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Geleneksel Adana Barosu koşusunu pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra yaptık.

“AB Yeşil Mutabakat Pilot Projesi” toplantısında konuşan Başkanımız Av. Gökayaz: “Doğayı ve çevremizi 
korumak hepimizin görevidir”

Kadın voleybol takımımız şampiyonluk kupasını Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz’a takdim etti.
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Öğrencilerle ‘kan kardeşi’ olduk.
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Kadıncık Barajı ve Mersin Kızılkaya sonbahar doğa yürüyüşlerinde stres attık.

Görevi başında katledilen meslektaşımız Av. Ersin Arslan’ı şehit eden sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası verildi.

Manisa Barosu Ulusal Makale Yarışması.

Büyükşehir Belediyemiz ve tüm kurumlarımızla işbirliği yapıyoruz.

Ruhsatlarını alan 76 meslektaşımız törenle aramıza katıldı.
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Değerli meslektaşlarımız; bültenimizin yeni sayısını sizlere 
sunarken ülkemizde hukuka ve adalete inancın yeniden yeşerdiği 
güzel bir haberle başlıyoruz. 

Türkiye Barolar Birliği’nin Olağan Genel Kurulu ve organ 
seçimleri tamamlandı. Adı, “çoklu baro” uygulamasıyla özdeşleşen 
ve meşruiyetini kaybeden yönetim, Baromuzun da etkin 
çalışmalarıyla devrilerek Av. Erinç Sağkan başkanlığında yeni bir 
yönetim Baromuz önceki Başkanı Av. Veli Küçük’ün de içinde 
olduğu listenin seçilmesiyle oluşturuldu. Bu sürece öncülük eden 
Başkanımız Av. Semih Gökayaz ve TBB Delegelerimizle birlikte 
emek ve mesai harcayan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 
Seçimi kazanarak TBB Başkalığına seçilen Av. Erinç Sağkan’a, 
birlik yönetimine seçilen önceki dönem baro başkanımız Av. Veli 
Küçük ile kurullara seçilen tüm meslektaşlarımıza, yüklendikleri 
ağır sorumluluğu da hatırlatarak, başarılar diliyoruz.

Geçtiğimiz ay İzmir Barosu üyesi ve Yaşar Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Görevlisi Av. Talih Uyar ile “İcra Hukukuna 
İlişkin Son Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi” paneli yoğun 
katılımla, verimli bir şekilde gerçekleştirildi. 

Yönetimimiz ve komisyonlarımız çalışmalarına tüm hızıyla 
devam etti. 

Hayvanlara “acımasızca ve zalimce muamele” için dört ayrı 
suç duyurusunda bulunuldu. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde 
Anadolu Ortaokuluna kütüphane kazandırıldı. Moliere’in 
“Cimri” adlı oyununun çalışmaları devam ederken, Av. Altuğ 
Polat Tiyatro Topluluğu provasına Başkanımız tarafından ziyaret 
gerçekleştirildi. Geleneksel Adana Barosu Koşusu iki yıl aradan 
sonra tekrar yapıldı. Kültür Sanat ve Spor Komisyonlarımızın 
ortaklaşa düzenlediği Mersin Kızılkaya ve Kadıncık Barajı doğa 
yürüyüşleri ilgi gördü. Başkanlığımız tarafından çeşitli kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği anlaşmaları yapıldı. 

Ruhsatını alarak aramıza katılan meslektaşlarımız ve 
kaybettiğimiz meslektaşlarımız oldu. Aramıza katılanlara hoş 
geldiniz diyor, kaybettiklerimize ise rahmet diliyoruz. 

Bültenimizin 52 sayısının hazırlanmasında emeği geçen tüm 
Yayın Kurulu Üyelerimize, Baro Başkanımız ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimize, Koordinatör Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Ayşe 
Duygu Özgüven’e, Basın Danışmanımız Abdullah Yangın’a ve 
baro personelimizle DGN Medya çalışanlarına teşekkür ediyoruz. 

Bültenimize yazı ve şiir gönderen meslektaşlarımıza 
teşekkür ediyor ve bu ilgilerinin devamını diliyoruz. Yazı, şiir 
ve karikatürlerinizi yayin@adanabarosu.org.tr e-posta adresine 
göndermeye devam etmenizi diliyoruz.

Yayın Kurulu’ndan

Sahibi
Adana Barosu Adına

Baro Başkanı
Av. Semih GÖKAYAZ

Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Ayşe Duygu ÖZGÜVEN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yayın Kurulu Başkanı

Av. İsmail Oray AYHAN

Yayın Kurulu
Bşk. Yrd. Av. Çiğdem Yasemin TEKDEMİR

Bşk. Yrd. Av. Abdi Naci GÜRHAN
Yazman Av. Gizem SAHİP

Av. Mehmet ÇETİNBERKÖZ
Av. Yılmaz YURTTURU

Av. Feyzi ÇAKIT
Av. Başak Esma ÇÖMELEK

Av. Fatih ASLAN
Av. Elif KAYA

Av. Ahmet Gani KÜÇÜK
Av. Aytaç ER

Av. Gamze LAMBA APAYDIN
Av. Çağla ÇINAR SEVİMLİ

Av. Özlem TURKUT ÖZESER
Av. Aykan ESER

Av. Mustafa Onur KUTLAY
Av. Kübra ÖZ

Av. Tüten Ezgi GEZERLİ
Av. Dilara TALAY
Av. Mehmet AVCI
Av. Resul ŞAHAN

Av. Beyza Nur DUYSAK
Av. Sedanur UYAN

Av. Kübra AKTEKİN
Av. Nadir BORA
Av. Asil CERAN

Basın Danışmanı
Abdullah YANGIN

İletişim Adresi
Adana Barosu Adliye Sarayı Kat: 6 

P.K. 01120 Seyhan/ADANA
Tel: 0 322 351 21 21 - Fax: 0 322 359 44 26

adanabarosu@adanabarosu.org.tr
www.adanabarosu.org.tr

Yayın Kurulu gönderilen yazıları 
değiştirerek yayınlama hakkına sahiptir.

Yazılar, yazarların kişisel görüşlerini
yansıtıyor olup sorumluluk 

yazarlarına aittir.

ISSN - 1308-5573

Yapım

0 532 387 02 80
www.dgnmedya.com

/dgnmedya /dgnmedya

/baroadana /adanabarosu

Adana Barosu 
Basın Yayın Komisyonu Adına

Av. İsmail Oray AYHAN
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Daha güçlü TBB, daha güçlü avukat…
Saygıdeğer meslektaşlarım, adalet mücadelesi bizlerin 

varlık nedenidir. Türlü bahanelerle birbuçuk yıldır 
yaptırılmayan Türkiye Barolar Birliği’nin 36. Genel Kurulu 
ve seçimlerini savunmanın üç sac ayağından soyutlanmaya 
ve bölünmeye çalışıldığı bir süreçte tamamladık. Ortaya 
çıkan tabloya baktığımda meslektaşlarım ve halkın 
gözünde kazananın “adalet” olduğu görüşü hakim. Tüm 
baroların katkı ve katılımı ile kaybettiklerimizi geri 
almak, savunmayı yeniden arzu ettiğimiz saygınlığına 
kavuşturmak, hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının 
teminatı, şeffaf, adil ve daha katılımcı bir Türkiye Barolar 
Birliği’ni yeniden inşa etmek için yeni bir heyecan ve 
ruha ihtiyaç vardı. O ruhun yeni oluşan tabloda ete 
kemiğe büründüğüne inancım tamdır. Yeni başkanımız 
Av. Erinç Sağkan’a ve kurul üyeliklerine seçilen değerli 
meslektaşlarıma başarılar diliyorum. 

Baromuzu TBB Genel Sekreteri olarak temsil edecek olan önceki dönem Başkanımız Av. Veli Küçük’ü 
kutluyorum. 

TBB’de yaşanan değişimle birlikte, hukuka ve adalete olan bağlığımızın gereği olarak haklar ve özgürlükler 
bağlamında yürüttüğümüz hukuk mücadelesine inancımız doğrultusunda, yeni yönetimin güçlü TBB-güçlü 
avukat anlayışını hakim kılacağına, meslektaşlarımızın ve mesleğimizin sorunlarına çözüm geliştireceklerine 
inancım tamdır.

Yeni dönemin hukuk devleti, evrensel ilkelere dayanan temel hak ve özgürlükler ve katılımcı demokrasinin 
yaşama geçmesine katkı sağlamasını; ülkemize, hukuk camiamıza ve mesleğimize hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum. 

Kasım ayı, hüzün ayıdır. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılalı 83 yıl oldu. Onu her 
geçen gün daha fazla arıyoruz. “Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti 
ilelebet payidar kalacaktır.” demişti. Bize düşen  miras bıraktığı Cumhuriyetimize sahip çıkarak, hedeflediği ve 
çağdaş ülke yolunda hızla ilerlemek ve çalışkan olmaktır. Baromuz üyesi Av. Hamdi Coşkun’u, Av. Faruk Kavuz’u 
ve Av. Ali Seydi Özbey’i bu süreçte kaybetmenin de üzüntüsünü yaşadık. Merhum meslektaşlarımıza Allah’tan 
rahmet diliyorum. 

Değerli meslektaşlarım, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Yüreğir İlçesi Anadolu Ortaokulu’na kütüphane 
kazandırmanın mutluluğu ve heyecanını yaşadık. Bu anlamlı çalışmamızda Çocuk Hakları Merkezi’mize, kitap 
bağışlarıyla bizlere katkı sağlayan değerli meslektaşlarıma, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Anadolu 
Ortaokulu Müdürü Akın Köksal’a sonsuz teşekkür ediyorum. Roman ve hikâye türlerinden oluşan kütüphanenin 
açılışında çocuklarımızın gözlerindeki pırıltı bizlerin tüm yorgunluğuna değdi.

Bir sonraki Bülten’de buluşmak üzere sizlere iyi okumalar diler, sevgi ve saygılar sunarım.

Av. Semih GÖKAYAZ
Adana Barosu Başkanı
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Türkiye Barolar Birliği’nin, 04-05 Aralık 2021 
tarihlerinde gerçekleştirilen 36. Olağan 
Genel Kurul ve seçimlerin ardından, resmi 

olmayan sonuçlara göre Ankara Barosu Başkanı 
Av.Erinç Sağkan Türkiye Barolar Birliği’nin yeni 
başkanı oldu.

Türkiye Barolar Birliği 36. olağan genel kurulu, 
baro başkanları ve TBB delegelerinin katılımıyla, 
Ankara’da TBB merkezinde bulunan Avukat Özdemir 
Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

81 baronun 348 delegeyle temsil edildiği Genel 
Kurul’da 348 delegenin tamamı oy kullandı. Kesin 
olmayan sonuçlara göre 182 oy alan Ankara Barosu 
Başkanı Av. Erinç Sağkan, Türkiye 
Barolar Birliği’nin yeni başkanı 
oldu. TBB Başkanı Av. Prof. Dr. 
Metin Feyzioğlu, 156 oyda kaldı.

Adana Barosu Başkanımız Av. 
Semih Gökayaz, TBB Genel 
Kurulu’nda yaptığı 
konuşmasında 
“Mesleğimizin çatı 
kuruluşu olan 
Türkiye Barolar 
Birliği’nin Genel 
Kurulu’nu 
yapmanın 
mutluluğunu 
yaşıyoruz.  Bu 
süreç içerisinde 
barolarımız, 
Barolar Birliğini yeter sayıda imzayla iki defa 
olağanüstü genel kurul toplamasını talep etti, genel 
kurul toplanmadı. Yine bu süreçte ‘çoklu baro’ yasası 
gibi bir yasayla mesleğimize ve barolarımıza ihaneti 
gördük. Bunların  yanında  pandemi ileri sürülerek 
barolara genel kurullar yaptırılmadı ve barolarımız 
çok ciddi güç kaybına uğradılar. Bu genel kurul bütün 
bu konuların konuşulacağı bir genel kurul olması 
sebebiyle son derece kıymetlidir. Ama şunu söylemek 
gerekir ki; mesleğimize ve barolarımıza ihanet edilmiş 
olup değişim şarttır.

TBB DELEGELERİ KİMSENİN BEKASINI  
       KORUMANIN PAYANDASI DEĞİLDİR

Geldiğimiz sürecin sonunda; sayın birlik başkanı 
aldığı kararlar ve yaptığı uygulamalarla kendisinin, 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’ndaki bekasını 
sağlamaya çalışmaktadır. Biz bu amacı; birlik başkanı 
tarafından çoklu baro yasasına verdiği destekle, 
pandeminin arkasına saklanarak alınan genel kurulların 
ertelenmesine yönelik hamleler ile, birlik kaynaklarının 
seçime odaklı kullanılmasıyla, “Büyük baro-küçük 
baro” ayrımı üzerinden barolar arasına nifak sokma 
çabalarından ve 47 yıldır Ankara’da avukatlık yapan 
TBB’nin son saymanının yeni kurulan bir barodan 
delege yapılmasıyla görüyoruz. TBB delegeleri 
kimsenin bekasını korumanın payandası değildir. 

BİRLİK BAŞKANI MEŞRUİYETİNİ   
       KAYBETMİŞTİR

TBB Genel Kurul kararının ilan edilmesiyle birlik 
başkanlığına aday olan baro başkanı ve delegelerimiz 
birçok baroya ziyarette bulunmuşlardır. Fakat yarın 
yapılacak seçimlerde aday olan mevcut birlik başkanı 
başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, 
Adana olmak üzere birçok baroya gitmemiştir, 
gidememektedir. Mevcut birlik başkanı bu 
haliyle bile meşruiyetini kaybetmiştir.  Birlik 

başkanının barolara bu ayrımcı ve üstenci bakışı 
nedeniyle birliğimizi ve 

bütünlüğümüzü 
temsil edemediği 
çok açık bir şekilde 
anlaşılmaktadır.

TBB’nin 36. Olağan Genel Kurulu ve 
Seçimleri Sonucunda Av. Erinç Sağkan 
TBB Başkanı Seçildi

Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz: “Mesleğimize ve barolarımıza birlik eliyle ihanet edilmiş olup değişim şarttır”
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BAROLAR ARASI AYRIMCILIK YAPILMIŞTIR
Ne yazık ki bu dönemde barolar arası ayrımcılığa 

maruz kaldık. Barolar Birliği kaynaklarının seçim odaklı 
kullanılmasına şahit olduk. Adana Barosunun, genel 
kurul süreci ve kendisine karşı görüşünden haberdar 
olan sayın Feyzioğlu ve yönetimi, göreve gelir gelmez 
ücret karşılığı iş bulamayan veya bürosunu açamayan 
meslektaşlarımız için düzenlediğimiz Uyum Bürosu’na 
18 Ağustos 2021 tarihli maddi destek talebimizi içeren 
yazımızı birlik, işleme dahi almamıştır. Bu dilekçemiz 
ancak 29 Ekim 2021 tarihinde Kahramanmaraş’ta 
düzenlenen spor oyunlarında TBB yönetim kurulu 
üyeleri ve başkan danışmanıyla paylaştığımız sitem 
dolu sözler sonrasında işleme konulmuştur.  TBB 
kaynaklarının böylesine keyfe keder, kurumsallıktan 
uzak ve TBB başkanlık seçimine odaklanarak 
kullanılması kabul edilemez. 

Çoklu baro yasası ile barolar bölünmeye çalışılmış, 
yeni hukuk fakültelerinin açılmasına engel olunamamış, 
Kişisel Verileri Koruma Kanunu ileri sürülerek avukatlık 
mesleği yapılamaz hale gelmiştir. Sırf bu sorunlar dahi 
çözülmediği için birlik başkanlığında değişim şarttır. 

BİRLİK SAYMANI Av. ERDAL SABRİ   
       GÜNGÖR’DEN “HUKUKÇU GİBİ” 

DAVRANMASINI BEKLERDİK!..
Bu dönemde avukatlığın ve baroların tüm değerleri, 

meslek kuralları TBB başkanı ve bazı yönetim kurulu 
üyeleri tarafından yerle bir edilmiştir.

Salt seçim kazanmaya odaklanarak 47 yıldır 
Ankara’da avukatlık yapan, son 5 yılın birlik saymanı Av. 
Erdal Sabri Güngör’ün yeni kurulan bir barodan delege 
gösterilmesi kabul edilemez. Biz, sayın Av. Erdal Sabri 
Güngör’den “hukukçu gibi” davranmasını beklerdik. 
Ne yazık ki bu yanlış işler, mevcut birlik başkanının 
‘ben merkezli’ ve kendi bekasını koruma anlayışından 
kaynaklanmaktadır. Sayın Feyzioğlu, kendinden başka 
kimsenin TBB’yi yönetemeyeceği zannı içindedir. Oysa 
ki, TBB genel kurulunun bütün üyeleri çok kıymetlidir, 
yüreklidir ve bu görevleri başarıyla yürütebilecek 
vasıftadırlar. Onun için sayın Feyzioğlu’nun kendisinden 
sonra hiçbir kaygısı olmasın. Avukatlık mesleğinin 
onurunu ve bağımsızlığını ifade eden, 52 yıldır gururla 
taşınan bu bayrak elbette ki yeni başkan ve kurullarıyla 
en iyi şekilde temsil edilecektir.

Yeni dönemin hukuk devleti, 
evrensel ilkelere dayanan temel hak ve 
özgürlükler ile katılımcı demokrasinin 
yaşama geçmesine katkı sağlamasını; 
ülkemize, mesleğimize, barolarımıza ve 
BİRLİĞİMİZE hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum.” dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına 
Ankara Barosu Başkanı Av. Erinç Sağkan, 
yönetim kurulu üyeliklerine önceki 
dönem Adana Barosu Başkanımız 
Av. Veli Küçük, Aydın Barosu Başkanı 
Av. Gökhan Bozkurt, Trabzon Barosu 
Başkanı Av. Sibel Suiçmez, Bursa Barosu 

Başkanı Av. Gürkan Altun, Aksaray Barosu Başkanı Av. 
Ramazan Erhan Toprak, önceki dönem Muş Barosu 
Başkanı Av. Abdulbaki Çelebi, Şırnak Barosu delegesi 
Av. Ali Bayram, Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam Dilek, 
İzmir Barosu delegesi Av. Ercan Demir, Sinop Barosu 
Başkanı Av. Hicran Kandemir seçildiler. 
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DİSİPLİN KURULU 
Av. Ali Artuk (Ağrı Barosu), Av. Gamze Yaşar (Çankırı 

Barosu) Av.Fedayi Doğruyol (Yalova Barosu Başkanı), Av. 
Türkan Karakoç (İzmir Barosu), Av. Atila Çelik (Muğla 
Barosu), Av. Faik Yıldız (Isparta Barosu), Av. Mahmut 
Karaktekin (Ankara Barosu)

DENETLEME KURULU
Av. İrfan Vurucu (Adıyaman Barosu), Av. Haluk 

Murat Poyraz (Ordu Barosu), Av. Ünal Keskin (Adıyaman 
Barosu)

Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurul’a; TBB 
Delegelerimiz Av. Veli Küçük, Av. Sinem Tanrısınatapan,  
Av. Kezbannur Aksu , Başkan Yardımcımız Av Miyesser 
Ersalan Önenli, Genel Sekreterimiz Av.İlker Mengü, 
Saymanımız Av. V. Mert Kuşdemir, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Av. Nevzal Elçi, Av. Gül Yalçın Aslan, Av. 
Ayse Duygu Özgüven, Av.İlker Güzel, Av. A. Duygu 
Özgüven, Av. Neval Yurtdaş, TBB Delegelerimiz Av. 
Veli Küçük, Av. Sinem Tanrısınatapan,  Av. Kezbannur 
Aksu ile Baromuz üyesi meslektaşlarımız Av. Sabahattin 
Gümüş, Av. Furkan Kılıç ile katıldık.

BAŞARILAR DİLİYORUZ
5 Aralık Pazar günü yapılan seçimlerde Ankara 

Baro Başkanı Av. Erinç Sağkan TBB’nin yeni başkanı 
seçilmiştir. 

Av. Sağkan, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2000 yılından 
itibaren Ankara Barosuna kayıtlı avukat olarak mesleki 
faaliyetini yürütmeye başladı. 

Ankara Barosu’nun çeşitli kurul ve merkezlerinde 
çalıştıktan sonra; 2010-2012 yılları arasında Ankara 
Barosu Yönetim Kurulu üyeliği, 2016-2018 yılları 
arasında Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı yaptı. 2018 
yılından itibaren Ankara Barosu Başkanlığı görevini 
yürütmekteydi.

Baromuzun önceki dönem başkanı Av. Veli Küçük, 
TBB Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi. 

Baromuzun 29. ve 30. Dönem Baro Başkanlığı 
görevini yürüten Av. Veli Küçük’e, TBB yönetim kurulu 
görevinde başarılar diliyoruz.
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Adana Barosu TBB Delegesi Av. Sinem 
Tanrısınatapan TBB Genel Kurulu’nda 
“Şekli Eşitlik Değil Gerçek Eşitlik” 
Deklarasyonunu okudu

Adana Barosu, TBB Delegesi Av. Sinem 
Tanrısınatapan, TBB Genel Kurulunda 
bir kısım kadın delege ve bu alanda 

çalışan avukatların hazırladığı ve imzacısı olduğu 
“ŞEKLİ EŞİTLİK DEĞİL GERÇEK EŞİTLİK” başlıklı 
deklarasyonu okudu.

7 maddeden oluşan deklarasyonda özetle; 
“Yargıyı, mesleğimizi ve meslek örgütümüzü kuşatan 
erkek egemen anlayışa, adliye koridorlarında, kolluk 
birimlerinde, duruşma salonlarında, çalıştığımız 
bürolarda, dijital ortamlarda ve yaşamın diğer 
alanlarında karşılaştığımız toplumsal cinsiyete dayalı 
şiddet ve ayrımcılığa, heteroseksizme ve cis seksizme 
dur diyoruz.

Kazanılmış haklarımızın gaspına, toplumsal cinsiyet 
temelli şiddet ve ayrımcılığa karşı mücadelemizi ev 
içinde, sokakta, çevrimiçi-çevrimdışı mesleğimizi 
ifa ettiğimiz her yerde büyüttüğümüz gibi, meslek 
örgütümüz içerisinde de büyütmekte kararlıyız.

Kadın avukatlar olarak, toplumsal cinsiyete dayalı 
şiddete ve ayrımcılığa; cinsel yönelimimize, cinsiyet 
kimliğimize/ifademize dayalı maruz bırakıldığımız 
şiddete ve ayrımcılığa karşı verdiğimiz mücadelede 
meslek örgütlerimizi de bütüncül politikalar 
oluşturmaya ve bu mücadelede gereken özeni 
göstermeye, Türkiye Barolar Birliği’nin yeni oluşacak 
yönetimini eşitliği sağlayacak somut adımlar atmaya 
çağırıyoruz.  Yaşamımızın her alanında karşımıza 
çıkabilen toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve 
ayrımcılığın mesleğimizde de olduğunu görüyor ve 
biliyoruz.

Türkiye Barolar Birliği’nin, 4-5 Aralık’ta 
gerçekleşecek olan Genel Kurulu’nda çağrımız dikkate 
alınmalı, taleplerimiz doğrultusunda toplumsal 
cinsiyet temelli şiddet ve ayrımcılık ile mücadele 
edileceği taahhüt edilmelidir.

Bizler dayanışmamızı büyüterek, meslek 
örgütümüzde gerçek eşitlik sağlanıncaya dek bu 
mücadeleyi sürdürecek ve sürecin takipçisi olacağız.” 
İfadelerine yer verildi.
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Av. Talih Uyar ile yeni Yargıtay kararları 
değerlendirildi

İzmir Barosu üyesi ve Yaşar Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Görevlisi Av. Talih Uyar, “İcra 
Hukukuna İlişkin Son Yargıtay Kararlarının 

Değerlendirilmesi” konulu panelimizin konuğu oldu. 
Çok sayıda kitabı, makaleleri ve verdiği konferanslarla 
icra hukukunda Türkiye’nin en tanınmış isimlerinden 
biri olan Av. Talih Uyar’ın bilgi ve deneyimlerini 
paylaştığı panelimiz büyük ilgi gördü. Seyhan Otel 
Güney Balo Salonunda düzenlenen panelimize, 
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul 
ve İcra-İflas Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Hakan Albayrak, Baro Saymanımız Av. V. Mert 
Kuşdemir, Yönetim Kurulu üyelerimiz Av. Nevzat Elçi 
ve Av. Özcan Delihasan önceki dönem Baro Başkanımız 
Av. Veli Küçük, meslektaşlarımız ve stajyer avukatlar 
katıldı.

KADINA YÖNELİK CİNAYETLERE “DUR”  
       DEMEK ZORUNDAYIZ

Açılışta konuşan Başkanımız Av. Semih Gökayaz, 
İcra İflas Hukuku konusunda son günlerde gündeme 
gelen kanun tasarısı ile yapılacak değişiklikler 
konusunda meslektaşlarımızın bilgilendirilmesinin 
hedeflendiğini, bu anlamda bu konferansın faydalı 
olacağını, diğer kanun değişiklikleri ile ilgili konferans 
ve seminerlerinde yine devam edeceğini belirtti. 
Kadına yönelik işlenen cinayetler konusuna da değinen 
Başkanımız Av. Semih Gökayaz, 2022 yılı Şubat 
ayında Türkiye genelinden çok değerli hukukçuların 
katılımıyla “Kadın Cinayetlerinin Önlenmesi” konulu 
çalıştay yapacaklarını söyledi.

 

GÜNCEL GELİŞMELERİ AKTARDI
Başkanımız Av. Semih Gökayaz’ın açılış 

konuşmasının ardından Av. Talih Uyar, İcra İflas 
Kanunu tasarısı ile gündeme gelen değişiklikler, 
tasarıdaki eksik kalan yönler, yeni getirilen maddelerle 
ilgili değerlendirmeler yaparak, meslektaşlarımızın 
tasarı yasalaştığından karşılaşabileceği sıkıntılar ve 
çözüm yollar konusunda da bilgiler verdi. Programın 
son bölümünde ise meslektaşlarımız, uygulamada 
karşılaştıkları sorunlarla ilgili bilgi alıp, merak 
ettikleri konularda sorularını ilettiler. Av. Talih Uyar, 
meslektaşlarımızın tüm soru larını ayrıntılı olarak 
yanıtlayıp güncel örnekler verdi. Büyük ilgi gören 
panelimizin ardından Başkanımız Av. Semih Gökayaz, 
Av. Talih Uyar’a teşekkür plaketi verdi.

Programımızda İzmir Barosu üyesi ve Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Av. Talih Uyar, İcra 

İflas Kanunu tasarısı ile gündeme gelen değişiklikler, tasarıdaki eksik kalan yönler, yeni getirilen maddelerle ilgili 

değerlendirmeler yaptı.
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Baromuz ile Çukurova Teknokent işbirliğinde 
düzenlenen Marka ve Patent Vekilliği 
Sınavına hazırlık eğitimleri yapıldı

Çukurova Teknokent ve Adana Barosu arasında 
iş birliği protokolü çerçevesinde düzenlenen 
Marka ve Patent Vekilliği Sınavına Hazırlık  

   Eğitimleri başladı. Çukurova Teknokent’te 7 
Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek eğitimlerin 
açılış programına Baromuz Yönetim Kurulu Üyesi Av. 
İlker Güzel katıldı.

BU ALANDA HUKUKÇUYA İHTİYAÇ VAR
Çukurova Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Selçuk Çolak programın açılışında yaptığı 

konuşmasında, Teknokentlerin kentlerin ekonomisine 
ve ticaretine katkı sağlamak adına önemli projeler 
üretirken şirketlere tam kapasite ile hizmet verdiklerini 
hatırlatarak, kurumda yer alan firmaların patent ve 
buluşlarının fazla olduğunu dile getirdi. Çolak, marka 
ve patent vekillerine ihtiyacın her geçen gün arttığını da 
belirterek, hukukçu marka ve patent vekilleriyle de bu 
sahada daha kaliteli bir hizmet verebileceğini söyledi. 
Konuşmanın ardından ilk gün Av. Ender Kunt, vekillik 
mevzuatını anlattı.

Baromuzla yapılan protokol kapsamında, baromuz 
üyesi meslektaşlarımızın yüzde 70 indirimli olarak 
yararlandıkları eğitimlerde, meslektaşlarımıza yönelik, 
“Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Uzmanlık Eğitimi”   
başlıklı eğitimler de düzenlenecek. Eğitimlerle, bilgi 
paylaşımı ve tecrübe aktarımı yapılarak ‘fikri mülkiyet’ 
konulu davalar için ihtisaslaşmanın sağlanması 
hedefleniyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 
Marka ve Patent Vekilliği sınavı 13 Kasım 2021 tarihinde 
yapıldı.

Hayvanlara ‘acımasızca ve zalimce muamele’ 
için 4 ayrı suç duyurusunda bulunduk

Yapılan suç duyurularına konu olan olaylar 
şunlardır: *20 Ekim 2021 tarihinde Adana 
ilinde bir erkeğin, erkek bir sokak köpeğine 

tecavüz etmesi, Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma 
Derneğinin sosyal medya hesaplarında yayınlanan 
video görüntülerinde olayın görülmesi. *22-23 Ekim 
2021 tarihlerinde Bursa Osmangazi’de E.E. isimli 
şahıs tarafından masum bir köpeğin tüfekle vurularak 
acımasızca öldüren şüphelinin, köpeğin 
ölüsünü tehdit ve gözdağı amacıyla bir 
hayvan severin kapısına attığını ve olayı 
itiraf ettiği video kaydını kişisel sosyal 
medya hesabından yayınlaması. *25 Ekim 
2021 tarihinde Konya’nın Sarayönü ilçesinde 
Sarayönü Belediyesi çalışanı olduğu belirtilen 
kişilerin, belediye araçlarıyla onlarca köpeği 
uyuşturucu iğneyle bayılttıktan sonra boş bir 
arazide açılan kuyuya atmaları, üzerlerini 
toprakla örterek öldürdükleri olaya ilişkin 

vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt 
altına alınan görüntülerde köpeklerden birinin açılan 
kuyudan çıkması. *15.11.2021 tarihinde İstanbul ili, 
Zeytinburnu İlçesi, Seyit Nizam Mahallesi’nde hayvan 
severlerin çok sayıda ölü kedi tespit etmeleri üzerine, 
yapılan incelemelerde F.K. İsimli kadının sokak 
hayvanlarının mama ve su kaplarına çamaşır suyu 
döktüğü tespit edilmesi.
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24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Anadolu 
Ortaokulu’na kütüphane kazandırdık

Kütüphanesi olmayan okullarımıza destek 
olmak için seferberlik başlatan Baromuz ve 
Çocuk Hakları Merkezi , Yüreğir İlçesine bağlı 

Anadolu Ortaokulu Okul Müdürü Akın Köksal ile temasa 
geçti. Meslektaşlarımızın bağışlarıyla alınan çok sayıda 
roman ve hikaye kitaplarından oluşan kütüphanenin 24 
Kasım Öğretmenler Günü’nde açılışı yapıldı.

Açılış törenine, Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, 
Başkan Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli. 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nevzat Elçi, Çocuk Hakları 
Merkezi Başkanlarımız Av. Gamze Lamba Apaydın, Av. 
Murat Gülsün, Merkez üyeleri Av. Çiğdem Aneplioğlu 
Çin, Av. Merve Orçan, Av. Sinan Sivri, Av. Nazife Semra 
Şahinkuş, Av. Merve Toğma, Stayjer Av. Buse Taşgır, 
Yüreğir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tolga Ügdül, 
Emin Dalak, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Cafer Esendemir de katıldı.

BUGÜN YALNIZCA BİR KÜTÜPHANE   
       AÇMADIK…

Başkanımız Av. Gökayaz, açılışta yaptığı konuşmada 
şunları söyledi:

“Çocukların hayatına kitap ile dokunmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün yalnızca bir 
kütüphane açmıyoruz, pırıl pırıl yetişecek, düşünecek 
ve sorgulayacak gençlerimizin geleceğine katkıda 
bulunuyoruz. Kütüphanemizin hazırlanmasında ve 
kitap bağışı konusunda emek harcayan ve destek olan 
herkese  çok  teşekkür  ediyorum.   Bize  bu imkanı sağlayan 
ilçe milli eğitim müdürümüze, okul müdürümüze ve 
öğretmenlerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 
Cumhuriyetimizin ve geleceğimizin teminatı 
yavrularımızın daha iyi yetişmeleri için onlara kitap 
okuma alışkanlığını kazandırmalıyız. Eğitime katkı 
sunmayı herkes kendine görev edinmelidir.” dedi. 
Kurdele kesimi sırasında kendisini dinleyen öğrencilere 
“Hepinizden haftada iki kitap bitirmenizi istiyorum” 
diyen Başkanımız, tüm öğretmenlerin 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nü de kutladı ve karanfil takdim etti. 

Okul Müdürü Akın Köksal, avukatlara anlamlı 
yardımlarından dolayı teşekkür ederek, “Okulumuzda 
kütüphanemiz bulunmuyordu. Böylesine önemli 
eksikliği giderdiğiniz için teşekkür ediyoruz” dedi. 

Konuşmaların ardından kütüphanede yer alan 
kitaplar okul öğrencilerinin büyük ilgisiyle karşılandı.

Tören sonunda okula Türk Bayrağı hediye edildi.

Merkeze bağlı Yüreğir İlçesi Anadolu Ortaokulu’nun kütüphanesi, Baromuz ve Çocuk Hakları Merkezimizin katkılarıyla 

oluşturuldu.
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Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzdan 
“Av. Altuğ Polat Tiyatro Topluluğu” 
oyuncularımıza sürpriz ziyaret

Adana Barosu “Av. Altuğ Polat Tiyatro 
Topluluğu” önümüzdeki yıl sahneleyeceği 
Moliere’in Cimri adlı oyununun provalarını 

yoğun tempoda sürdürüyor. Hukukçular Derneğinde 
Ekim ayından bu yana haftanın 3 günü provalarını 
sürdüren topluluk üyelerimiz, Başkanımız Av. Semih 
Gökayaz sürpriz ziyaretiyle moral buldu. Tiyatro 
Topluluğuna büyük önem ve değer verdiğini vurgulayan 
Başkanımız Av. Gökayaz, 2022 yılında sahnelenecek 
oyunu heyecanla beklediklerini söyledi.

MESLEKTAŞLARIMIZI ÇOK           
       GÜZEL BİR OYUN BEKLİYOR

Adana Barosu Av. Altuğ Polat Tiyatro 
Topluluğu Başkanı Av. İsmail Oray Ayhan, 
“Tiyatro çalışmaları keyifli fakat zor, disiplin 
ve özveri isteyen çalışmalar. 2011 yılında 
topluluğumuzun çıkardığı ilk oyundan bu 
yana her sene üstüne biraz daha koyarak, 
daha iyi oyunlar çıkarmaya çalışarak 
ilerledik. Cimri ile meslektaşlarımızı çok 
güzel bir oyun bekliyor. Bizlere destek veren 
Başkanımız Av. Semih Gökayaz, Kültür 
Sanat Komisyonu Koordinatör Yönetim 
Kurulu Üyemiz Av. Ayşe Duygu Özgüven 
ve Kültür Sanat Komisyonu Başkanımız 
Av. Fatih Aslan’a ekip arkadaşlarım adına 
çok teşekkür ediyorum.” dedi. Kültür Sanat 

Komisyonu Başkanımız Av. Fatih Aslan da amaçlarının 
Adana Barosunu sanatla anılan bir baro haline getirmek 
olduğunu ifade etti.

Devlet Tiyatrosu sanatçıları Gökhan Doğan’ın 
yönetmenliğini ve Burçin Börü’nün yönetmen 
yardımcılığında provalarını sürdüren oyuncu 
kadrosunda ise Av. Serdar Demirtaş, Av. İsmail Oray 
Ayhan, Av. Fatih Aslan, Av. Meryem Eren, Av. Ayşenur 
Atıcı, Av. Tolga Kaan Pataz, Av. Pelin Gençdal, Av. Seda 
Sağ, Av. Yılmaz Yurtturu, Av. Sefa Aydoğan, Av. Sibel 
Öner, Av. Gizem Sahip, Av. Buse Seçenoğlu, Av. Bihter 
Açıkkan ve Av. Dilek Nur Donma Bal bulunuyor.

Moliere’in Cimri adlı oyununun provalarını yoğun tempoda sürdüren topluluk üyelerimiz, Başkanımız Av. Semih Gökayaz 

ve Kültür Sanat Komisyonu Koordinatör Yönetim Kurulu üyemiz Av. Duygu Özgüven’in sürpriz ziyaretiyle moral buldu. Av. 

Semih Gökayaz, sahnelenecek oyunu heyecanla beklediklerini söyledi.
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Sözcü’ye konuşan Başkanımız 
Av. Semih Gökayaz: 
Yargıdaki OHAL bir an önce son bulmalı

Sözcü Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Mehmet 
Serbes’e konuşan Baro Başkanımız Av. Semih 
Gökayaz, 15 Temmuz darbe girişiminin 

ardından uygulanmaya başlayan OHAL koşullarının 
birçok alanda kaldırılmasına rağmen yargıda sürdüğünü 
söyledi. Birçok konudaki tutuklama kararının sadece 
sınırlı sayıdaki sulh ceza hakimine verilmiş olmasının 
sakıncalarına dikkat çeken Av. Gökayaz, “Yargıdaki 
OHAL de bir an önce son bulmalı” dedi.

Başkanımız Av. Semih Gökayaz, şunları söyledi:
- Adaletin hiçbir gölge kabul etmemesi gerekirken 

HSK üyesi bile siyasi parti liderinin ismini telaffuz ederek 
istifa ediyor. Oysa o HSK üyesi Meclis tarafından seçilmiş 
ve sorumluluğu meclise karşıdır. Bizim barolar olarak 
öncelikle görevimiz ülkede hukukun üstünlüğünün 
sağlanması. Tüm çabalarımız öncelikle bu yönde olacak.

– Türkiye’de 15 Temmuz sürecinde OHAL ilan 
edildi, yargıda da uygulama oldu, ülkede OHAL kalktı 
ama yargıda kalkmadı. Yargıdaki OHAL’in de bir an önce 
kalkması gerekir. Bir tutuklama kararı sadece sulh ceza 
hakimliklerinde sınırlı sayıdaki hakimler tarafından 
veriliyor. İtiraz da aynı hakimler tarafından inceleniyor. 
Siz bu ülkedeki hakimlere güvenmiyor musunuz?

BU SİSTEM DEĞİŞTİRİLMELİ
– Oysa geçmiş yıllarda bu tutuklamalara asliye ceza 

hakimleri de itiraz üzerine bakardı. 2016 da getirilen 
düzenleme ile sulh ceza hakimlikleri kuruldu. Tutuklama, 
el koyma, arama, tedbir mahiyetindeki kararlar sadece 
sınırlı sayıdaki hakimler tarafından yapılıyor. Geçmiş 
yıllarda yargısal denetimler dikey olurdu. Bu sistemin 
derhal değiştirilmesi ve dikey denetimden bir üst 
mahkemenin denetiminden geçmesi gerekir.

– Görevde olan hakim ve savcıların yüzde 75’i, 
0-5 kıdem yaşında. Bunlar birinci bölgede de görev 
yapıyorlar. Hakim savcılıkta gerçekten liyakat önemli 
ama 15 Temmuz’un yargıda yarattığı en büyük tahribat 

da bu oldu. Hakim ve savcıların gerekirse 3 ayda bir 
eğitimden geçmeleri gerekiyor. Yeteri kadar 1. sınıf 
hakim olmadığı için Bölge Adliye Mahkemelerinde çok 
ciddi bir açık var. Üst derece mahkeme olduğu için dosya 
konusunda orada da tıkanma yaşanıyor.

KİMSE MESLEK ÖRGÜTLERİNE           
       KULAKLARINI KAPATMASIN

– Türkiye’de adalet bir çekicinin arkasında çekilen 
araç gibi. Adalet bağımsız değil. Çekici, adaleti nereye 
çekerse oraya gidiyor. Bu tablonun değişmesi için HSK 
yapısının değişmesi, yürütmenin yargıya hiçbir şekilde 
müdahale etmemesi lazım. Ama görüyoruz ki tahliyesine 
karar verilen sanıklar serbest bırakılmıyor.

– Avukat Selçuk Kozağaçlı ve Osman Kavala 
davalarında olduğu gibi yeni bir soruşturma açılarak 
tekrar tutuklanıyor. Bunu duymak için 10 büyükelçinin 
söylemesine, dışarıdaki insan hakları temsilcilerinin 
konuşmasına gerek yok zaten bizler barolar olarak 
söylüyoruz. Bu ülkede hepimizin birbirinden öğreneceği 
şeyler var. Kimse meslek örgütlerine kulağını tıkamasın, 
gözünü kapatmasın. Birbirimizi dinlemeye ihtiyacımız 
var.

GENÇ AVUKATLAR İÇİN UYUM BÜROSU  
       KURULDU

– Adana Barosu’na yılda yaklaşık 600 avukat geliyor. 
Bu sayı Adana için çok fazla. Bu sayının avukatlığa 
hazırlama konusundaki sorumluluk bize ait. Stajyer 
avukatlarımıza özel oluşturduğumuz sınıflarda eğitim 
veriyoruz. Mesleğe adım attıkları gün hazır hale 
getirilmesine çalışıyoruz. Aramıza yeni katılan avukatlar 
iş bulamıyorlar, ofis açma kaygısı var. Bu nedenle biz 
bir Uyum Bürosu hizmete açtık. Bu kirasını baromuzun 
karşılayıp tefriş ettiği yıllık maliyeti avukatımıza 2 bin 
lira olan bir büro. Orada avukatımız açık ofiste vergi 
levhası ile çalışacak, özel görüşme odalarımız var, özel 
görüşmelerini orada yapacak, ço k ciddi ilgi gördük.

TBB GENEL KURULUNDA YENİ YÖNETİM  
       OLACAK

– Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu genel 
kurulu kararı aldı. 2017’den bu yana iki kez genel kurul 
daveti yaptık. Ancak TBB bundan kaçmıştı. Sonradan 
TBB yönetiminin, başkanlığın bekasını sağlamak için 
Çoklu Baro Sistemi ortaya çıkartıldı. Birlik başkanı da 
bu Çoklu Baro Sistemi’ne sahip çıktı. Barolara en büyük 
ihanet bu Çoklu Baro Yasası’yla gerçekleşti. Önümüzdeki 
Barolar Birliği Genel Kurulu sürecinde avukatlık mesleğin 
onuruna yakışır bir yönetim kurmaya çalışacağız.

“Türkiye’de 15 Temmuz sürecinde OHAL ilan edildi, yargıda da uygulama oldu, ülkede OHAL kalktı ama yargıda 

kalkmadı. Yargıdaki OHAL’in de bir an önce kalkması gerekir” dedi.
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KOZA TV’de canlı yayınında ülke gündemine 
dair değerlendirmelerde bulunan Başkanımız 
Av. Semih Gökayaz: 
Hukukun egemen olduğu bir sistem inşa 
etmeliyiz

Koza TV’de “Gündem Akdeniz” programının canlı yayın konuğu olan Başkanımız Av. Semih Gökayaz, “Her şart ve koşulda 

bağımsız yargıyı, kuvvetler ayrılığına dayalı güçlendirilmiş parlamenter sistemi sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz” 

dedi.

Başkanımız Av. Semih Gökayaz, Adana’dan 
yayın yapan KOZA TV’de gazeteci Ömer 
Üney ve Yusuf Baştuğ’un hazırlayıp 

sunduğu “Gündem Akdeniz” programının canlı yayın 
konuğu oldu. Programda güncel konular, Baromuzun 
çalışmaları, avukatların sorunları ve geleceği hakkında 
değerlendirmelerde bulundu.

YARGIDA AKIL  TUTULMASI  ÇAĞI  YAŞIYORUZ
Başkanımız Av. Gökayaz, programda soruları 

yanıtlarken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde 
hukukun egemen olmasının imkanı bulunmadığını 
söyledi. Av. Gökayaz, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu’nun geçtiğimiz haftalarda metruk binalara için 
muhtarlara “Sen gece yık, mahkeme kararı arkadan 
gelsin” şeklindeki sözleri için de şöyle konuştu: “Bu 
‘tavsiye’ kabul edilemez. Hukukun egemen olduğu 
bir sistemin inşası için kuvvetler ayrılığına dayalı 
güçlendirilmiş parlamenter sistem ve adalet sisteminin 
hayata geçirilmesi bir zorunluluktur. Etkili bir hukuk 
düzeni olmadıkça böyle görüşleri duyarız. Ne yazık ki 
yargıda akıl tutulması çağı yaşıyoruz. Bu nedenle her 
şart ve koşulda bağımsız yargıyı, kuvvetler ayrılığına 
dayalı güçlendirilmiş parlamenter sistemi sonuna 
kadar savunmaya devam edeceğiz.”

HUKUK SİSTEMİNİ ANLAMAKTA ZORLUK  
       ÇEKİYORUZ

Başkanımız Av. Gökayaz, Türkiye’de görev yapan 
10 büyükelçinin, Osman Kavala’nın serbest bırakılması 
çağrısının ardından yaşanan gelişmelere de değindi. 
Ülkede hukukun zayıf, bağımsızlıktan uzak ve keyfi 
uygulamalara maruz kaldığını belirten Av. Gökayaz 
şöyle devam etti: “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
kararlarının tanınmadığı, Anayasa Mahkemesi 
kararlarının uygulanmadığı, Avukat Selçuk Kozağaçlı 
ve onunla birlikte yargılanan meslektaşlarımız ile 
Osman Kavala hakkında tahliye kararı verilmesine 
rağmen serbest bırakılmadığı, bu kararları veren 

mahkeme heyetlerinin dağıtıldığı bir hukuk sistemini 
anlamakta zorluk çekiyoruz. Anayasa Mahkemesinin 
kararlarına yerel mahkemenin uymaması da hukuken 
mümkün değildir. Ülkeye yabancı yatırımcının 
gelmesini de bu durum olumsuz etkilemektedir. 
Hukuka aykırı uygulamaları yabancı hukukçularla bir 
araya geldiğimizde anlatamıyoruz. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sisteminde yetkilerin tek elde toplanmış 
olması nedeniyle hukuk alanında ciddi güvensizlik 
var. Anayasa’nın Hakimler ve Savcılar Kurulunu 
düzenleyen maddesi yeniden ele alınmalıdır. Çünkü 
yargı bağımsızlığının gerçek anlamda sağlanması 
için yargının yürütmenin denetiminden tamamen 
çıkarılması gerekir.”

TBB’Yİ YENİDEN VAR ETMEK İÇİN   
       MÜCADELE VERİYORUZ

Av. Gökayaz, 04-05 Aralık 2021 tarihlerinde 
Ankara’da yapılacak Türkiye Barolar Birliği 36.Olağan 
Genel Kurul’una odaklandıklarını da belirterek, 
“Barolar seçimlerini tamamladılar. Bir değişim 
şart. Hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının 
teminatı, şeffaf, adil ve katılımcı bir TBB’yi yeniden 
var etmek için mücadele veriyoruz. Bu onurlu göreve 
layıkıyla yapacağına inandığımız avukatlık mesleği 
ve mesleğimizin sorunlarıyla ilgilenen bir yönetimin 
olması en büyük arzumuzdur.” dedi.
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Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü saygı ve minnetle andık

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yılında Valilik 
ve Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü ev 

sahipliğinde düzenlenen farklı etkinliklerle andık. 
Başkanımız Av. Semih Gökayaz anma programlarında 
Baromuzu temsil etti. 

İlk olarak Atatürk Parkı’na çelenklerin sunulmasıyla 
başlayan programda saat 09:05’te sirenlerin çalmasıyla 
birlikte Atatürk’ün manevi huzurunda 2 dakikalık saygı 
duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı’nın 
okunması ile göndere çekilen bayrağımız yarıya 
indirildi ve program sona erdi. 

Daha sonra Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 
ev sahipliğinde Kongre Merkezi’ndeki gerçekleşen 
anma programında Çukurova Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı ve Çukurova Üniversitesi Kültür 
Müdürlüğünce ‘İçimizden Biri’ başlıklı tiyatral 
anlatımla Atatürk’ün hayatından kesitler sunuldu. 
Perdeye yansıtılan lazer ve ışık gösteri eşliğinde 
muhteşem görseller oluşturuldu. Etkinlik çerçevesinde 
sahnede zeybek oynandı. Öğrenciler tarafından İzmir 
Marşı’nın söylenmesi ile program tamamlandı.

Geleneksel Adana Barosu koşusu pandemi 
nedeniyle iki yıl aradan sonra yapıldı

3 yaşlı safkan İngiliz taylarının katılım gösterdiği 
mücadele, 1400 metre mesafe üzerinden kum 
pistte koşuldu. Yarışı jokey Gökhan Kocakaya 

ile “Osman Bey” isimli at kazandı. Adana Barosu 
adına koşulan koşu sonunda Super Tuna ikinci sırada 
kendisine yer bulurken, Ceyar üçüncü, Koca Alp de 
yarışı dördüncü tamamladılar.

Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde; 
kazanan atın sahibi Sait Öztürk’e kupasını Baro 
Genel Sekreterimiz Av. İlker Mengü verdi. At sahibine 
çiçeğini Yönetim Kurulu üyemiz Av. Gül Yalçın Aslan,  
Adana Hipodrom Müdürü Bora Güralp’ e çiçeğini ise 
Saymanımız Av. Mert Kuşdemir takdim etti.

Av. İlker Mengü, yaptığı konuşmada şu ifadeleri 
kullandı;

“Pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra bugün 
14. kez koşulan Adana Barosu Koşusu için burada 
bulunmaktan mutluyuz. Atçılık, Cumhuriyetin 
kurulmasıyla kültürümüzün bir parçası olmuştur. 
Türkiye Jokey Kulübü, Atatürk’ün mirasına ve 
bu kültürün yaşanmasına en güzel şekilde sahip 
çıkmaktadır. Bu nedenle TJK yöneticilerini ve 
çalışanlarını kutluyorum.

Bugün, Büyük Atatürk’ün mirasına sahip çıkma 
adına yapılan Adana Barosu Koşusunu kazanan atın 
sahibi kutluyorum. Çok keyifli bir yarış oldu. Bundan 
sonraki koşu hayatında da başarılar diliyorum.”

Şeref Tribünü’ndeki kupa törenine çok sayıda 
avukat ve davetli katıldı.

Bu yıl 14.’sü düzenlenen Adana Barosu Kupası Koşusu, Adana Yeşiloba Hipodromu’nda yapıldı. Kupanın sahibi “OSMAN BEY” oldu.
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“AB Yeşil Mutabakat Pilot Projesi” 
toplantısında konuşan Başkanımız
Av. Gökayaz: “Doğayı ve çevremizi 
korumak hepimizin görevidir”

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki (AOSB) “AB Yeşil Mutabakat 
Pilot Projesi Kapsamında Kamu-Üniversite-

STK’ların Rolü” başlıklı toplantı, Başkanımız Av. Semih 
Gökayaz’ın katılımıyla yapıldı. Toplantıda Başkanımız 
Av. Gökayaz “Çevre Hukuku” ile ilgili konuşma yaparken, 
Baromuz Üyesi ve Çözüme Ortak Ol (ÇOLDer) Başkanı 
Av. Özge Demirdelen de AB Yeşil Mutabakatı’nda 
firmaları bekleyen hukuksal süreçler hakkında bilgi 
verdi. Başkanımız konuşmasında, çevre hukukunun 
ilkelerini ‘Kirleten öder ilkesi’, ‘İhtiyat ilkesi’, ‘Önceden 
önlemek ilkesi’, ‘Entegrasyon ilkesi’ ve ‘Katılım ilkesi’ 
olarak sıraladı. Başkanımız Av. Gökayaz, daha sonra 
‘Çevre hakkı’ kavramı hakkında bilgi verdi. Av. Gökayaz, 
“Çevre hukukunun tam anlamıyla uygulanabilmesi 
için, medya aracılığıyla yapılacak çalışmaların ve tabii 

ki şu anda yer aldığımız bu toplantı gibi kamu kurum ve 
kuruluşları ile STK’lar ile yapılacak organizasyonların 
önemi büyüktür. Aldığımız nefesin, içtiğimiz 
suyun, yüzdüğümüz denizin kalitesini korumak biz 
insanoğlunun elinde.” dedi.

Kadın voleybol takımımız şampiyonluk 
kupasını Başkanımız Av. Semih Gökyaz’a 
takdim etti

Kahramanmaraş’ta düzenlenen Cumhuriyet 
Kupası Avukat Spor Oyunları’nda Gümüş 
grupta şampiyon olan Adana Barosu Kadın 

Voleybol Takımımız, şampiyonluk kupasını Baro 
Başkanımız Av. Semih Gökayaz’a takdim etti.

Başkanımızı ziyaret eden Kadın Voleybol 
Takımımızın Antrenörü Miraç Zengel, Takım 
Kaptanımız Başak Kınık, Öykü Eşberk, Esen Tuncer 
Özdemir, Elif Kaya, Büşra Kaya, İrem Közig ve İrem 

Burgu, elde ettikleri şampiyonluk kupasını 
teslim ettiler. 

Başkanlık makamında gerçekleşen 
ziyarette Baro Başkanımız Av. Semih 
Gökayaz, Kadın Voleybol Takımımızın 4 
yıllık mazisi olmasına rağmen Baromuzu 
bütün turnuvalarda başarıyla temsil 
ettiğini belirterek, “Adana Barosu’nun 
gururu oldular. Kadınlarımıza her zaman 
inanıyor ve güveniyoruz. İstanbul Barosu 
maçı dışında Kahramanmaraş’ta da bütün 
maçlarını kazanarak, çok çalışmalarının 
semeresini aldılar. Tüm branşlara ve 

gelecek gençlerimize örnek oldular. Kendilerini bir kez 
daha kutluyorum. Hepsinin emeklerine ve yüreklerine 
sağlık. Adana Barosu olarak kendilerine olan desteğimizi 
her zaman sürdüreceğiz” dedi.

Ziyaret esnasında Yönetim Kurulu Üyemiz Av. 
Erkan Çetin de hazır bulundu. Sohbet ortamında geçen 
görüşmede önümüzdeki süreçte yapılacak etkinlikler 
konuşuldu.
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Diyarbakır’da düzenlenen Av. Tahir Elçi’yi 
anma törenlerine katıldık

Adana Belediye Başkanı Av. Ege Bağatur 
mezarı başında anıldı

Diyarbakır Baro Başkanı ve Türkiye İnsan 
Hakları Vakfı (TİHV) kurucularından Av. 
Tahir Elçi’nin, 28 Kasım 2015’te öldürüldüğü 

yer olan Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Dört Ayaklı 
Minare’nin önünde anıldı.

Anma programına Baro Başkanımız Av. Semih 
Gökayaz, TBB Delegemiz Av. Veli Küçük, önceki Başkan 
Yardımcımız Av. Sabahattin Gümüş katıldı. 

Elçi’yi anmak üzere siyasetçiler, baro başkanları, 
avukatlar, adliye önünde bir araya gelerek tarihi Dört 
Ayaklı Minare’nin önüne kadar yürüdü. Katılımcılar, 
Av. Elçi’nin vurulduğu yere karanfiller bıraktı. Av. Tahir 
Elçi’nin vurulduğu gün yaptığı basın açıklamasının 
metninin okunduğu anmada, Elçi anısına saygı 
duruşunda bulunuldu.

Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren, cinayetinin 
üzerinden 6 yıl geçmiş olmasına rağmen faillerin ortaya 
çıkarılmamasından duyduğu üzüntüyü ifade etti. Av. 
Tahir Elçi’nin, ömrünü insan haklarına, barışa, temel 
hak ve özgürlüklerin korunması mücadelesi verdiğini, 
kültür mirasına sahip çıkarken de katledildiğini söyledi. 
Av. Elçi’nin eşi Türkan Elçi de yaptığı açıklamada, 
adaletin çıkmazında olduklarını belirterek, katillerin 
hak ettikleri cezalarla cezalandırılmasını talep etti.

Dört Ayaklı Minare’nin önünde yapılan anmanın 
ardından grup, Elçi’nin mezarının bulunduğu Yeniköy 
Mezarlığı’na gitti ve Av.Elçi mezarı başında da anıldı.

Baromuz Başkan Yardımcısı Av. 
Miyesser Ersalan Önenli ve Yönetim 
kurulu üyemiz Av. Nevzat Elçi, 

1973-1977 yılları arasında Adana Belediye 
Başkanlığı yapan Av. Ege Bagatur için Buruk 
Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine 
katıldılar. Anma törenine eski CHP Adana 
Milletvekili Hulusi Güvel, Çukurova Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, siyasetçiler, 
sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Av. Ege 
Bagatur’un yakınları katıldı. Törene katılanlar, 
Av. Ege Bagatur’un yaptığı hizmetler ve hukuka 
bağlılığıyla sembol bir isim olduğunu belirtti.

Törene Başkanımız Av. Semih Gökayaz, TBB Delegemiz Av. Veli Küçük ve önceki Başkan Yardımcımız Av. Sabahattin 

Gümüş katıldılar. Başkanımız, Av. Elçi’yi asla unutmayacaklarını dile getirdi.
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Uzlaştırmacılık uygulamalarında 
yaşanan sorunları aktardık

Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm 
(AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa 
Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi 

kapsamında Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı 
Orhan Cüni, Alternatif Çözümler Daire Başkanı 
Merve Özcan, Tetkik Hâkimleri Rukiye İpek Yılmaz, 
Zehra Seda Kalyoncu, Avrupa Konseyi Kıdemli Proje 
Sorumlusu Bilge Filiz, Proje Asistanı Kıvılcım Subaşı, 
Proje Dil Asistanı Özkan Hamarat, Yabancı Uzmanlar 
: Leonardo D’urso an Adi Gavrila, Ulusal Uzmanlar; 
Uzlaştırmacı Ferda Eser, Hacettepe Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan, 
Başkanımız Av. Semih Gökayaz ve Uzlaştırmacılık 
alanında çalışan avukatlarımızla toplantı yaptı. 

Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Orhan Cüni, 
Uzlaştırmacılık konusunda iyi bir sistem kurduklarını 
ancak daha yapılacak çok iş olduğunu belirterek, 
“Uzlaştırmada taraf vekili olan avukatın rolü çok 
önemli. O anlamda avukatlarımızın bu kuruma sahip 
çıkması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz da, “En 
temel sorunumuz bu müessesenin avukatlar dışında 
başka görevlerde bulunan kişiler tarafından da 
yapılmasıdır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
gerekçe gösterilerek avukatlarla tarafların bilgisinin 
paylaşılmasından imtina edilirken uzlaştırmacılık 

yapan kamu görevlisi, elindeki şifreyle her türlü 
bilgiye, telefona, adrese kolayca ulaşabiliyor. Bu 
çarpıklığın biran önce son bulması gereklidir. Ayrıca 
uzlaştırmacılık ücret tarifesi hayatın gerçeklerinden 
ve verilen emeğin karşılığından çok uzak. Bu nedenle 
uzlaştırmacılık ücret tarifesinde değişikliğe gidilerek 
ücretler, görevin onuruna yakışır bir seviyeye 
çıkarılmalıdır.” dedi.

Baro Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Neval Yurtdaş, 
Baromuz üyesi uzlaştırmacı meslektaşlarımız Av. 
Sertap Alkan, Av. Esat Semerci, Av. Birsu Koç, Av. 
Sevde Yiğiter, Av. Anıl Can Gövenç, Av. Hakan 
Tahtacı, Av. Sultan Ayaz, Av. Şafak Uğurlu ve Av. Deniz 
Eylem Coşkun,  heyetle Uzlaştırma mekanizmasının 
uygulamasında yaşanan sorunların çözümlerine dair 
çalışma toplantısına katıldılar.
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Baromuz Engelli Hakları alanında çalışan
sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği için
buluştu

Baromuz ile Özel Adana Uğur Okulları 
arasında protokol imzalandı

Adana Barosu Engelli Hakları Komisyonumuz 
tarafından Engelli Kişilerin Adalete 
Erişim Hakkı, kentimizde yaşayan Engelli 

vatandaşların sorunlarla öncelikli olarak etkin mücadele 
edilmesi için Sivil Toplum Örgütleri ile buluşuldu.

Şirin Park Otel’de gerçekleşen toplantıya, 
Başkanımız Av. Semih Gökayaz, Baromuz Engelli 
Hakları Komisyonu Koordinatör Yönetim Kurulu üyesi 
Av. İlker Güzel, Komisyon Başkanımız Av. Özlem Kara, 
Komisyon Başkan Yardımcımız Av. Asile Betül Yayla, 
komisyon üyelerimiz Av. Bahar Melek Dizdar ve Av. 
Cennet Aşama katıldılar.

BİZE EV ÖDEVİ ÇIKARMANIZI İSTİYORUM
Başkanımız Av. Semih Gökayaz, açılış konuşmasında, 

“Hepiniz çok önemli işler yapıyorsunuz. Bizler de  
sorunlarınıza çözüm bulup hayata geçirmek için tüm 
sorumluluklarımızı yerine getirmeye hazırız. Bu 
toplantı sonunda bize ev ödevi çıkarmanızı istiyoruz.” 
dedi.

Konuşmanın ardından söz alan katılımcılar görüş ve 
önerilerini dile getirdiler.

Baro-Engelli Sivil Toplum Örgütleri arasında 
gerçekleştirilen toplantıda birlikte dayanışma halinde, 

ortak geliştirilecek işbirlikleri konuşuldu.
Toplantıda Sivil toplum temsilcileri Türkiye de 

Engelli bireylerin Hakları konusunda genel olarak 
eğitim, istihdam, rehabilitasyon ve devletin sunduğu 
maddi yardımlarla ilgili düşüncelerini paylaştılar. 

Toplantı sonunda alınan bilgi ve notlar ışığında 
baromuz ilgili kurum ve kuruluşlarla derhal irtibata 
geçerek gerekli çalışmalara şimdiden başladı.

Özel Adana Uğur Okulları ile Baromuz üyesi 
meslektaşlarımızın çocuklarına 2022-2023 
eğitim ve öğretim döneminde % 40 indirim 

uygulanması konusunda protokol imzalandı. 
Baro Başkanlık makamında yapılan protokol imza 

töreninde konuşan Başkanımız Av. Semih Gökayaz, 
“Çocuklarımızın iyi bir eğitim alması ülkemizin 
geleceğinin güvencesidir. Eğitim alanında çalışan, 
emek veren,yatırım yapan herkes bizim başımızın 
tacıdır. Bu anlamda Özel Adana Uğur Okulları da kısa 
sürede çok yol katetti. Bugün imzalanan protokol ile 
meslektaşlarımızın çocuklarına bu imkanı sağlandıkları 
için teşekkür ederiz.” dedi.

Uğur Okullarının 54 yıllık geçmişi olduğunu ifade 
eden Özel Adana Uğur Okulları Kurumsal İletişim 

Müdürü Saniye Şimşek de Adana Barosu ile protokol 
imzalamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İmza törende, Uğur Okulları Lise ve İlkokul 
Müdürü Abdülaziz Birbiçer ve Ortaokul Müdürü Esra 
Dağgeçen ve Baro Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Neval 
Yurtdaş da hazır bulundular.
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Öğrencilerle ‘kan kardeşi’ olduk

Türk Kızılay’ın “Kan 
Kardeşim Olur 
Musun?” kampanyası 

kapsamında Adana Vakıfbank 
Ortaokulunun düzenlediği 
etkinliğe, Başkanımız Av. 
Semih Gökayaz da katıldı. 
“Hedefim Güneş,   Iskalarsam   
Yıldızlardayım”   sloganıyla   
düzenlenen etkinlikte öğrenciler, 
ilginç gösterilerle kan bağışının 
önemine dikkat çekti. Etkinlik, 

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Ali Kahya Demirhan, Türk Kızılay 
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı 
ve Baromuz üyesi Av. Halil Aklar’ın da katılımıyla 
gerçekleşti.

Öğrencilerden oluşan koronun müzik dinletisiyle 
başlayan etkinlik, halk oyunları gösterileriyle devam 
etti. Ardından öğrenciler deprem anında yaşananları, 

kan ihtiyacının önemini ve Kızılay’ın afetlerdeki 
görevlerini anlatan bir gösteri sergiledi. Başkanımız 
Av. Semih Gökayaz, yaptığı konuşmada yardımlaşma 
ve sorumluluk duygusunu küçük yaşta hisseden 
öğrenciler ile bu konuda organizasyonlar düzenleyen 
okul yönetimine teşekkür etti. Okul Müdürü Alper 
Teke de topluma yararlı faaliyetler gösteren kurumlara 
destek olmaları konusunda öğrencileri küçük yaşta 
bilinçlendirmek için bu tür etkinlikler yaptıklarını 
söyledi.

Vakıfbank Ortaokulundaki “kan kardeşim olur musun?” etkinliğine katıldık.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
Çalıştayından karar çıktı:
İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz

Baroların kadın ve çocuk hakları merkezlerinin 
temsilcileri, Türkiye Kadın Dernekleri 
Federasyonu ev sahipliğinde 22-23-24 Ekim 

2021 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Türkiye’de Kadına 
Şiddetin Önlenmesine İlişkin Savunuculuk, Politika 
Üretimi ve İyi Örnekler Çalıstayı”nda buluşmuştu. 
Baromuzdan Başkan Yardımcımız ve Kadın Hakları 
ve Çocuk Hakları Merkez Koordinatörü Av. Miyesser 
Ersalan Önenli ile TBB Delegemiz ve Merkez Üyesi 
Av. Sinem Tanrısınatapan’ın katıldığı çalıştayın sonuç 
bildirisinde özetle;

Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin sona 
ermesi için çok uzun yıllardır sürdürülen kadın hakları 

mücadelesi ve kazanımları ile hazırlanan, kadınların, 
çocukların, herkesin temel hak ve özgürlüklerini 
güvence altına alan ve şiddet mağdurlarının 
korunması, rehabilitasyonu ve bir daha aynı şiddet 
vakalarının yaşanmaması için topyekûn bir birlikteliği 
öngören, herkesin yaşama hakkının teminatı olan, 
11 Mayıs 2011 tarihinde Türkiye’nin ilk imzacısı 
olduğu, 24.11.2011 tarihli 6251 Sayılı Sayılı Kanunla 
TBMM tarafından onaylanması uygun bulunan 
ve 08 Mart 2012’de Resmi Gazete ’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren uluslararası bir sözleşmedir. 
İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 Sayılı Ailenin 
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun’un tüm şiddet mağdurları için sahada 
eksiksiz ve kesintisiz uygulanması için mücadele 
azim ve kararlılığımızdan vazgeçmiyoruz. 
Biliyoruz ki mücadele kazandırır, İstanbul 
Sözleşmesi HAYAT KURTARIR, YAŞATIR! 
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN, LAİKLİKTEN 
VE DEMOKRASİDEN ASLA VAZGEÇMİYORUZ!” 
İfadelerine yer verildi.



20

Kadıncık Barajı ve Mersin Kızılkaya 
sonbahar doğa yürüyüşlerinde stres attık

Belemedik gezimizin ardından Mersin 
Kızılkaya Sonbahar Kampı ve Doğa Yürüyüşü 
ve Kadıncık Barajı gezileri organize edildi. 

Etkinliklerimize toplam 128 meslektaşımız katıldı. 
Doğanın eşsiz güzelliğinde yürüyen meslektaşlarımız, 
dayanışma ve kaynaşma adına keyifli anlar yaşadılar. 

Mersin Kızılkaya bölgesinde Bolkar dağlarındaki 
meşe, kayın ve çam ağaçlarının arasında gerçekleşen 
12 kilometrelik parkuru yürüyen meslektaşlarımız 
akşamda kamp ateşi yakıp Av. Atacan Aslan’ın müzik 
ziyafetiyle eğlendi. 

Kadıncık Barajı’nda düzenlenen etkinlikte 
meslektaşlarımız hurma tarlalarının içerisinden patika 
yolun takip edildiği 12 kilometrelik parkurda sonbahar 
renkleri eşliğinde mükemmel bir gün geçirdiler. 

Etkinliğimize, Başkan Yardımcımız Av. Miyesser 
Ersalan Önenli, Spor Komisyonu Koordinatörümüz 
Av. Özcan Delihasan, Kültür ve Sanat Komisyonu 
Koordinatör Yönetim Kurulu üyemiz Av. Duygu 

Özgüven, Yönetim Kurulu üyelerimiz Av. Gül Yalçın 
Aslan, Av. Nevzat Elçi, TBB delegemiz Av. Sinem 
Keskin Tanrısınatapan, Disiplin Kurulu Başkanımız Av. 
Filiz Kaçan Yatmaz, Spor Komisyonu Başkanımız Av. 
Sefa Ün, Kültür Sanat Komisyonu Başkanımız Av. Fatih 
Aslan, avukatlar, stajyer avukatlar, hukuk fakültesi 
öğrencileri ve aileleri katıldı. Baro Başkanımız Av. 
Semih Gökayaz ise etkinliklere katıldığı program 
dönüşünde katılarak meslektaşlarıyla buluştu.

Geziyi organize eden Adana Barosu Spor ve Kültür 
Sanat Komisyonlarımızın Başkanları Av. Sefa Ün ve Av. 
Fatih Aslan da “Kentin boğucu havası, trafiği, gürültüsü 
ve iş stresinden uzak kuş sesleri eşliğinde sonbahar 
renkleri içerisinde adeta kendimizi bulduk.” dediler. 
Kafilemize eşlik eden rehberlerimiz Efe Cansu, Hüseyin 
Birbiri, Lütfiye Cansu, Tuğba Çiftçi ve Pelin Sertler’e 
de yöre hakkında verdikleri bilgilerle yürüyüşümüze 
katkı sağladıkları için teşekkür ettiler.

Kültür ve Sanat ve Spor Komisyonumuzun düzenlemiş olduğu, çevre ve doğa yürüyüşü etkinlikleri aralıksız devam ediyor.
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Görevi başında katledilen meslektaşımız  
Av. Ersin Arslan’ı şehit eden sanık hakkında  
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Manisa Barosu Ulusal Makale Yarışması

Gebze’de 16 Mart 2021 tarihinde kamu 
görevi ifa etmek amacıyla bulunduğu haciz 
mahallinde şehit edilen meslektaşımız Av. 

Ersin Arslan’ın davasında karar duruşması yapıldı. 
Mahkeme heyeti sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası ile cezalandırılmasına hükmederken, iyi hal 
veya herhangi bir ceza indirimi de uygulanmamıştır.

Davaya Baromuza temsilen Avukat Hakları Merkezi 
üyemiz Av. İlkem İnal katılmıştır.

Bir avukatın öldürülmesi sadece bir avukatın 
öldürülmesi olayından ibaret değildir. 

Bir avukata yapılan saldırı doğrudan bir ülkenin 
yargı sistemine yapılan bir saldırıdır.

Meslektaşımıza yapılan bu saldırı hem bir 
avukatın hem de bir yurttaşın güvende olmadığının 
en büyük kanıtıdır. Avukatlara karşı yapılan sözlü ve 
fiili saldırıların toplumumuzda sıradanlaştırılması ve 
olağanlaştırılması asla kabul edilememelidir.

Meslektaşımızın anısı her zaman yaşatacağız. 
Baromuz, her koşul altında avukata yapılan baskı, 
tehdit ve saldırıların karşısında yer alacak, bu anlayış 
ve davranışlarla mücadele etmeye devam edecektir.

“Masumiyet Karinesi” konulu Ulusal Makale Yarışması Duyurusu Manisa Barosu tarafından 
“Masumiyet Karinesi” konulu ulusal makale yarışması düzenlenmiş olup, yarışma başvuruları 15 Aralık 
2021 tarihinde başlayıp 15 Mart 2022 tarihinde sona erecektir. Katılma şartları Manisa Barosu web 
sitesinde (https://www.manisabarosu.org.tr/.../manisa-barosu-ulusal...) yer almaktadır. Katılmak isteyen 
meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

Gebze’deki duruşmaya baromuza temsilen Avukat Hakları Merkezi üyemiz Av. İlkem İnal katıldı.
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Büyükşehir Belediyemiz ve tüm 
kurumlarımızla işbirliği yapıyoruz

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİYLE
AĞAÇLANDIRMAYA KATKI KOYACAĞIZ
Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz ve Başkan 

Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, Adana 
Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ve Adli Tıp 
Kurumu Adana Grup Başkanı Prof. Dr. Necmi Çekin’e 
ziyarette bulundular. Orman  Bölge Müdürü Yılmaz, 
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerine Baro 
yönetimimiz ve avukatları davet etti. Başkanımız 
Av. Gökayaz da Milli Ağaçlandırma Günü’ne 
katılacaklarını belirterek, ayrıca meslektaşlarımızla 
birlikte, geçtiğimiz yaz aylarında yangınlardan zarar 
göre ormanların yeniden ağaçlandırılması çalışması 
yapmak istediklerini söyledi. Başkanımız Av. Gökayaz, 

“Bir hafta sonu, yangından zarar görmüş ve Orman 
Bölge Müdürlüğümüzün belirleyeceği alanı, Adana 
Barosu olarak ağaçlandıracağız. Yanan yerlerin yeniden 
ormanlaşması için yürütülen çalışmalara küçük de olsa 
bir katkı koyacağız” dedi.

BARO BAŞKANIMIZ AV. SEMİH GÖKAYAZ,  
       ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI  
       ZEYDAN KARALAR’I ZİYARET ETTİ

Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı, Adana 
Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz’ı ve Adli Tıp 
Kurumu Adana Grup Başkanı Prof. Dr. Necmi Çekin’i 

ziyaret ederken tüm 
kurumlarla işbirliğinin 
önemine işaret etti. Av. 
Gökayaz “Mesleğimiz, 
meslektaşlarımız 
ve Adanamız için 
sorumluluk üstlenip 
sorunların çözümünde 
Büyükşehir 
Belediyemiz ve tüm 
kurumlarla işbirliği 
yapıyoruz. Büyükşehir 
Belediye Başkanımız 

Sayın Zeydan Karalar’a, verdiği destekler için teşekkür 
ediyoruz.” dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeydan Karalar da “Semih Başkanımıza ve Baromuz 
Yönetim Kurulu’na, çalışmalarında başarılar diliyorum.” 
diye konuştu. Ziyarette Baro Saymanımız Av. V. Mert 
Kuşdemir ve Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Duygu 
Özgüven de hazır bulundular.

ADLİ TIP KURUMU ZİYARET EDİLDİ
Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz ve Başkan 

Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, daha sonra 
Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanı Prof. Dr. Necmi 
Çekin’i ziyaret etti. Prof. Dr. Necmi Çekin, hizmet 
binasının yetersizliğinden kaynaklanan sıkıntıların, 
yatırım planına alınan yeni binayla kalıcı olarak 
çözümleneceğini söyledi.Prof. Dr. Çekin, Yüreğir Devlet 
Hastanesi’nin ön tarafındaki 25.000 metrekarelik 
araziye kurulacak yeni Adli Tıp binasının projesinin 
yapıldığını belirtti. Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz 
da Adli Tıp Kurumu’nun hizmetleri için Prof. Dr. Necmi 
Çekin’e teşekkür etti. Başkanımız Av. Gökayaz, “Yeni 
Adli Tıp binası için bu süreçte Adana Barosu olarak her 
türlü desteği vereceğiz” dedi.
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Ruhsatlarını alan 76 meslektaşımız törenle 
aramıza katıldı

STAJLARINI TAMAMLAYAN 19 
MESLEKTAŞIMIZ TÖRENLE    

       RUHSATNAMELERİNİ ALDI
Baromuzda stajlarını başarıyla tamamlayan 19 

meslektaşımız, Adana Adliyesi Konferans Salonu’nda 
düzenlenen törenle ruhsatlarını aldı. Törene Baro 
Başkanımız Av. Semih Gökayaz, Başkan Yardımcımız 
Av. Miyesser Ersalan Önenli, Genel Sekreterimiz 
Av. İlker Mengü, Saymanımız Av. V. Mert Kuşdemir, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. Nevzat Elçi, Av. Gül 
Yalçın Aslan, Av. Neval Yurtdaş, Av. Erkan Çetin ve 
Av. İlker Güzel ile genç meslektaşlarımız, aileleri, 
yanlarında staj yaptıkları avukatlar ve konuklar katıldı.

BAROLAR BİRLİĞİ SEÇİM SÜRECİ BAŞLADI
Ruhsat törenimizde konuşan Baro Başkanımız 

Av. Semih Gökayaz, mesleğe adım atan avukatların 
başarılı olacaklarından kuşku duymadığını söyledi. 
“Meslektaşlarımızın her zaman arkasındayız” diyen 
Başkan Av. Gökayaz, yaklaşan Barolar Birliği genel 
kurulu ve seçimler hakkında da konuştu. Başkanımız 
Av. Semih Gökayaz, “Türkiye genelinde baroların genel 
kurulları tamamlandı. Sadece Karaman Barosu’nun 
genel kurulu kaldı. Karaman’da da genel kurul 
yapıldıktan sonra Türkiye Barolar Birliğinin seçim 
süreci hızlanacak. Avukatlık mesleğinin onuruna ve 
bağımsızlığına yakışır bir TBB Başkanı ve yönetimini 
hep birlikte oluşturacağız” dedi.

AÇIK OTOPARK KONUSU ÇÖZÜME KAVUŞTU
Başkanımız Av. Gökayaz, konuşmasında adliyenin 

önündeki açık otoparkla ilgili bilgi de verdi. Av. Gökayaz, 
“Meslektaşımız olan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih 
Kocaispir ve meclis üyeleriyle görüştük. Otoparkın 
mülkiyeti Milli Emlak’a ait olduğu için, avukatlara 
ücretsiz tahsis edilme imkanı bulamadık. Bunun 
yanında avukatların, ifa ettikleri görevleri nedeniyle 

daha uygun ücret karşılığı otoparktan yararlanma 
konusunda, Sayıştayın ‘aynı hizmet için farklı fiyat 
tarifesi uygulanması’ işlemi hakkında meclis üyeleri 
için mali sonuçlar doğuran olumsuz kararları söz 
konusu. Bu nedenle ücret farklılaştırmasına gidilemedi. 
Yüreğir Belediye Meclisi’nin son Meclis toplantısında oy 
birliğiyle aldığı karar ile 04.11.2021 tarihinden itibaren 
açık otopark ücreti 2022 yılı sonuna kadar sabit 5,00TL 
olarak uygulanacak. Bu konunun çözümü konusunda 
emeği geçen ve destek olan Yüreğir Belediye Başkanı 
Fatih Kocaispir ve tüm Meclis üyelerine teşekkür 
ediyorum.” dedi.

TATLI ÇİFTİ  AYNI GÜN AVUKAT OLDULAR
Başkanımız Av. Gökayaz’ın konuşmasının 

ardından meslektaşlarımız birlikte yemin etti. 
Törende cübbelerini giyip yemin ederek aramıza 
katılan meslektaşlarımız şu isimlerden oluştu: Ece 
Ertit, Bahar Kardaş, Elif Andaç Cömert, Tuğçe Çirkin, 
Kerem Kocaman, Eda Nur Kaya, Asena Akcura, Ceren 
Demirtaş Tatlı, Yiğit Ali Tatlı, Ahmet Reha Gülen, Ayşe 
Nur Duru, Bahar Sarı, Büşra Başoğlu, Çiğdem Enni, 
Merve Tuncar, Mehmet Can Orhan, Murat Ersinadım, 
Buket Özbek ve Cebrail Akgün. Törende, aramıza katılan 
meslektaşlarımızdan Yiğit Ali Tatlı ve Ceren Demirtaş 
Tatlı farklı bir mutluluk daha yaşadı. Çağ Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’ne aynı yıl başlayıp aynı yıl mezun 
olan, geçtiğimiz Eylül ayında ise evlenen Tatlı çifti, aynı 
gün ruhsat alarak avukatlık mesleğine birlikte adım attı. 

Meslektaşlarımıza cübbelerini Başkanımız Av. 
Semih Gökayaz ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ile Av. 
Vecih Yılmaz, Av. Mahmut Elegel, Av. Zehra Akarpınar, 
Av. Hatice Aras Yılmaz, Av. Tuncay Işıklar, Av. Tuba Aslan, 
Av. Merve Yel, Av. Soner Duman, Av. Tolga İzgübarlar, 
Av. Tolga Kaan Pataz, Av. Bahadır Eraslan, Av. Ömer 
Daşbaş, Av. Fatma Köylü, Av. Hüseyin Bozdoğan, Av. 
Ayşegül Özbek Okçu giydirdi.

Baromuzda stajlarını başarıyla tamamlayan 76  genç meslektaşımız, Kasım ayında düzenlediğimiz törenlerle 

ruhsatnamelerini aldı. Genç meslektaşlarımız yemin edip cübbelerini giyerek avukatlığa adım attı. Kasım ayında ilk 

törenimizi 4 Kasım 2021 tarihinde 19 meslektaşımız için Adliye Konferans Salon’unda düzenledik.
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STAJLARINI TAMAMLAYAN 11
MESLEKTAŞIMIZ TÖRENLE    

       RUHSATNAMELERİNİ ALDI
Baromuzda stajlarını başarıyla tamamlayan 11 

meslektaşımız, Adana Adliyesi Konferans Salonu’nda 
düzenlenen törenle ruhsatlarını aldı. Törene Baro 
Başkanımız Av. Semih Gökayaz, Saymanımız Av. V. 
Mert Kuşdemir, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. Nevzat 
Elçi ve Av. Gül Yalçın Aslan ile genç meslektaşlarımız, 
aileleri, yanlarında staj yaptıkları avukatlar ve konuklar 
katıldı.

BAŞARILI OLACAĞINIZA İNANCIM TAM
Ruhsat törenimizde konuşan Baro Başkanımız 

Av. Semih Gökayaz, mesleğe adım atan avukatların 
başarılı olacaklarına inancının tam olduğunu 
söyledi. Av. Gökayaz, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Bildiğiniz üzere her yıl 500-550 arkadaşımız aramıza 
katılıyor. Mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımız için 
Uyum Bürosunu hizmete açtık. 0-5 kıdeme sahip 
meslektaşlarımız bizlerle iletişime geçerse uyum 
büromuz hakkında gerekli bilgileri alabilirler. Adana 
Barosu olarak genç meslektaşlarımızın her zaman 
yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ne 
kadar el ele omuz omuza olursak, bu mesleği o kadar 
kolaylaştırmış ve yapılabilir hale getirmiş oluruz. Biz 
meslektaşlarımızla dayanışmaya devam edeceğiz. 
Bugün aramıza katılan meslektaşlarımıza hoş geldiniz 
diyor ve başarılı bir meslek hayatı diliyorum.”

ARAMIZA KATILAN ARKADAŞLARIMIZ
Başkanımız Av. Gökayaz’ın konuşmasının ardından 

yemin ederek cübbelerini giyip ruhsatnamelerini 
alan meslektaşlarımız şu isimlerden oluştu: Ezgi Ünal, 
Rukiye İmir, Doğukan Erbek, Mahmut Can Mortepe, 
Emine Erdoğan, Eren Gültekin, Emir Mustafa Sönmez, 
Ayşe Tüzener, Gül Fadıma Kara, Hatice Kübra Gökdeniz 
ve Mehmet Batuhan Soydinç. Genç meslektaşlarımıza 
cübbelerini Av. Vecih Yamanyılmaz, Av. M. Nesim Acar, 
Av. Mete Özen, Av. Mehmet Üsgüloğlu, Av. Bülent 
Gencer, Av. Bekir Bedir, Av. İbrahim Özerli, Av. Türkü 
Bucak, Av. Gökhan Sizgen ve Av. Hüseyin Yücetaş 
giydirdi.



25

BAROMUZDA 6 MESLEKTAŞIMIZ TÖRENLE  
       AVUKATLIĞA ADIM ATTI

Baromuzda staj dönemlerini başarıyla 
tamamlayan 6 meslektaşımız ruhsatnamelerini 
Başkanımız Av. Semih Gökayaz’ın elinden aldılar. 
Başkanlık makamında gerçekleşen törende konuşan 
Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, yemin edip 
cübbe giyerek, avukatlık mesleğine ilk adımı atan 
meslektaşlarını, ailelerini ve büro avukatlarını kutladı.

Av. Gökayaz, “Bugün sizler için çok özel ve anlamlı 
bir gün. Hepiniz hayal ettiğiniz avukatlık mesleğine 
adım atıyorsunuz. Bugünden itibaren sadece kendinizi 
değil sayısı 150 bini bulan avukatı temsil edeceksiniz. 
Avukatlık mesleği onurlu ve kutsal bir meslektir. 
Sizlerin de mesleğinizi layıkıyla yapacağınıza inancım 
tamdır.” dedi.

Konuşmanın ardından meslektaşlarımız Halil 
İbrahim Deniz, Gözde Semiha Sönmez, Mustafa 
Canatan, Hıdrellez Armağan Nebioğlu, Ayşe Büşra 
Özdemir ve Hande Toruk meslek yeminlerini ederek, 
cübbe giydikten sonra ruhsatlarını teslim aldılar.

Meslektaşlarımıza cübbelerini Av. İlker Ünal, Av.Ali 
Çaldır, Av. Güven Acar, Av. Merve Toy, Av. Merve Serçe, 
Av. Turgay Kılıç ve Av. Berkay Karataş giydirdi. Törene, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. Nevzat Elçi, Av. Gül 
Yalçın Aslan, Av. A.Duygu Özgüven ve Av. İlker Güzel 
de katıldı.

BAROMUZDA 19 MESLEKTAŞIMIZ YAPILAN 
TÖRENLE YEMİN EDEREK AVUKATLIK 
RUHSATNAMALERİNİ ALDILAR
Baromuzda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 

19 meslektaşımıza Adliye Konferans Salonu’nda 
düzenlenen törenle ruhsatları takdim edildi. 
Avukatlığa kabul töreninde konuşan Başkanımız Av. 
Semih Gökayaz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kadına 
yönelik şiddete karşı ülke olarak mücadele edilmesi 

gerektiğine vurgu yaptı. Adana Barosu olarak Şubat 
ayı sonunda geniş katılımlı bir Çalıştay ile yaparak 
konuya dikkat çekeceklerini ifade etti. Katılımcılardan 
etkinliğe katkı sağlamalarını talep etti.

Ruhsat alan meslektaşlarını, ailelerini ve büro 
avukatlarını da kutlayan Av. Gökayaz, “Avukatlık 
usta-çırak ilişkisidir. Bilgi ve deneyimlerini sizlere 
aktaran büro avukatlarınıza teşekkür ediyorum. Maddi 
ve manevi katkılarından dolayı anne ve babalarınızı 
da kutluyorum. Bu ruhsatın asıl sahibi onlardır. 
Adana Barosunu bugünden itibaren aileniz olduğunu 
unutmayın. Meslek yaşantınızın ilk gününden itibaren 
her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Ruhsatınız 
hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Konuşmanın ardından genç meslektaşlarımız Nisa 
Şekeroğlu, Cemre Aydıngül, Nesrin Özmen, Mustafa 
Sefa Kurtoğlu, Melikşah Gezer, İsmail Cinkiz, Yasin 
Bozyel, Alparslan Koç, Utku Sarıbaz, Bezanur Koç, 
Burcu Can Ünsal, Tevfik Mehmet Korucu, Zeynep 
Gür, Yusuf Fayza, Büşra Koç, Halil Emre Gündoğdu, 
Leyla Musaoğlu, Asuman Kübra Teköz, Devran Baysak 
birlikte Avukatlık Antı’nı okuyup, cübbe giyerek Av. 
Gökayaz’ın elinden ruhsatlarını aldılar.

Mesleğe adım atan genç meslektaşlarımızı mutlu 
günlerinde Saymanımız Av. V. Mert Kuşdemir, Yönetim 
Kurulu üyelerimiz Av. Nevzat Elçi ve Av. Erkan Çetin 
ruhsat alan meslektaşlarımızın aileleri, arkadaşları, 
büro avukatları yalnız bırakmadı.

Genç meslektaşlarımıza cübbelerini; Av. Uğur 
Aydıngül, Adana Adliyesi 9. Asliye Ceza Mahkemesi 
Hakimi M. Yücel Kurtoğlu, Av. Selim Boyraz, Av. Emre 
Avcılı, Av. Kemal Koyuncu, Av. Uğur Türkmen, Av. Ezgi 
Yıldırım, Av. Yiğit Reşat Canatar, Av. Begüm Koç, Av. 
Esengül Göksel, Av. Zeynep Gökçen Korucu, Av. Çağla 
Çınar Sevimli Av. Hakkı Aksay, Av. Olcay Aksay, Av. 
Yekta Güngör Ünal, Av. Ebru Akçalar, Av. Seyithan Bilen, 
Av. Şiyar Uğurlu, Av. Sinem Tanrısınatapan giydirdi.
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ADANA BAROSUNDA 21 STAJYER  AVUKAT  
       TÖRENLE YEMİN EDİP CÜBBELERİNİ GİYDİ

Adana Barosunda staj dönemlerini başarıyla 
tamamlayan 21 stajyer avukata Adliye Konferans 
Salonu’nda düzenlenen törenle ruhsatları takdim 
edildi. Avukatlığa kabul töreninde konuşan Başkan 
Yardımcısı Av. Miyesser Ersalan Önenli, Adana Barosu 
ailesine katılan yeni meslektaşlarının başarılı birer 
avukat olacağına inancının tam olduğunu belirterek 
“Bugün ruhsat alan 21 meslektaşıma uzun soluklu 
bir meslek yaşantısı diliyorum. Kendilerine eğitim 
dönemleri süresince maddi ve manevi destek olan 
ailelerine, büro avukatlarına teşekkür ediyorum. 
Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Konuşmanın ardından, Furkan 
Sönmez, Fuat Faik Altınyüzük, 
Ülkücan Uçkaç, Tuğba Hidayet Güner, 
Yasemin Özgör, Eray Ekin Arslan, 
Emine Kaman, Hakan Erkuran, Tolga 
Eskikırbaç, Mustafa Erkol, Çiğdem 
Kanlıyelek, Nur Selen Büyüköztekir, 
Çağla Deniz Karadağ, Fatmanur Gül, 
İlkcan Gamze Kara, Dilber Mert, 
Şeyma Kastalmış, Feyza Akman, Ömer 
Geben, Zeynep Kalkan ve Selin Yılmaz 
birlikte Avukatlık Antı’nı okuyup, 
cübbe giyerek Av. Önenli’nin elinden 
ruhsatlarını aldılar. 

Mesleğe adım atan genç avukatları 
mutlu günlerinde Sayman Av. V. Mert 
Kuşdemir, Yönetim Kurulu üyeleri Av. 
Erkan Çetin, Av. Neval Yurtdaş, Av. Gül 

Yalçın Aslan ve Av. İlker Güzel, ruhsat alan avukatların 
aileleri, arkadaşları, büro avukatları yalnız bırakmadı.

Genç avukatlara cübbelerini Av. Afet Özlem 
Süslüoğlu, Av. Atike Av. Ömer Güner Sazak, Av. Atike 
Duygu Erdemli, Av. Rıfkı Başlamışlı, Av. Caner Ballı, 
Av. Murat Güner, Av. Tolga Kaan Pataz, Av. Mesut 
Kençtakmas, Av. Sedat Korkmaz, Av. Kağan Kaman, 
Av. Gökhan Sizgen, Av. Mustafa Can Coşkan, Av. 
Aytaç Er, Av. Vecih Yamanyılmaz, Av. Abdurrahman 
Dönmez,Av. Fatih Kürşat Mert, Av. Beyza Aşkın, Av. 
Ali Rıza Kıyıksan, Av. Polen Bengisu Mıstıkoğlu,Av. Ece 
Çağla Çaygür, Av. Nur Barı Bucak ve Av. Veysel Demir 
giydirdi.
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Oğuz Atay1 ile Tanışma Öyküsü
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1. sınıfta okurken, Türk Dili dersi hocasının 

kitap listesi vererek, içlerinden bir öykünün okunup özetinin çıkartılması biçimindeki, 
isteğe bağlı ödevini, derse devam eden arkadaşlardan öğrenince, kitap listesini istemiştim 
arkadaşlardan. Türk Dili dersi, Üniversitede okuduğunuz müddetçe alabileceğiniz, 
geçemediğiniz takdirde bir üst sınıfa geçişinizi engellemeyen, Hukuk’taki en kolay 
derslerdendi. Açıkçası ders puanını yükseltmek ve benzeri sebeplerle değil, okuma ve 
yazmaya dair bir konu olunca dayanamayıp, kitap listesinden, önseziyle, Korkuyu Beklerken 
adlı hikaye kitabını seçtim. Geri kalmamayı, konuya dahil olmayı istemekle birlikte söz 
konusu olan bir ödev olduğundan, en kısa öyküyü seçmekten de geri durmadım. Böylece 
Korkuyu Beklerken öykü kitabının ikinci sırasında yer alan Unutulan isimli öykü ile Oğuz 
Atay ile tanıştım. 

Çoğu tanışmaya hazırlıklısınızdır, bazı tanışmaların ise, hazırlığı olmaz; dün gibi 
aklımda, çarpılmıştım adeta 6-7 sayfalık öyküyü okuyuşum tamamlandığında. Sayfa hesabı 

yapan ben, ardından gelen birkaç günde öykü kitabını, sonraki yıllarda da Tutunamayanlar 
ile başlayarak tüm Oğuz Atay külliyatını içmiştim deyim yerindeyse. ‘Unutulan’ öyküsünü 
tamamladıktan sonra, haletiruhiyem sıradan bir özet yazamayacak bir durumdaydı. 
Öykünün hissettirdiklerinden yola çıkarak kısa bir deneme yazdım. Ödevlerin teslimi 
için, ertesi gün sondu ve öğrenci evimizde boş A4 kağıdı bulunmadığından, A4 kağıttan 
daha küçük ebatta bir hukuk kitabının sonundaki boş sayfayı kopararak yazımı yazıp, 
derse iştirak eden arkadaşlarla teslim ettim sabah. Yıl sonu sonuçlar açıklandığında, 
bütünlemeye kaldığım tek ders, Türk Dili idi. Önceleri, hocanın yazımı kıskandığı 
tezini ileri sürsem de, bir süre sonra, bütünlemeye bırakılma gerekçemin, derse devam 
etmediğim halde, kitap arkasından koparılmış, kenarları yırtık kağıtla yazı teslimime 
tepki olması, daha mümkün göründü. Aslında yazın Ankara’ya gelebilmek, bütünleme 
muhabbetlerinden geri kalmamak adına da güzel bir gelişmeydi benim adıma. Elbette en 
önemlisi 17 yaşımda, daha da geç kalmadan Oğuz Atay ile tanışmama vesile olduğu için 
Türk Dili dersi hocasına minnettardım.

Oğuz Atay ile tanışma öyküm olan Unutulan’ı sonrasında da pek çok kez okudum; her defasında biraz daha 
farklı ama hep etkileyici, sarsıcı bir deneyimdi benim için. Bu yazıyı kaleme almadan önce de tekrar okudum, 
Unutulan öyküsünü. Kafkaesk unsurlar içeren öykü, üslubuyla Türk yazınına bambaşka bir boyut kazandıran 
Oğuz Atay’ın yazınında önemli bir yer teşkil etmektedir. Oğuz Atay’ın bir kadın tutunamayanın dilinden konu 
edindiği öyküsü, tavan arası metaforu kullanılarak, bilinç akış tekniği ile bilinç altına yapılan bir yolculuktur. 
Öykü, baş kişinin kadın olması ve Oğuz Atay’ın gözünden karşı cinsin hisleri ve dillendirilmesi yönünden de 
dikkat çekicidir. Kadın baş kişisinin, bütün hayatı boyunca sürekli bir ilgi aradığının birisi tarafından söylenildiğini, 
ifade etmesi örneğinde olduğu gibi. Baş kişisinin tutunamayan olup olmadığı, öykünün okunuşuna göre farklı 
yorumlanabilecektir. Ancak bizce, ‘Tutunamayanlar’ın (‘disconnectus erectus’)2  yaratıcısı elbette ki bir tutunamayanı 
konu edinmiştir. 

Öykü tutunamayanı, kendi içine doğru, zorlu ve uzun süredir ertelediği bir yolculuğa çıkar; öyle ki bir an 
gelip geri dönmek istese de yüzleşmenin kendisi için faydalı olacağı telkiniyle yolculuğunu sürdürür. Bilinç 
altının en yakın katmanı ile başlar yolculuk; anne ve babası, onlara karşı ve onların birbirlerine karşı hisleri, 
bu hislerin kendisine yansımaları. Onları bilinç altından çıkarıp çıkaramayacağının hesaplaşmasını yaparken, 
onları, bilinç altına atmadığı savunmasıyla hesaplaşmadan sıyrılır. Sonrasında varlığı bile unutulan bir evlilik ve 
koca katmanı.. Geriye doğru bu sonsuz yolculuk bitsin isterken hayatı boyunca ne yapmışsa korkusuna rağmen yaptığı gibi 
yine korkarak en uzak katmana, en karanlık köşesine varır; unutulan sanılan unutulamayan eski sevgili, bir süre 
görmek istenilmeyen, orada bir yerlerde olduğu bilinen ancak önemsiz bir çok şeyle üstü örtülen. Öykü tutunamayanı, 
olayları hatırlamakta güçlük çeker ancak duygunun şiddeti kalmıştır aklında. Bir koşuşma içinde olduğunu bilir bir 
zamanlar, nedenini bulamaz; acelesinin nedenini bilmeden durmadan bir şeylerle uğraşmasına rağmen aslında yapmak 
isteyip de yapamadıklarıyla yüzleşir.. Ve sonunda kendini tutamayarak seni çok mu yalnız bıraktılar sevgilim? diye 
iç titreten soruyu sorar; dıştan gelen bir sesle, içsel konuşma sonlanır..

Av. Ayşe Duygu
ÖZGÜVEN

112.10.1934 tarihinde İnebolu’da doğan, Tutunamayanlar ile TRT 1970 Roman Ödülü’nü kazanan, Tehlikeli Oyunlar romanın, 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden hocası Prof. Dr. Mustafa İnan’ın hayatından romanlaştırdığı Bir Bilim Adamının Romanı’nın, 
öykülerini topladığı Korkuyu Beklerken adlı öykü kitabının, tiyatro oyunu Oyunlarla Yaşayanlar’ın  yarım kalan Eylembilim’in ve 
hayata geçiremediği Türkiye’nin Ruhu projesinin mimarı, Türk yazının en önemli yazarlarından Oğuz Atay, 13.12.1977 tarihinde 
aramızdan ayrılmıştır.

2Tutunamayan (disconnectus erectus), Garip Yaratıklar Ansiklopedisinden başlığı altında tanımlanmıştır. Bkz: ATAY, Oğuz, 
Tutunamayanlar, İletişim Yay. , 59. B. , İstanbul 2012, s. 149-151.
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Themis’in Bitâp Terazisi
Otobüsten iner inmez koşar adımlarla curcuna içindeki amfinin kapısını açtım. Arka 

sıralarda bir yer tutup fakültemdeki ilk dersimi beklemeye koyuldum. Herkes kendi 
arasında kaynaşmış ve bu bölümü seçmekteki gayelerini birbirine anlatmakla meşguldü. 
Anlık bir aydınlanmayla bu bölümü seçmemin aslında benim şahsi tercihim olmadığını 
hatırladım. Evet pek de gönüllü değildim bu bölümü yazma hususunda. Esasında 
kararsızlıklar paradoksunda debelenirken biraz da çevrenin manipülatif söylemleriyle 
karar kılmıştım lakin pek de içime sinen bir tercih olmamıştı. Hasılıkelam şimdi 
bunları düşünmek için artık hayli geçti. Zira olan olmuş artık “hukuk” fakültesinden 
içeri girilmişti. Tam amfide kulak kabarttığım sohbetlerden karakter analizi yapmaya 
koyulmuştum ki, kürsüde hocamız belirdi. Kısa bir kendini tanıtımın akabinde ilk 
konumuzu işlemeye başladı ve ben o an buranın hukuk fakültesi olduğunu ve buradan 
çıkışın olmadığını anladım. Zira yazılım dili öğrenmek kadar zordu hukukun dili, 
henüz ilk dersten mezuniyet telaşesi hasıl olmuştu derken ilk ders bitti. Ders arasında 
disleksi olan Ozzy Osbourne’ün hikayesi geldi aklıma ve şu an benim Ozzy gibi 
hissetmememe olanak yoktu. İlk dersin birkaç kelimesini idrak edebilmiştim yalnızca. 
Hukuk serüvenimin ilk gününü tamamladım ve eve koyuldum…

Dışarı çıkarken fakültenin girişindeki heykel dikkatimi çekmişti, adına Themis 
denilen körebe gibi gözleri bağlı, bir elinde terazi ve diğer elinde ise kılıç olan o kadın. 
Biraz kurcaladıktan sonra öğrendim ki Themis, Yunan mitolojisinde adalet tanrıçası 
demekti. Elindeki terazinin kefeleri boştu, bu, adaletin dengeli şekilde dağıtıldığını 
göstermekte ve elindeki kılıç ise adaletin keskin gücünü sembolize etmekteydi. 
Gözlerinin bağlı olması ise karar alma hususundaki tarafsızlığını simgelemekteydi. 
Themis’in öyküsündeki bu derinlik dahi bölümüme ilişkin kaygımı dindirememişti. 
Hocaların çalışmamız gerektiğine dair söylemleri, amfide ön sıralarda kombinesi 
olanların hırsı ve fotokopicide derlenen notların Everest’le olan yarışı… Sanki hepsi 
el birliği yapmış ve diplomamı, karganın ağzından peynir kapan tilki misali alıp 
kaçacaklarmış gibi geliyordu. Derken vizeler geldi, finaller geçti. Bütünlemeler ve yaz 
okullarıyla tanışıldı. Paket paket stoklanan abur cuburlar, kahve ve çay lekeli ezberlenen 
notlar, verilen emeğin, çekilen tonla ceremenin yer yer karşılığını görememeler… Ama 
en nihayetinde 2 ay gecikmeli de olsa erişilen mezuniyet ve çerçeveletilen diploma…

Evet bu yazımı sizlerle mezun olmuş, stajını bitirmiş ve ruhsatın sancılı bekleyiş 
döneminde çiçeği burnunda bir avukat adayı olarak paylaşıyorum. Gerek fakülteyi 
gerekse de mesleğin pratik hayatını yerinde teneffüs etmiş biri olarak ele almak istedim 
bu konuyu. Şimdi kıdemli ve deneyimli meslektaşlarımın affına sığınarak biraz cüretkar 
olacağım bu satırların devamında. Kabul etmeliyim ki fakülteye girer girmez belli bir 
idealim yoktu lakin ilk haftanın ardından bu mesleği yalnızca idealist insanların icra 
etmesi gerektiğine kanaat getirdim. Ve kendimce Türk adalet sisteminin artı ve eksilerini 
listeledim. Gayem elimden geldiğince Türk adalet sisteminin işleyişine yardımcı olmak 
ve adaletin tesisi adına payıma düşeni layıkıyla ifa etmekti. Fakülte hayatım boyunca ne 
zaman tökezlesem veyahut da çalışma düzenim ne zaman bozulsa kendime ideallerimi 
hatırlatıp hayallerimle motive oldum. Bir şeyleri değiştirebileceğime dair inancım beni 
diri tuttu ve en nihayetinde sınırdan da olsa mezun oldum. Hayatımın bu evresi artık 
benim için bir kırılma noktasıydı adeta. Zira bu evre 16 yıllık eğitim hayatımın sonu ve 
aynı zamanda meslek hayatımın başlangıcıydı.

Kafamda stajyerlik dönemimi üç aşağı beş yukarı tasarlamıştım, ilkelerime zeval 
vermeyecek ve idealime halel getirmeyecek biçimde mesleğin etik ilkelerine bağlı 
kalacaktım. Hatalarım ve yanılgılarım beni yolumdan etmeyecek elimden geleni 
ardına koymayacaktım. Enaniyeti bir kenara bırakacağımı ve tüm eforumu kendimi 
geliştirmek uğruna sarf edeceğimi telkin edip durdum kendime. Derken meslek 
hayatımın ilk kırılma noktası gerçekleşti, gerçeklerle tanışma safhası… Çömez bir 
stajyerken dava açmak için gönderildiğim adliyede sudan çıkmış balığa dönmüştüm.

Av. Abdi Naci 
GÜRHAN
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Ofiste dava açmakla ilgili her husus bana anlatılmıştı halbuki… Gene de adliyeye 
girer girmez tüm ön bürolar birbirine girmiş, suret harcı, baro pulu, dava harcı, dava 
dilekçesi taratma hepsi kafada çorba olmuştu. O gün bırakın ideallerimi kendimi bile 
unutmuştum. İlk hengameyi atlatır atlatmaz peşinden diğerleri geldi; dilekçe yazmalar, 
icra takipleri, eller ayaklar titreyerek girilen duruşmalar, uzlaşılamayan memurlar, 
izale-i şuyu, anlaşmalı boşanma protokolleri vs. İşte o zaman anladım ki fakültede 
boğulduğumuz teoriler pratiğe dökülmedikçe bizler çuvallamaya mahkumduk ya da en 
azından ben. Derken bu işlerde de hatırı sayılır bir tecrübe kazandım ama hâlâ yolun en 
başındaydım tabii. Meselelere hukukçu perspektifinden bakmak nedir, daha iyi idrak 
eder oldum. Ve bu da benim çevremdeki insanlardan farklı bir izdüşümünde olmama 
sebebiyet veriyordu. Mesele hukuk olduğunda hukukçu olmayanlarla uzlaşmam pek 
mümkün olmuyordu genelde.

Onlar salt Türk adalet sisteminin olumsuzluklarından, ağır aksak işleyişinden dem 
vuruyorlar, birbiriyle bağıntısız davaları mukayese ediyor ve kendilerince adaleti tesis 
ediyorlardı. Bense meselelere tarafgir değil objektif ve bağımsız şekilde yaklaşılmasını 
öngörüyor ve hukukun bir cezalandırma aracı değil amacı ıslah olan bir olgu olduğunu 
savunuyordum. Öte yandan adalet sisteminin eksikliklerini ve ağır aksak bir işleyişi 
olduğunu da kabul ediyordum. Lakin bu noktada da tepki yanlış yere yöneltiliyordu. 
Zira istatistikleri baz alacak olursak Avrupa konseyine üye ülkelerde 100.000 kişiye 12 
savcı düşerken ülkemizde aynı sayıda kişiye yalnızca 6 savcı düşüyordu. Ve bu durum 
hakimler için de pek farklı değildi, her 100.000 kişiye yalnızca 14 hakim düşüyordu. 
Eğer ki iş yüküne de bakılacak olursa Türkiye’de günlük ortalama olarak ceza 
mahkemelerinde 9000, hukuk mahkemelerinde 8000 ve idare mahkemelerinde ise 
yaklaşık 3000 yeni dosya açılıyordu.* Bu durum da ister istemez işleyişin sürekliliğini 
aksatıyor, pratik manada sorunlar çıkmasına neden oluyor, vatandaşlar için adli süreci 
çekilmez ve katlanılmaz kılıyor ve en nihayetinde adaletin yerinde ve zamanında 
tesis edilmesine engel teşkil ediyordu. Yapılması gerekense belliydi, hakim ve savcı 
alımlarını artırmak ve aynı zamanda atamaları yaparken liyakat esasını baz almaktı. 
Lakin canım ülkemde her sektörde olduğu gibi torpil, iltimas ve adam kayırma adalet 
sektörünün de kanayan yarasıydı. Bu irinin kaynağına müdahale edilmediği müddetçe 
çözüm beklemek akla ve mantığa pek yatkın olmayacaktı. Şeriatın kestiği parmak gene 
acımayacak zira kangren olan el, acıyı hissedemeyecek ölçüde uyuşacaktı.

Aslında atalarımızın aksine çuvaldızı kendime, iğneyi sizlere batırıyorum. Çünkü 
hukukun bu denli örselendiği, adil yargılanma hakkının göz ardı edildiği ve masumiyet 
karinesinin hiçe sayıldığı bu günlerde yeterli mücadeleyi veremeyişimden bir hukukçu 
olarak sorumluyum. Vatandaşın umutsuzca açmış olduğu Twitter ‘’hashtag’’lerinde 
girişmiş olduğu adalet mücadelesi bir hukukçu olarak yıpratıyor beni. Bunun doğru yol 
olmadığını biliyorum lakin adalete güveni kalmamış bir halk da adaletin değil sosyal 
medyanın gücüne dayanıyor haliyle. O tutuklansın, bu beraat etsin naralarının atıldığı 
bir dönemde adalet tesis edilsin diyen bir avuç insan kalmış gibiyiz sanki memlekette. 
Üstelik bu hukuk dışı yöntemlere alet olan meslektaşlarımı görmek de işin cabası. 
Somut olaydan kopuk, somut bulgulardan ve delillerden bihaber ve tarafı olmadığı 
dosya hakkında hüküm tesisi çabasında “hukukçular” (!)

Ne olursa olsun enseyi karartmaya gerek yok, dedim ya, fakültede ne zaman 
tökezleyip düşsem hayallerim elimden tutup beni ayağa kaldırıyor, diye. İşte şimdi de 
idealist insan merhum Tahir Elçi’nin işkenceye karşı ve adil yargılanma uğruna verdiği 
mücadeleyi düşünerek tazeliyorum inancımı. Bir diğer yandan da eşi Türkan Elçi’nin 
sözü geliyor aklıma, “Bir ihtimal eşimin katilini bulursanız sakın ona işkence yapmayın, 
işkenceye karşı ömrünü adamış birinin katili bile adil yargılanmalı.” Sözümüz söz, ne 
merhum Elçi’nin mücadelesi sonuçsuz kalacak ne de Themis’in terazisi kırılacak…
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Gökyüzünün Yarısı

Stj. Av. Bilge 
HATALMIŞ

Doğarken ‘Dünya benim!’ dercesine avuçlarımızı sımsıkı kapattık. Fakat o avucu 
yaşama sevinciyle açmak yerine şiddetle sımsıkı kapatmaya devam edenler arasında 
bulduk kendimizi. En az bu kadar korkutucu olan birileri daha vardı. “Başıma gelmediği 
sürece beni ilgilendirmez ki” deme hastalığına yakalananlar ve işine gelmediğinde “O da 
hak etmiştir ‘’ sancılarıyla kıvrananlar.. Çaresizlikler içinde kurtarıcı bir el beklerken kirli 
bir elin yüzümüzde bıraktığı titreşimi hissettik. Boynumuzda ışıltılı kolyeler görmeyi 
hayal ederken morluklarımızı kapatmak için dolabımızda kalın fularlar aradık. İnsan 
yaşamını adeta bir kamera gibi izleyerek birbirleri arasında fısıldaşan ‘Elalem’ o gün 
orada yoktu. Bize bunu yaşatan Kocamızdı çünkü. Koca ne demekti? Koca evdeki tüm 
eşyalarla beraber bize sahip olan kişiydi. Koca sözü geçendi. Koca güçlü olandı. Koca 
eve para getirendi. İşte o elalem tam bu noktada ortaya mükemmel bir fikir attı. ‘Çocuk 
yaparsan düzelir’ Çocuk doğdu. Değişen şeyler oldu tabi ki. Artık bu şiddeti bu kadar 
yakından izleyen bir kişi daha vardı. Sevgisizliğin içine doğmuş masum bir çocuk.. 
Şiddet hiçbir zaman bitmedi aksine daha da arttı. evin duvarları adeta bedenimizi 
ve ruhumuzu hapseden bir zindana dönüştü. Bu zindandan tek bir çıkış yolu vardı 
“Ölüm” İşte bu anlattıklarım kendimizin veya yakın çevremizden birinin başına gelmiş, 
belki de siz bu satırları okurken birilerinin başına gelecek olanların küçük bir özeti. 
Durmak bilmeyen bir şiddet toplumu haline geldik. Unuttuğumuz en önemli şey 
beklentiler ve olması gerekenler arasındaki çizgiydi. Yani mutlu bir dünya yaratmak 
için insanlardan güzel davranışlar beklerken bunun aslında zaten olması gereken 
olduğunu unuttuk. Beklentiler hep üzdü olması gerekenler de hiçbir zaman olmadı.. 
Üzerine bir de sanki bir virüsmiş gibi yayılan “Bananecilik” eklenince kötülüğün 
kokusu göğe doğru hızla yükselmeye başladı. İşte bu koku yerine mis gibi çiçek kokan 
bir dünya yaratmak için tabuları yıkarcasına, kafalardaki örümcekleri dağıtırcasına bir 
mücadele gerek... Çünkü İnsanın yaşama hakkı “yaşam” için değil; “onurlu bir yaşam” 
için kurulur ve insan hakları ihlalleri, bir kimsenin insanlığının inkârı anlamına gelir. 
Ve hiçkimsenin cinsiyeti üzerinden aşağılanarak inkar edilmesi kabul edilemez. Bu 
dünyada gökyüzünün yarısının kadın diğer yarısının erkeğe ait olduğu hiçbir zaman 
unutulmamalı. Unutulduğu her gün hatırlatmaya devam edeceğiz. Bu mücadele 
bilinciyle kadınlarımızı zindanlarından çıkarmak için orada olacağız. Ta ki bu dünyayı 
sevgi yönetene kadar.. Ta ki cümleler “Benim güzel kızım her şeyi başarır”diyerek 
başlayana kadar..

Ta ki varoluşun anahtarının bir kadın olduğunu tüm hafızalara kazınana kadar…



Sevgilimin kalbini kırdım bir kara günde.
O zamandan beri mahpusum yüreğinde.
Aşk hakimine sordum, görüş günü ne zaman?
Ne zaman bitecek bu eman…
Dedi: Belki de maşukun dudaklarında affın.
Sur sesine kadar maşukun gözlerinde aklım.
Kul hakkı… Beraatim yalnız Sende.
Rabbim dedi, kul hakkıyla gelme…

Sevgilim

Av. Halil İbrahim 
ÖZKAN

Dört kişiydiler ölmeden önce 
Sonra bir küçük kuş 
Kendini karanlığa bıraktı
Ülke tek yürek
Biz hep üzgün
Tamtakır mutfak perde yok
Yerde dört kişi kapı duvardı
Günlerin içinde bir şey var
Ben bulamam derdinde yan
Dışarda yağmur siren ve sonbahar
Hikaye belli çare yok
Bembeyaz bir kent neden karardı 
Günlerin içinde bir şey var
Yılları al beynime çal

Tezat

Av. Ulaş AVŞAR
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BASIN AÇIKLAMALARIMIZ

Ceyhan’da gerçekleşen basın açıklamasında 
Baro Başkan Yardımcımız ve Kadın Hakları 
Merkezi Koordinatörümüz Av. Miyesser Ersalan 
Önenli, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku 
Komisyonu’nun ortak metnini okudu. Basın 
açıklamasına Başkanımız Av. Semih Gökayaz, TBB 
Delegemiz Av. Sinem Tanrısınatapan, Ceyhan Baro 
Temsilcimiz Av. Öznur Özbek, Kadın Hakları Merkezi 
Başkanımız Av. Ayşe Nur Karayel, Merkez üyeleri Av. 
Asile Betül Yayla, Av. Melis Merve Eşberk, Av. Bahar 
Melek Dizdar, Av. Özge Buğa ve Av. Ayşe Yorulmaz 
Arık ile Ceyhan’da görev yapan meslektaşlarımız 
katıldı. Açıklama sırasında yurttaşlar da alkışlarıyla 
destek verdi.

Açıklamada, “Kadınların Cumhuriyetimizle, 
Anayasa’mız, yasalarımız ve Uluslararası sözleşmelerle 
elde ettiği kazanımları ihlal edecek veya ortadan 
kaldıracak düzenleme ve değişikliklerin karşısında 
olmaya ve İstanbul Sözleşmesinin yeniden yürürlüğe 
sokulması için talepkâr olmaya devam edeceğimizi, 
yasaların eksiksiz olarak uygulanması konusunda 
tüm kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamalarını 
takip edeceğimizi, kadına karşı şiddetin ortadan 
kaldırılması için mücadelemizi dayanışma ruhuyla 
sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz’ denildi.

Başkanımız Av. Gökayaz da, “Kadına şiddetin 
önlenmesi konusunda çaba harcayan merkez ve kurul 
üyelerime teşekkür ediyorum.” dedi.

Basın acıkmasının ardından geçtiğimiz yıl 
boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanarak 
öldürülen Serap Öner’in duruşmasını takip ettik.

Adalet Bakanlığı tarafından 24.11.2019 tarihinde 
yapılan arabuluculuk sınavındaki üç sorunun 
Ankara İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi 
üzerine, yeniden değerlendirme yapılmıştır. 
Yapılan değerlendirme sonucu 08.11.2021 tarihinde 

www.adb.adalet.gov.tr adresli internet sitesinde ilan 
edilmiş, Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nin 
46/5. maddesi uyarınca sınav sonuçları tekrar 
değerlendirerek yeni bir başarı listesi oluşturulduğu 
belirtilmiştir.

Oluşturulan listeye göre 92,78 puan alan adayların 
başarılı sayıldığı, daha önce ilan edilen sınavda 
başarılı olan kişilerin haklarının saklı tutulduğu da 
duyuruda belirtilmiştir.

İlandan önce 07.10.2021 tarihinde Arabuluculuk 
Daire Başkanlığı tarafından 88 puan ve üzeri alıp 
başarısız sayılan adaylara mesaj gönderilerek, 
Arabulucu Portal üzerinden sicil başvurusu yapmaları 
gerektiği belirtilmiş, başvuru yapan adaylardan giriş 
aidatı dahi tahsil edilmiştir. Daha sonra yapılan 
açıklamada adayların büyük bir kısmının başarısız 
olduğu ilan edilmiştir.

Sınava yönelik itirazlar sonrasında yapılan 
değerlendirmeler ve idare mahkemesi kararının 
uygulanması hakkında Arabuluculuk Daire 
Başkanlığı tarafından tatmin edici bir açıklama 
yapılmamış, süreç şeffaf ve denetlenebilir şekilde 
yürütülmemiştir.

Bu kapsamda Adana Barosu olarak açıkladığımız 
gerekçelerle 1136 sayılı Avukatlık Kanunundan doğan 
yetki ve sorumlulukla Arabuluculuk Daire Başkanlığı 
tarafından sınavın öncesinde ve sonrasında yapılan 
idari işlemlerinin hakkaniyete uygun, şeffaf ve 
denetlenebilir olmasını sağlamak yönünden gerekli 
açıklamalar yapılarak, mağduriyetlerin giderilmesine 
yönelik işlemlerin yapılması gerekmekte olup; sürecin 
takipçisi olacağımız saygıyla kamuoyuna duyurulur.

BASINA VE KAMUOYUNA
24 Kasım 2019 tarihinde Adalet Bakanlığı 

tarafından yapılan Arabuluculuk Sınavındaki üç 
sorunun iptaline yönelik Ankara 9. İdare Mahkemesi 
kararına istinaden yeniden değerlendirme yapılmıştır.

Yapılan değerlendirme sonucu 08.11.2021 
tarihinde Arabuluculuk Daire Başkanlığının internet 
sitesinde ilan edilerek, Arabuluculuk Kanunu 
Yönetmeliğinin 46/5 maddesi uyarınca sınav 
sonuçları değerlendirilmiş, yeni bir başarı listesi 
oluşturulmuştur.

25 KASIM KADINA 
YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI 

ULUSLARARASI MÜCADELE 
GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASINI 

CEYHAN’DA YAPTIK

BAROMUZUN DA İMZACISI 
OLDUĞU 81 BARODAN ORTAK 

AÇIKLAMA:
“ARABULUCULUK SINAVINDA 

ÇİFTE STANDART VE 
MAĞDURİYETLER 
GİDERİLMELİDİR”

ARABULUCULUK SINAVI 
SONRASINDA YAPILAN 

İŞLEMLER HAKKANİYETE 
UYGUN, ŞEFFAF VE 
DENETLENEBİLİR 

OLMALIDIR
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Oluşturulan listeye göre 92.78 puan alan adaylar 
başarılı sayılmış, sınavda ilk ilan edilen başarılı 
kişilerin haklarının saklı tutulduğu belirtilmiştir. 
Ancak bu ilandan evvel 07.10.2021 tarihinde, 
Mahkeme kararının uygulanmasına yönelik 
Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından 88 puan 
ve üzeri puan alarak başarısız sayılan adaylara 
mesaj gönderilerek, Arabulucu Portal üzerinden 
sicil başvurusu yapmaları bu kapsamda giriş aidatı 
ve yıllık aidat yatırmaları talep edilmiş ve tahsilatlar 
yapılmıştır. Ancak daha sonra yapılan duyuruda 
mesaj gönderilen adayların büyük kısmının başarısız 
olduğu açıklanmıştır.

İlk sınav sonuçlarına göre 91 doğru 
sayısı ile arabulucu olma hakkı kazanan bazı 
meslektaşlarımızın yeni değerlendirme ile doğru 
sayısı 88’e (90,72 puan) düşmüş bulunmaktadır. 
Bu arabulucular kazanılmış hakları korunduğu 
için sicilde arabulucu olmaya devam ederken, yeni 
değerlendirme sonucunda onlarla aynı doğru sayısı 
olan yani 88 ve üzeri doğru yapanlar başarısız kabul 
edilmiştir. Bu durum eşitler arasında eşitsizliğe yol 
açmıştır. Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği 45. 
maddesinde “Başarılı sayılan en düşük puanlı adayla 
aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılır” denmekte 
olup, bu hükme göre ikinci değerlendirme sonrası, 
sicilde arabulucu olarak kayıtlı 88 doğru yapan ve 
90,72 olan en düşük puana sahip kişi ile aynı veya 
üzerinde bir puana sahip tüm adayların başarılı 
sayılması gerekmektedir.

Ankara 9. İdare Mahkemesinin kararının 
uygulanmasına dair Arabuluculuk Daire Başkanlığı 
tarafından tatmin edici açıklama yapılmamış, süreç 
şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütülmemiştir. 
Sınava giren meslektaşlarımızdan açıklanan 
sonuçlara ilişkin çok sayıda şikayet gelmiş 
olup, ciddi bir hak kaybı olduğu, yapılan ikinci 
değerlendirmenin Anayasa’daki eşitlik ilkesine 
ve yönetmeliğe aykırı olduğu, eşitler arasında 
eşitsizliğe yol açtığı açıktır. İlgili kurumlarca detaylı 
bir inceleme yapılarak sınav sonuçlarının tekrar 
değerlendirilmesini, kamuoyunun ayrıntılı şekilde 
bilgilendirilmesini ve varsa hatanın giderilmesi 
sağlanmalı, mağduriyetlerin önüne geçilmelidir.

Yargıya intikal edecek ihtilafların azaltılmasını 
hedefleyen arabuluculuk müessesesi, mağduriyete 
sebep olan uygulama ile binlerce dava ile karşı 
karşıya kalacaktır. 2 yıldır yaşanan mağduriyetlerin 
yeni davaların açılmasından önce uzlaşma ile 
çözümlenmesi, sağduyunun gereğidir. Arabuluculuk 
Daire Başkanlığı tarafından sürecin ve yapılan idari 
işlemlerin hakkaniyete uygun, şeffaf ve denetlenebilir 
olması sağlanarak, çifte standarttan derhal dönülmeli 
ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik işlemlerin 
yapılması gerekmekte olup, aşağıda imzası olan 
barolar olarak sürecin takipçisi olacağımızı tüm 
kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

Cumhuriyetimizin teminatı yavrularımız için 
daha adil bir dünya mücadelesi vermeye devam 
edeceğiz.

Çocukları korumak ve yaşam koşullarını 
iyileştirmek adına 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen 20 
Kasım ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ savaşlar ve 
yoksulluğun yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle 
buruk kutlanmaktadır. Durumun vahametini 
istatistik veriler net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 Mart 
ayında yaptığı “Çocuk İşgücü Araştırması” na göre, 
ülkede 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısı 720 bin. 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG), 2021 
verilerine göre çocukların yüzde 30,8’i tarım, yüzde 
23,7’si sanayi, yüzde 45,5’i ise hizmet sektöründe 
çalışırken, geri kalan yüzbinlerce çocuk sokakta, 
küçük ve orta ölçekli işletmelerde, ağır ve tehlikeli 
işlerde sömürülmektedir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi raporuna 
göre son 8 yılda 513 çocuğun iş cinayetlerinde 
yaşamını yitirdiği, çocuk istismarı davalarının son 
10 yılda yüzde 700 arttığı, çocuk yaşta evliliklerin 
önüne geçilemediği ülkede milyonlarca çocuğun 
hakları çiğnenirken, çocuk hakları mutlaka 
işlevselleştirilerek yaşama geçmelidir, burada 
devlete sosyal devlet anlayışı gereği büyük görev 
düşmektedir.

Her birimizin öğrenmeye, öğretmeye, yüksek 
sesle dile getirmeye o kadar çok ihtiyacı var ki.

Bu düşüncelerle geleceğimizin ‘ışıklı çiçekleri’ 
yavrularımızın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları 
Günü’nü yürekten kutluyoruz.

Adana Barosu olarak, çocukların şeker de 
yiyebildiği daha adil bir dünya mücadelesi vermeye 
devam edeceğiz.

Muğla Milas’ta düzenlenen zeytin festivalinin 
sponsorluğunu üstlenen termik santral ve kömür 
madeni işleten YK Enerji firmasını “Ya Ölmez 
Ağaç Zeytin, Ya Katil Kömür” yazılı döviz eşliğinde 
protesto ettiği için “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, 
aşağılama” suçlamasıyla haksız ve hukuksuz bir 
şekilde gözaltına alınan Çevre Mühendisi Deniz 
Gümüşel, ertesi gün ifadesi alınarak serbest 
bırakılmıştır.

ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ’NÜ 
KUTLADIK

MUĞLA MİLAS’TA ÇEVRE 
MÜHENDİSİ DENİZ GÜMÜŞEL’İN 

SERBEST BIRAKILMIŞ OLMASI, 
HUKUKSUZLUĞUN GİDERİLDİĞİ 

ANLAMI TAŞIMAMAKTADIR
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“İnsanlar insanca yaşasın, yeryüzü bütün 
canlılara ve sağlıkla yuva olabilsin” diye mücadele 
eden bir yurttaşın, Anayasal hakkı gereği şiddete 
başvurmadan protesto hakkını kullandığı için 
gözaltına alınması, adli işlem yapılması yönünde 
karar alan kamu yöneticileri ve kolluk güçleri, 
bilerek ya da bilmeyerek kimi şirketlerin çıkarlarına 
hizmet ettiklerinin, doğa ve insan yaşamında telafisi 
güç zararlar yarattıklarının farkına varmalıdırlar. 
Aslolan protesto hakkını kullananlara değil, haksız 
soruşturmalar açanlar hakkında soruşturma 
açılmasıdır. Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı 
imzaladığı, COP 26 zirvesi sonrasında Türkiye’nin 
de içinde olduğu ülkeler tarafından kömürden 
çıkış stratejisinin; Ormanların küresel düzeyde 
korunmasına karar verildiği, bu konuda adımların 
atıldığı şu günlerde, zeytinliklerini ve ormanlarını 
tehdit eden kömür politikalarını eleştiren tutumun 
gözaltı ile sonuçlandırılması, gelmekte olan tehlikeyi 
gözler önüne sermiştir.

Çevre Mühendisi Deniz Gümüşel’in serbest 
bırakılmış olması, hukuksuzluğun giderildiği anlamı 
taşımamaktadır. Çevreci yurttaşımız hakkında dava 
açılması durumunda aşağıda imzası bulunan barolar 
olarak yanında olacağımızı, kamuoyuna duyururuz.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ HAYAT KURTARIR, 
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR!

20 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazetede 
yayınlanan İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede 
aniden vazgeçme kararı sonrası,  ülkemizde yaşanan 
kadın cinayetleri, artan şiddet ve tecavüz konularında 
meydana gelen artışa sessiz kalmayacağımızı ve 
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN VAZGEÇMEME 
KARARLILIĞIMIZI her ayın 1. ve 3. Çarşamba günü 
Sözleşme maddelerini paylaşarak  kamuoyunu 
bilgilendireceğimizi  Türkiye Kadın Dernekleri 
Federasyonu Sekreteryalığında 22-23-24 Ekim 
2021 tarihinde İzmir’de bir araya gelen İstanbul 
Sözleşmesi Koordinasyon Kurulu üyeleri Baroların  
Kadın Hakları Merkezleri, Kurulları ve Komisyonları 
olarak  bildirmiştik.  Bu amaçla yüksek sesle İstanbul 
Sözleşmesi’nden vazgeçmeme kararlılığımızı bir 
kez daha haykırıyoruz.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN 
VAZGEÇMİYORUZ, ÇÜNKÜ;
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ MADDE 2: 

Sözleşmenin Kapsamı
1. İşbu Sözleşme aile içi şiddet de dahil olmak 

üzere, kadınları orantısız biçimde etkileyen, kadınlara 
yönelik her türlü şiddet biçimi için geçerlidir.

2. Taraflar , işbu Sözleşmeyi tüm aile içi 
şiddet mağdurlarına uygulamaya teşvik edilirler.       
Taraflar işbu Sözleşmenin hükümlerini uygularken, 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağduru kadınlara 
özel önem atfetmelidirler.

3. İşbu Sözleşme barış zamanlarında ve silahlı 
çatışma durumlarında uygulanır.

 
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ MADDE 3: Tanımlar
İşbu Sözleşmenin amacı bakımından:
1. “kadınlara yönelik şiddet’’, bir insan hakları 

ihlali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimi 
olarak anlaşılmaktadır ve ister kamusal ister özel 
alanda meydana gelsin kadınlara fiziksel, cinsel, 
psikolojik veya ekonomik zarar veya ıstırap veren 
veya verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her 
türlü eylem ve bu eylemlerle tehdit etme, zorlama 
veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma 
anlamına gelir.

2. “aile içi şiddet’’, aile içerisinde veya hanede 
veya, mağdur faille aynı evi paylaşsa da paylaşmasa 
da eski veya şimdiki eşler veya partnerler arasında 
meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik 
veya ekonomik şiddet eylemi anlamına gelir.

3. “toplumsal cinsiyet’’, kadınlar ve erkekler için 
toplum tarafından uygun görülen ve sosyal olarak 
inşa edilen roller, davranışlar, eylemler ve nitelikler 
anlamına gelir.

ç. “kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı 
şiddet’’, kadına kadın olmasından dolayı uygulanan 
ve kadınları orantısız biçimde etkileyen şiddet 
anlamına gelir.

1. “mağdur’’, a ve b bentlerinde belirtilen 
davranışlara maruz kalan gerçek kişi anlamına gelir.

2. “kadınlar’’ kelimesi 18 yaşın altındaki kız 
çocuklarını da kapsar.

İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 Sayılı Ailenin 
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun’un tüm şiddet mağdurları için sahada 
eksiksiz ve kesintisiz uygulanması için mücadele 
azim ve kararlılığımızdan vazgeçmiyoruz.

Biliyoruz ki mücadele kazandırır, İSTANBUL 
SÖZLEŞMESİ HAYAT KURTARIR, İSTANBUL 
SÖZLEŞMESİ YAŞATIR!

 
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN, 

LAİKLİKTEN VE DEMOKRASİDEN ASLA 
VAZGEÇMİYORUZ!

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 
KOORDİNASYON KURULU 

ÜYELERİ BAROLARIN 
KADIN HAKLARI 

MERKEZLERİ, KURULLARI 
VE KOMİSYONLARI ORTAK 

BİLDİRİSİ:
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İstanbul’da sokak ortasında hiç tanımadığı 28 
yaşında ve hayatının baharında bir mimar olan Başak 
Cengiz’i, 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz samuray 
kılıcıyla, Ordu’nun Korgan ilçesinde de İbrahim 
Pişkin, boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin’i, 
çocuklarıyla yolda yürüdüğü sırada taksiyle ezerek 
öldürdüler. 

Başak Cengiz’i öldüren zanlı, polise verdiği 
ifadede aslında kadın cinayetleriyle ilgili her şeyi 
özetliyordu: “Bir erkek bana direnebilirdi o nedenle 
bir kadın öldürmeyi seçtim.” derken kadınlar için ne 
yazık ki güvenli hiçbir yer kalmamıştır.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 
verilerine göre Türkiye’de 2020 yılında 410 kadın 
cinayeti meydana geldi. 2021 yılının Ekim ayı 
sonunda ise basına yansıyan bilgilere göre 300’den 
fazla kadın, erkekler tarafından hayattan koparıldı. 
Kadınlar her gün birer ikişer öldürülürken, şiddetin 
önlemesinde etkili olan İstanbul Sözleşmesi’nden 
vazgeçilmesinin sorumlularına bir kez daha yüksek 
sesle haykırıyoruz: Bu cinayetleri durduralım. 
Toplum olarak, kadınları kendilerini savunmaya 
ihtiyaç duymayacakları bir ortam yaratalım.

6284 sayılı kanun etkin bir şekilde uygulansın, 
adaletin tecelli etmesini istiyoruz.

Kadın cinayetlerine ‘dur’ deme niyetinde ve 
etkisinde bir karar bekliyoruz.

Genç yaşında katledilen 4 çocuk annesi Selime 
Pişkin’e rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Kadın 
cinayetlerinin son bulması için mücadeleye devam 
edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’ni yaşatacağız.

Danıştay 10. Dairesi 2021/2769 Esas sayılı 
kararı ile, toplumsal olaylarda gazetecilerin ve 
yurttaşların video çekmesini engelleyen Emniyet 
Genel Müdürlüğü’nün “kamusal alanda görüntü 
yasağı“ genelgesinin yürütmesini durdurdu. Karar 
oybirliğiyle çıktı.

Söz konusu genelgenin haberleşme ve basın 
hürriyetini kısıtladığını vurgulayan Danıştay, 
temel hak ve hürriyetlerin yalnızca kanunla 

sınırlandırılabileceğine hükmetti.
Kararda “Söz konusu genelge ile getirilen 

düzenlemelerin temel hak ve hürriyetlerden olan 
haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetine yönelik 
kural ve sınırlamalar getirildiği anlaşılmıştır. Bu 
haliyle yasa organının tasarrufu niteliğindeki 
kanun yerine yürütme organına dahil emniyet 
genel müdürlüğü tarafından genelge niteliğinde 
bir düzenleme ile temel hak ve hürriyetlere 
sınırlama getirilmesinde Anayasa’ya uyarlılık 
bulunmamaktadır.” ifadesi yer aldı.

Kararla birlikte genelgenin hükümleri artık 
uygulanmayacak. Danıştay, genelgenin iptal istemini 
ise daha sonra karara bağlayacak.

Haber alma ve haber verme hakkı kapsamındaki 
olayların ses ve görüntü kaydının engellenmesi ve 
adli işlem uygulanması yönündeki Emniyet Genel 
Müdürlüğü genelgesinin kanunsuz emir niteliğinde 
olduğunu daha önce ifade etmiştik. 

Bu genelgenin uygulanması kapsamında 
ülkemize yakışmayan, baskıcı ve basın mensupları 
ile yurttaşa yönelen bir çok şiddet eylemine tanıklık 
ettik. Yargı, anayasaya aykırı olan bu genelgenin 
yürütmesini durdurarak halkın haber alma hakkını 
korumuştur.

Basın özgürlüğünü ve haber yapma özgürlüğü 
adına verilen kararı memnuniyetle karşılıyoruz.

Atatürk öğretmenlerle Bursa’da (27 Ekim 1922) 

yaptığı bir toplantıda: ‘Bu anda karşınızdaki en içten 

duygumu, izninizle söyleyeyim: İsterdim ki çocuk 

olayım, genç olayım, sizin nur saçan sınıflarınızda 

bulunayım. Sizden feyz alayım. Siz beni yetiştiresiniz. 

O zaman ulusum için daha yararlı olurdum. Ne 

yazık ki elde edilemeyecek bir istek karşısında 

bulunuyoruz. Bunun yerine sizden başka bir istekte 

bulunacağım: Bugünün çocuklarını yetiştiriniz. 

Onları yurda, ulusa yararlı insanlar yapınız. Bunu 

sizden istiyor ve diliyorum.’ sözleriyle öğretmenlere 

büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Harf Devrimi’nin 

ilanından sonra bizzat kara tahta başına geçerek 

yurttaşlara bizzat okuma yazma dersleri vermiştir. 

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün fikri hür, 

vicdanı hür, irfanı hür kuşaklar yetiştirme görevini 

yüklediği bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım 

Öğretmenler Günü’nü kutlar; kendilerine tüm 

sorunlarının çözüme kavuştuğu, mutlu bir gelecek 

dileriz.

ÜLKEDE YİNE KADINA 
YÖNELİK CİNAYETLERLE 

SARSILDIK

YARGI, ANAYASAYA AYKIRI 
OLAN BU GENELGENİN 

YÜRÜTMESİNİ DURDURARAK 
HALKIN HABER ALMA 

HAKKINI KORUMUŞTUR

ÖĞRETMENLERİMİZİN TÜM 
SORUNLARININ ÇÖZÜME 
KAVUŞMASINI DİLİYORUZ



BASINDAN

KAYBETTİKLERİMİZ

Kaybettiğimiz meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

Av. Hamdi COŞKUN
Baro Sicili: 589

01.07.1942 - 28.11.2021

Av. Ali Seydi ÖZBEY
Baro Sicili: 1301

01.07.1949 - 05.12.2021

Av. Faruk KAVUZ
Baro Sicili: 1327

12.04.1965 - 22.11.2021
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