
sayolu gelir ve bundan sonraki gir-
işlerinizde bu ikona tıklayarak ile uy-
gulamalarımıza tüm tarayıcılardan
kolaylıkla giriş yapabilirsiniz.

Bölge Adliye Mahkemeleri
Faaliyet Alanları
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UCMK Uygulama Yönergesi Değişikliği
CMK Uygulama Yönergesi’nin

görevli avukatın hak ve yükümlülükleri
kenar başlıklı 10.maddesinin g ben-
dinin ve İzmir Barosu Yönetim Ku-
rulu’nun 03.02.2012 tarihli toplantı-
sında 69/76 sayılı kararı ile kabul
edilen İzmir Barosu CMK Uygulama
Yönergesine eklenmesine karar ve-
rilen geçici madde hakkında CMK
Yürütme Kurulu’nun 26.11.2015 tarihli
toplantısında görüşülen CMK Uy-
gulama Yönergesinin avukatın hak
ve yükümlülükleri kenar başlıklı
10.maddesinin g bendinin aşağıda
düzenlenmiş biçimi Görevli Avukatın
Hak ve Yükümlülükleri:

MADDE 10 :
(1) Görevli avukatlar;
g.Görevlendirme listesinde yer

alan avukatlardan, 4 ay içerisinde
herhangi bir soruşturma görevi al-
mamış olanlar listeden çıkarılma ta-
lebinde bulunmuş sayılır.

Bu durumda olan müdafilerin lis-
teye yeniden dahil edilmeleri için
başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Başvuruda bulunan müdafi, başvuru
tarihindeki ortalama puandan listeye
dahil edilir.

Listeden çıkmış sayılma ve orta-
lama puandan geri dönüş soruştur-
ma puanı ortalama puanın üzerinde
olanlara uygulanmaz.

ALTINCI BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Yürürlük :
MADDE 16 :

İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun
01.12.2015 tarih ve 55/27 sayılı ka-
rarıyla kabul edilen bu yönerge, İzmir
Barosu Web Sayfasında yayınlandığı
tarihte yürürlüğe girer ve Baro Yö-
netim Kurulu tarafından uygulanır.
Bu yönergenin yayımlanması ile
03.02.2012 yürürlük tarihli CMK Uy-
gulama yönergesinin avukatın hak
ve yükümlülükleri kenar başlıklı
10.maddesinin g bendi yürürlükten
kalkar.

Geçici madde: Bu yönergenin
yürürlük tarihi olarak öngörülen 06
Nisan 2016 tarihi itibariyle tüm CMK
müdafilerinin puanlarının ‘’0 (sıfır)’’
lanmasının eklenmesi ve bu sıfırlama
işleminin 3 (üç) yılda bir tekrarlan-
masına.
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Av.Onur GÜVEN

Yurtlarında işgali yaşayanlar, hür ve
sakin günlerinin saadeti ile işgalin kahrını
yaşamanın farkını gayet iyi bilirler. Bu
konuda hepimize örnek, böyle bir acıyı
yakınları ile birlikte derinden yaşamış,
Mustafa KEMAL ATATÜRK ve Mehmet
Akif ERSOY’ dur.

Kaderleri böyle birliktelik ile başladığı
gibi, ikisi de o kargaşa ortamında çocuk
denecek yaşlarda yetim kalmışlardır.
Böyle acıların içinde yetişmiş iki yüksek
ruhlu insan elbette ki birbirinden, vatanın
halinden haberdardı.

Mustafa KEMAL’ in, milli mücadeleyi
başlattığında onun için ilk çağırdığı yurt-
severlerden biridir Mehmet AKİF.

Artık diğer yurtseverler gibi ev-bark,
çoluk-çocuk derdinin önün vatanın kur-
tarılması geçmiştir. Bu uykusuz geceler
demektir.

HENÜZ YAZILMAMIŞ BİR ATATÜRK
HATIRASI

Söz buraya gelince, size Mustafa
Kemal’ in yaverlerinde Cevdet TOLGAY’
ın henüz yayınlanmamış bir hatırasını
nakletmem gerekiyor. Cevdet TOLGAY
anlatıyor:

“ Mustafa KEMAL, yemeğe gelen
misafirleri geç saatlerde ayrıldıklarında,
aşçısı Ömer ustanın getirdiği kuru
fasulye ile pilavı yer, yukarı kata çıkardı.
Sofranın onun için bir yeme içme değil,
fikir sahibi değerli insanları misafir
edecek dinlediği adeta bir çalışma or-
tamı idi. Yeme içme de öyle iştahlı biri
değildi. Atatürk, yatmak için yukarı kata
çıktığında biz aşağıda gezinmelerin ke-
silmesini ve paşamızın uykuya çekil-
mesini beklerdik, o yürümenin tahta
gıcırtıları kesilmek bilmezdi. Öyle hale
gelmiştik ki paşa uyuduğu zaman isti-
rahat ediyor diye sevinirdik. Bazen, ne-

rede ise sabaha karşı, yukarıya çağırır
atları hazırlamamızı emrederdi. Hep
birlikte o yolların kar ve buzdan geçil-
mediği havalarda çoğu kez Çankaya’nın
yakın iki köyüne giderdik. Mühye bu
köylerden biridir. Köye vardığımızda
muhtar bizi karşılardı. Muhtarın evinde
yer minderlerine oturduğumuzda om-
zunda duran kaputa sarılan Atatürk az
dinlendikten sonra: 

-Muhtar’ a :
“- Muhtar, sor bakalım hanımına

evde tereyağ var mı?
“- Var efendim.”
“-Yumurta, beyaz peynir?
“-Var paşam.”
“-Hadi söyle de bana bir peynirli

yumurta yapsın.”
“-Emredersiniz paşam.”

Kendi evi gibi hissettiği bu köy
evinde onun yalnızlığı hafifler, daha ber-
rak ve ümitli düşenebildiğini hissederdik.
Önüne gelen yumurta sahanını son
lokması ile bir güzel sıyırırdı.

Yemeği bittikten sonra oturduğu se-
dire paltosu ile yaslanır, “-Çocuklar ben
biraz istirahat edeceğim.” Dediğinde
biz çekilirdik. İki veya üç saat sonra
kalkar bize”- Hadi çocuklar dönüyoruz,
derdi.”

Ankara’ ya döndüğümüzde Mustafa
KEMAL’ in günlük programı başlamıştı
bile. Herkes Atatürk ile bizim gece ma-
ceramızdan tabii ki habersizdi.

Bunlar Mustafa KEMAL’ in, tabir
yerinde ise gece sıçramalarıdır.

KİREÇ DUVARA KAZINAN
MISRALAR

Gelelim diğer kahramanlarımıza,
Mehmet AKİF, kurtuluş sırasında Ankara
da 21 ay kaldığı Taceddin Dergahında
10 metrekarelik küçük yatak odasındaki
geceler de farklı değildir. Uykular hep
bölük pörçüktür. Bir gece gördüğü rü-
yanın tesiri ile sıçrayarak uyanır. Telaş
ve heyecan içersindedir. Bir şeyler söy-
lemekte ve bir şeyler aramaktadır. Unu-
tabileceği korkusuyla bulunduğu sert,
sivri bir şeyle, yatağının kireç duvara
yazmaya başlar:

“KORKMA SÖNMEZ BU
ŞAFAKLARDA YÜZEN AL SANCAK,

SÖNMEDEN YURDUMUN
ÜSTÜNDE TÜTEN EN SON OCAK.”

İstiklal marşımız, yazılmaya başla-
mıştır. Yakınında kalem bulmama ve
gelen İlhami kaçırma korkusu duvara
kazınan bu mısra nerede ise yarım asır
sonra bir onarım sırasında şahane bir
tesadüfle fark edilir. 

Şairin, o aylarda yazılmış diğer bir
şiirine bakarak, Mustafa Kemal’ e benzer
bir ruh halinde olduğu açıkça anlaşılır.
Bülbül şiirinde şöyle ifadesini bulur.

“Bu gün Türkiye’de ölmek istemeyen bir mazi ile
hayata doğmak için çırpınan bir istiklal mücadele
halindedir. Milletin selameti bu mücadeleye seyirci
kalmak değil, çarpışan kuvvetleri barıştırmaktır.”

İŞGAL YILLARINDA SIÇRAYARAK UYANMAK
(2011 yılının M. Akif ERSOY YILI

ilan edilmesi nedeni ile)
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“Bütün dünya küskündüm dün ak-
şam, pek bunalmıştım,

Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş,
köyde kalmıştım.

Şehirden kaçmak isterken sular za-
ten kararmıştı.

Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi
sarmıştı.”

Memleket haliyle tasalanıp, uykuların
bölünmesi, Kalabalıklardan bir zaman
uzaklaşarak, sakin kalarak doğru çıkış
yolunu aramak…

Biz cumhuriyetimizi ve bugünkü
“vatandaş olma onurunu” böyle yüksek
kişiliklerin bu gece sıçramaları ve ka-
çışlarına borçluyuz.

YURTSEVER KARDEŞTİR
İşte Cumhuriyetimizin kurulmasında

heyecan ve ümit dolu iki yürek bu hal-
deydi.

Mısır’dan dönüşünde gemi Çanak-
kale boğazını geçip Marmara’ya giril-
diğinde, ne zaman ki İstanbul’un silüeti
görünür, hıçkırarak ağlayan Mehmet
Akif’tir.

Arabistan’da vahhabiler bütün sa-
habe mezarlarını tarümar edip düzlerken,
sıranın Elçi’nin mezarına geldiği Türki-
ye’de duyulduğunda Mustafa Kemal,
hemen bir haber gönderir “-Elçi’nin
mezarından bir çakıl taşı koptuğunda
bir an düşünmez, ordumla aşağıya
inerim.”

Milletine tercüman olan bu hakim
ses Mustafa KEMAL’  in sesidir.

Saraya zerre kadar güveni kalmayan
Mehmet Akif’ tir. 

Bütün İstanbul Yönetimini, “Vatan
ve Milletle hiçbir vicdan ve fikir bağlantısı
kalmamış BİR SÜRÜ DELİNİN devlet
ve milletin istiklal ve haysiyetini koruyucu
mevkiinde bulundurulmasına nasıl göz

yumabiliriz?” Diyen Mustafa KEMAL.
Kurtuluşun aklı Mustafa KEMAL ise,

vicdanı da Mehmet AKİF’ tir.
Bütün aydın sayılanların ümitsizlikle

manda idaresi ayıkladıklarında bu kelime
onlar için yoktur.

Onların sesi, Denizli müftüsü Ahmet
Hulusi Efendi’nin “Cıhad-ı Mukaddes
Fetvası” ile Nene Hatun’ un 93 harbinde
Aziziye Tabyasındaki nefer hali ile, Sütçü
İmam’ ın tek başına isyanı ile Ankara
müftüsü Rıfat BÖREKÇİ’ nin “Karşı Fet-
vası” ile Milletin sesidir. Bu ses ayağa
kalkmış bir milletin, artık durdurulamaz
istiklal yürüyüşünün, zillet tanımaz sesidir.
Bunları nasıl ayrı düşünebiliriz?

YENİLECEK DÜŞMAN CAHİLLİK
VE YOKSULLUKTUR

Bu iki yüce gönül, kurtuluş ve dev-
rimlerdeki hızın, halkın eğimi, sosyal ve
maddi kalkınma ve refahın aynı hızla
gitmesini beklemişler. Onun için bir
doğu gezisinden döndüğünde, hüzün
içersindeki Atatürk’ e :

“-Paşam gezi nasıl geçti” diye sor-
duklarında: Gördüğü yoksulluk nedeni
ile:

“-Bunalıyorum Çocuk” demiştir.
Mustafa KEMAL, bu kalkınma he-

defini yalnız askerlerle çözemeyeceğini
gayet açıklıkla görüyor ve biliyordu.
Artık iktisadi hedefleri yakalayacak olan,
iktisatçıların gayretlerindeydi. Yakınlarına
ve gençlere nazarları artık böyleydi.
İktisat ve işlemciler arıyordu.

Mehmet AKİF, görevle gittiği Ana-
dolu’da Necid çöllerinde, Mısır’da
Berlin’ de gördüklerini kıyaslıyor, Ana-
dolu’nun fakirliğine yanıyordu. Buraları
ile ilgili yazdığı şiirlerinde Mustafa KE-
MAL gibi üzülüp, bunaldığını adeta
haykırır. Bu hissi en ileri derecede
duymuşlardır.

İKİ BAŞUCU KİTABI NUTUK VE
SAFAHAT

1936 yılında Mehmet AKİF, 1938
De Atatürk peş peşe aynı hastalık si-
rozdan ölmüşlerdir. Bu gün tıp bu has-
talığın başlıca nedeninin devamlı hüzün
ve düş kırıklığı olduğunu açıkça beyan
etmektedir.

Bütün bunları neye yazmaya çalışı-
yorum. Mustafa KEMAL ile Mehmet
AKİF’ in idealleri aynıdır. Birbirine karşıtlığı
söz konusu bile olamaz.

Böyle bir tereddüdü duymuş olan
bir seveni bunu Akif’  e sorduğunda
Akif yemin ederek –ki yemin Akif’ in
hayatında ya bir ya iki kere vardır.

“-Vallahi de billahi de ben ancak
Mustafa KEMAL’ in yurdu kurtarabile-
ceğine inanan bir insanım. Duam şudur
ki, Allah benim ömrümden alsın Mustafa
KEMAL’ in ömrüne versin. O millete la-
zımdır” demiştir.

Ölüm tarihleri 1936-1938 birbirine
çok yakındır. Atatürk’ ün ölüm tarihinin,
Mehmet Akif’ten iki yıl sonra olması
bile, süren ve korunan devrimler yanında,
Türkiye’ye Hatay ilini geriye kazandır-
mıştır.

Şuna inanıyorum ki, nutuk ve se-
fahat, bütün yurtseverlerin başucu
kitapları olmalıdır. Ancak o zaman,
mazi ve moral değerlerimizle, onları
toplumda hakim tutan Atatürk dev-
rimlerine sahip çıkabiliriz. Önemli
olan çatıştırmak değil barıştırmaktır. 

Gelin sözün özüne ve doğrusuna
varalım da Yunus EMRE’ yi dinleyelim.

SÖZ OLA KESE SAVAŞI,
SÖZ OLA KESTİRE BAŞI,
SÖZ OLA AĞULU AŞI,
YAĞ İLE BAL EDE BİR SÖZ
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RUHSAT ALAN CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV. HATİCE SÖNMEZ AV. MEHMET HARUN ELÇİ
AV. GÜLCE GÜNDOĞDU AV. ZEYNEP URAL (ANKARA BAROSU AVUKATI)
AV. ÖZKAN KIPICI AV. ÇAĞTAY YILMAZ
AV. RUHİ SAVAŞKAN AV. VOLKAN KAVAK

RUHSAT ALAN CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV. SELDA İSLAM AV. GÜLİZAR SOLAÇ MISIR
AV. DEMET CANDAN AV. MİNE YILDIZ BAHAR
AV. MERVE ÖZCAN AV. TOROS YOLDAŞ
AV. ERAY KELEŞ AV. GÜRKAL AYDOĞAN YOLYAPAN – AV. SERHAT ÇETİN
AV. ŞERİFE SAYLI AV. SEBAHATTİN KOCAGÖBEK
AV. MUHAMMED ÖZTÜRK AV. FETTAH TÜRK
AV. AYBÜKE AKKAYA AV. ZEYNEP KÖMEN
AV. MURAT OĞUZ GÜNCÜ AV. MUSTAFA ÇETİN (BARO BAŞKAN YARDIMCISI)
AV. KÜBRA ŞİMŞEK AV. MUSTAFA ÇETİN (BARO BAŞKAN YARDIMCISI)
AV. AJDA KAHRAMAN AV. MUSTAFA ÇETİN (BARO BAŞKAN YARDIMCISI)
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RUHSAT ALAN CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV. BÜŞRA DANIŞMAN AV. BURCU ECE GÜLER
AV. GİZEM ÖYKÜ BAŞKAYA AV. GÜRKAN ŞAVKLI
AV. ESRA MELTEM ÇALIŞKAN AV. NAZİFE ÇAVUŞOĞLU
AV. RUKİYE AVCI  AV. AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)

RUHSAT ALAN CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV. MUAMMER EREN AV. AYÇA FİLİZ ŞENTÜRK BALTAŞ
AV. GÖRKEM AK AV. REMZİYE KAZAN İBİŞOĞLU
AV. OLGUN YILDIZ AV. DR. FATMA BANU VARDAR TOSUNOĞLU
AV. METE MUŞTU AV. ŞERAFETTİN GÜCÜ
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RUHSAT ALAN CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV. MERVE KINACI AV. AHMET CEMİL BALYELİ
AV. HAVVA UÇAK AV. ÜMMÜHAN BAHÇIVANCILAR
AV. BURCU ÜNLÜ AV. ŞEYDA TEKECİ (MANİSA BAROSU AVUKATI)
AV. MELİKE SULTAN MACİT AV. HÜRREM SULTAN KALEMCİ KAPLAN
AV. ANILCAN KUZU AV. RAHMİ YILMAZ

RUHSAT ALAN CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV. AYLA KAYA AV. MÜNİR HAKAN ERİŞ
AV. AYŞE NUR YILMAZ AV. ŞEYDA YÜCEBAŞ
AV. FATMA MERVE TUNA AV. AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)

RUHSAT ALAN CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV. GİZEM ULAŞ AV. BERNA AYAZ AKBABA
AV. TUĞÇE KÜÇÜKALİ AV.HAKAN OKAN-AV. KENAN YILMAZ
AV. MERVE ÇAKMAK AV. FUNDA HASIRCIOĞLU DİNÇER
AV. AHMET TURAN FERHAT AV. AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)
AV. MERAL KABAN AV. AHMET ŞAKİR UZUN (BARO GENEL SEKRETERİ)
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RUHSAT ALAN CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV. ADEM TANRIKULU AV. CAN EKEN
AV. AYBİKE BUHARA AV. SELVA KAYADELEN
AV. BURCU ÇETİN AV. FİRUZAN İNAN KÖKTEN
AV. DUYGU ÖNDER AV.HİKMET TALİH UYAR-AV. UĞUR BURAK DURU-AV. SELİM SİNAN SEÇKİN
AV. EMRAH ÖZKUL AV.CEMİL CEVHER-AV. ÖMER DUMAN
AV. ECE BÜYÜKYAVAŞ AV. AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)
AV. HALİME ARSLAN AV. AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)

RUHSAT ALAN CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV. BÜŞRA DEMİRCİ AV. BAHAR ULUHAN
AV. SELCAN FEYZA TEKİN AV. CAN ÖZMAN (MANİSA BAROSU AVUKATI)
AV. SEDEF AKTÜRK AV. İBRAHİM KARANFİL
AV. HÜSEYİN BAYASLAN AV. MEHMET ALP BOLEVİN
AV. YAVUZ SELİM DİCLE AV. AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)
AV. HASAN CAN ORF AV. AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)
AV. TOLGA AKKAR AV. AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)
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RUHSAT ALAN CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV. AHMET ŞAHİN AV. EMİN ŞAHİN
AV. ASLI DÜZGÜNGÜ AV. AHMET YİĞİT TURHAN
AV. KAĞAN CABA AV. AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)
AV. UMUT BOSNALIER AV. AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)

RUHSAT ALAN CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV. UĞUR ANIL ÖZDEMİR AV. ÖZCAN YÜKSEL
AV. MÜZEYYEN DÖVER AV. AYDIN ÖZCANI (BARO BAŞKANI)

RUHSAT ALAN CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV. ELİF BAKAT AV. MEHMET HAKAN ÇAM-AV. YALÇIN KAYA
AV. ECEMNUR KARAKAŞ AV. ENVER FIRAT AYHAN-AV. SERDAR GÜNEŞ
AV. SERMİN ÖNCEL AV. MEHMET ÖNCEL
AV. GÜLİSTAN ÖKMEN AV. GURBET UÇAR
AV. HÜMEYRA PELİN ERTAN AV. MEVLÜT EVREN
AV. NUR DAYAN AV. AHMET ŞAKİR UZUN (İZMİR BAROSU GENEL SEKRETERİ)
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RUHSAT ALAN CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV. BURAK ARAS AV. ZÜLKÜF KOÇOĞLU
AV. ŞEVKET TETİK AV. TAHİR MUTLU
AV. ENSAR MİKDAT SAĞIR AV. COŞKUN DOĞRU
AV. ECEM YÜKSEL AV. HALUK İSMET KÖYMEN-AV. HÜSEYİN ERDEN
AV. HASAN DENGİZ AV. AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)
AV. İPEK ÖZMEN AV. AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)
AV. ESRA AKIN AV. AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)

RUHSAT ALAN CÜBBE GİYDİREN AVUKAT
AV. SERDAR ALP ÖZTABAK AV. MEHMET FATİH DEMİR
AV. SULTAN SEDEF EMRAL BODUR AV. RAİFE DOĞAN
AV. VEYSEL ÇELİK AV. DOĞAN ÖNİZ
AV. UFUK MALBORA AV. AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)
AV. ATİLLA ÖZDEN TURAN AV. AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)
AV. CEYLAN İMRAK AV. AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)
AV. HALİL YİLMAZ AV. AYDIN ÖZCAN (BARO BAŞKANI)
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GENEL KURUL İLANI
2016 Olağan Genel Kurulunun 1-2 Ekim 2016 tarihlerinde aşağıda belirtilen gündem

ile İzmir Barosu Alsancak Barohan 6.katta toplanmasına, birinci toplantıda çoğunluk
sağlanmadığı takdirde aynı gündem ile 15-16 Ekim 2016 Cumartesi ve Pazar tarihlerinde
İzmir Fuar içi Celal Atik Spor Salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

G Ü N  D  E  M :

BİRİNCİ GÜN    Cumartesi – Saat 10.00
1) 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 87.maddesi uyarınca yoklama ve M.Kemal
Atatürk ve devrim şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşının Okunması,
2) Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi - (1 Başkan, 1Başkan Vekili, 2 Yazman
üye). Divana imza yetkisinin verilmesi.   
3) Baro Başkanının açış konuşması,
4) Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun okunması, görsel sunumu. Bilanço-
Hesap ve Denetleme Kurulu Raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibrası
5) Tahmini Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülüp karara sağlanması,
6) Diğer önerilerin görüşülmesi ve karara bağlanması
7) Baro organları ve TBB Delege adaylarının  saptanması
8) Başkan adaylarının konuşmaları
9) Dilek ve öneriler...
10) Genel Kurulun birinci gününün kapanışı

İKİNCİ  GÜN    -  Pazar – Saat  09.00 – 17.00
11)  Seçimler
a) Baro Başkanı seçimi
b) Baro Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi (10 asıl, 10 yedek)
c) Baro Denetleme Kurulu Üyeleri seçimi (3  asıl, 3 yedek)
d) Baro Disiplin Kurulu Üyeleri seçimi (5 asıl, 3 yedek) 
e) TBB Genel Kuruluna katılacak İzmir Barosu Delegeleri seçimi

(25 asıl, 25 yedek)


