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Baromuz, DİSK, KESK, TMMOB, TTB, Adana Emek ve Demokrasi Güçleri Uğur Mumcu Meydanınında 
Ortak Açıklamayla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü Kutladı

Baro Başkanları Toplantısı Başkanımız Av. Veli Küçük’ün Katılımıyla Video Konferans Yöntemiyle Yapıldı ve 
Ortak Bildiri Yayımlandı

Baro Başkanı Av. Veli Küçük TBMM’de Adana Milletvekilleri ve Siyasi Parti Temsilcileriyle Görüşerek 
Avukatlık Kanunu’nda Yapılacak Değişikliğin Sakıncalarını Anlattı

Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Sosyal Hukuk’un Düzenlediği “Avukatlığın Bugünü ve Geleceği - 4: 
Avukatlık Kanunu Tartışmaları ve Baroları Tasfiye Girişimi” Konulu Online Söyleşiye Katıldı

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük TBB’de Yapılan 42. Baro Başkanları Toplantısına Katıldı

Önceki Dönem Baro Başkanlarından Av. İsmet Altuğ Adliyede Yapılan Cenaze Töreniyle Ebediyete 
Uğurlandı

Başkanımız Av. Veli Küçük, Baro Başkanları İle Eş Zamanlı “Avukatlık Yasası Değişikliği”ne Karşı Ankara’ya 
“Savunma Yürüyüşü”; Demokrasinin Son Kalesi Barolar Direniyor

Baromuz “Savunma Yürüyüşü”nün Engellenmesini ve Baro Başkanlarına Saldırıyı Adliye Önünde Yapılan 
Basın Açıklamasıyla Protesto Etti

Baro Başkanları Barikatları Aşarak Ankara’ya Ulaştı ve Anitkabir’i Ziyaret Etti

Baromuz Mensubu Meslektaşlarımız, Emek ve Demokrasi Güçleri İle Yurttaşlarımız Adliye Önünde 
Oturma Eylemlerine Devam Etti

Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz Ankara Dönüşü Adliye Önünde Coşkuyla Karşılandı

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, İvme Tv’de Yayınlanan “Savunma Özgürlüktür” Başlıklı Söyleşide 19-22 
Haziran’daki Savunma Yürüyüşü Hakkında Değerlendirmelerde Bulundu

Başkanımız Av. Veli Küçük Savunmanın Direnişi Başlıklı Online Söyleşiye Katıldı “Teklif Geri Çekilmezse 
Demokratik Hak Arama Yollarını Kullanmaya Devam Edeceğiz”

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Tele 1 Tv’de “Avukatlık Yasası Değişikliği” Hakkında Değerlendirmelerde 
Bulundu

Barolar Ankara Adliyesi Önünde “Avukatlık Yasa Değişikliğine” Karşı Basın Açıklaması ve Oturma Eylemi 
Yaptı

Baroları İşlevsiz Kılacak, Bölecek ve Ayrıştıracak “Çoklu-Paralel Baro” Projesine Karşı Basın Açıklaması ve 
Oturma Eylemi Yapıldı

Avukatların Katılımıyla “Çoklu-Paralel Baro” Projesi Geri Çekilinceye Kadar Neler Yapılabileceği Tartışıldı

Barolar “Çoklu/Paralel Baro” Düzenlemesine Karşı Kolluk Güçlerinin Engellemelerini de Aşarak TBMM’ye 
İtiraz Dilekçesini Verdiler 

Polis Tarafindan Öldürülen Suriyeli 18 Yaşındaki Ali El Hemdan’ın Duruşması 13 Kasım 2020 Tarihine 
Ertelendi

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, Kozmik Radyo’nun Canlı Yayın Konuğu Oldu

15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü Baro Başkanımız Av. Veli Küçük’ün Katıldığı Törenle Kutlandı

Baromuz Mensubu Av. Şiar Rişvanoğlu’nun Bürosuna Yapılan Taşlı Saldırı Hakkında Suç Duyurusu

Adana Barosu “Atatürk’e Lanet” Söylemleri Nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hakkında Suç 
Duyurusunda Bulundu
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YAY I N  K U R U L U N D A N

Değerli meslektaşlarımız;
Baromuzun faaliyetlerini en kapsamlı şekilde yansıtma 

çalışmalarımızın bir parçası olan Adana Barosu Bülteni’nin 48. 
sayısını sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. 

Bu dönem, mesleğimize ve örgütlü yapımız olan barolara 
karşı girişilen bölme ve ayrıştırma çabalarının karşısında 
olduğumuzu eylemli bir şekilde gösterdik. Bu karşı çıkışa rağmen 
“Çoklu Baro” olarak tabir edilen tasarı siyasi irade tarafından 
yasalaştırıldı. Yasa, iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi önüne 
taşındı. Umuyoruz ki, Anayasa’ya aykırı olduğu kanaatinde 
olduğumuz düzenleme iptal edilir ve hukuk kazanır.

Bülten içeriğimizde Baro Yönetimimizin çalışmaları, 
komisyonlarımızın çalışmaları, staj eğitimleri, meslek içi eğitim 
çalışmaları, basın açıklamaları ve meslektaşlarımızdan gelen 
yazı ve şiirleri bulabileceksiniz. 

Bu dönem aramıza katılan ve aramızdan ayrılan 
meslektaşımız oldu. Aramıza katılanlara hoş geldiniz diyor; 
aramızdan ayrılan meslektaşlarımızın derin üzüntüsünü 
yüreğimizde hissederek huzur bulmalarını temenni ediyoruz. 

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

Gönderdiği yazılarla bültenimizin değerini artıran sevgili 
meslektaşlarımıza teşekkür ediyor ve bu ilgilerinin devamını 
diliyoruz. Yeni dönemde de yazı, şiir ve karikatürlerinizi 
yayin@adanabarosu.org.tr e-posta adresine göndermeye 
devam etmenizi temenni ediyoruz.

Hukukun üstünlüğünün sözde kalmadığı, adil ve demokratik 
yarınlarda görüşmek üzere...

Yayın Kurulu’ndan

Sahibi
Adana Barosu Adına

Baro Başkanı
Av. Veli KÜÇÜK

Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Ayşe Duygu ÖZGÜVEN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yayın Kurulu Başkanı

Av. İsmail Oray AYHAN

Yayın Kurulu
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Bşk. Yard. Av. Aytaç ER
Yazman Av. Çağla ÇINAR SEVİMLİ

Av. Mehmet Çetin BERKÖZ
Av. Yılmaz YURTTURU

Av. Tuğba KILIÇÇI
Av. Seda ERTAN

Av. Hakan ÖZTÜRK
Av. Ahmet Gani KÜÇÜK

Av. Can ŞERBETÇİ
Av. Merve ERDEM ESER

Av. Özlem TURKUT ÖZESER
Av. Mustafa Onur KUTLAY

Av. Merve YEL
Av. Gamze DEVECİ
Av. Gizem SAHİP

Av. Maide İNCESOY
Av. Erdi BOLAT

Av. Ferah GÖKÇE
Av. Beyza YILMAZ

Av. Murat Kayahan AKSUNGUR
Av. Dilara TALAY

Av. Gökhan ER

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

Adana Barosu 
Basın Yayın Komisyonu Adına

Av. İsmail Oray AYHAN
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BAŞKANDAN

SAVUNMANIN GÜÇSÜZLÜĞÜ VE   
İŞLEVSİZ KILINMASI KABUL EDİLEMEZ

Değerli meslektaşlarım,

Baro Bültenimizin 48. sayısını sizlerle 
buluşturmanın mutluluğu içindeyim. 

Basın Yayın Komisyonumuzun uzun ve yoğun 
çalışmalarının sonucu olan elinizde tuttuğunuz 
Bültenimizde emeği geçen başta Komisyonumuz 
Koordinatörü Yönetim Kurulu Üyemiz Av. A. 
Duygu ÖZGÜVEN ve Komisyonumuz Başkanı Av. 
İsmail Oray AYHAN olmak üzere tüm komisyon 
üyelerimize, yazı, şiir, fikir ve bilgileriyle katkı sunan 
tüm meslektaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. 

11 Mart 2020 gününden sonra dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yapmak 
istediğimiz birçok panel, konferans ve meslek içi eğitim çalışmalarımızı ve etkinliklerimizi yapamamanın 
üzüntüsünü yaşadık bu süreçte.

Değerli meslektaşlarım,

Barolar meslek örgütü olmanın ötesinde, yargının üç kurucu unsurundan savunmanın kurumsal adıdır. 
Öteden beri ifade ettiğimiz gibi, yargı makamı güçlü, iddia makamı güçlü bir adalet mekanizmasında 
savunmanın güçsüzlüğü ve işlevsiz kılınması kabul edilemez.

Barolar, özgürlüklerin, doğa, hayvan ve insan haklarının, kadın, engelli, işçi, çocuk; yani ezilen, sömürülen, 
istismar edilen bütün sınıf ve grupların çıkarmakta zorlandıkları seslerin yankısıdır. 

Baroların, tüm itirazlarına rağmen bir “fetö projesi” olduğu bilinen alternatif-çoklu baro gibi isimlendirilen, 
ancak açıkça paralel baro olacak bu düzenlemeden vazgeçmeyen siyasi iktidarın hazırladığı yeni yasal 
düzenleme kabul edilemez.

Barolar, iktidarın ve güç odaklarının. güdümünde ve etkisinde değil, tam tersi Özgür ve bağımsız olmalıdır.
11.07.2020 tarihli  31186  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “TBB Avukatlık Kanunu 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile kabul edilen düzenleme bu yönüyle tepeden 
inme, hakkında avukatların fikirlerini dahi beyan edemediği bu kanun değişikliğinin Anayasa’ya aykırılığının 
yanında, dayatmacı her yasa ve Anayasa gibi, sürdürülebilirliği de olmayacaktır.

Bu manada, kamusal tek bir baronun yokluğunda oluşabilecek ihtimaller sürekli sorgulanmalı ve barolarla 
ilgili olan her karar, bu hususlar değerlendirilerek verilmelidir.  

Kaldı ki, baroların yapıları konusunda bir yenilik yapılması gerekliliği, konunun asıl ilgilileri olan avukatlar 
ve barolar tarafından demokratik bir zeminde tespit edilirse, bu konudaki reformun yine avukatlar ve insan 
hakları ile ilgili sivil toplum örgütlerinin tam katılımının sağlandığı bir zeminde yapılması gerekirdi. 

Teklifin geri çekilmesi için 56 baro başkanıyla Ankara’ya yürüyerek girişimize kolluk güçleri Anayasaya 
aykırı şekilde engel olmak istedi. Yaşanan bu hukuksuzluğa Türkiye’nin birçok ilinden tepki yağdı. Öte yandan 
yakan güneşe ve sağanak yağmura rağmen duruşumuzu ve eylemlerimizi sürdürdük.

Tasarının görüşülmesi sırasında da, avukatları temsilen meclisin önünde sabahlayan baro başkanlarına 
kulaklar tıkandı; Meclis İç Tüzüğüne aykırı bir şekilde, toplantılara katılmamıza izin verilmedi.

Değerli meslektaşlarım,

Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde tarih boyunca tüm özgürlükler mücadelesinin lokomotifi 
olmuş biz Avukatlara ve Barolarımıza büyük işler ve sorumluluk düşmektedir. 

Cumhuriyetimizin ilkelerine bağlı olduğumuzu; demokratik bir hukuk devletinden yana taraf olduğumuzu; 
ülkemize eksiksiz tam demokrasi gelmesi için mücadele ettiğimizi; darbelerin ve darbecilerin her zaman 
karşısında olduğumuzu; hiç bir siyasi düşüncenin etkisi altında kalmadan, amasız, fakatsız her zaman 
demokrasinin ve üstünlerin hukukunun değil hukukun üstünlüğünden yana olduğumuzu bir kez daha ilan 
ediyoruz. 

29. ve 30. Dönem içinde şahsım ve çalışma arkadaşlarıma verdiğiniz destek için bir kez daha teşekkür 
ediyorum. 

Yargıya güvenin yüzde 20’lere düştüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesinin zedelendiği ülkemizde, 
insan hakları ve onurunun esas alındığı, barışın egemen olduğu, farklılıklarımızla zenginleştiğimiz ve aynı 
zamanda hukukun üstünlüğünde toplumsal dayanışmamızı güçlendirdiği bir ülke olmak istiyoruz.

 
Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı yıllar dilerim. 
 
Saygılarımla…

Av. Veli KÜÇÜK 
ADANA BAROSU BAŞKANI



4

H A B E R

Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 
98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 
Adana Büyükşehir Belediyesi ev 

sahipliğinde yapılan “5 Ocak Kurtuluş Resepsiyonu” 
75. Yıl Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi.

Resepsiyona başta Adana Valisi Mahmut Demirtaş 
olmak üzere, Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, 
Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut, 
6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan 
Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eşi Nuray Karalar, 
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Başkanımız Av. 
Veli Küçük ve eşi Av. Dilek Nur Küçük, ABD Adana 
Konsolosu Alejandro “Hoot” Baez, ADAMOB Dönem 
Sözcüsü Dt. Fatih Güler, 10.Tanker Üs Komutanı 

Hava Pilot Tuğgeneral Gürel Özusta, ilçe belediye 
başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri 
ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından 
sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 
günün anlam ve önemine binaen konuşma yaptı.

5 Ocak Adana’nın Düşman İşgalinden Kurtuluş 
Günü’nde düzenlenen resepsiyonda bayramımızı 
kutladı. İşgale karşı destan yazan kahramanlarımızı, 
Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 
ve tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve 
gazilerimizi andı.

Resepsiyonda; Yüksel Hançerli’nin Adanalıların 
kurtuluş günü kutlamalarından oluşan geçmişten 
günümüze fotoğraf sergisi de yer aldı. Resepsiyonda 
yöremize ait türküler seslendirildi.

“5 OCAK KURTULUŞ RESEPSİYONU” BARO BAŞKANIMIZ 
AV. VELİ KÜÇÜK’ÜN KATILIMIYLA YAPILDI
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H A B E R

Adana’mızın düşman işgalinden 
kurtuluşunun 98. yıl dönümü düzenlenen 
törenlerle kutlandı.

5 Ocak Kurtuluş Günü kutlamaları, sabah saat 
09.30’da Atatürk Parkındaki Atatürk Anıtı önünde 
düzenlenen törenle başladı.

Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. 
Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan vekili 
Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Adana milletvekilleri, 
Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, adli erkan, protokol 
üyeleri ile gaziler, askerler, öğrenciler ve yurttaşlar 
katıldı.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, Atatürk Anıtı 
önünde çelenk sunumunu yaptı ve saygı duruşunda 
bulundu.

Protokol üyeleri daha sonra Atatürk Caddesinden 
yürüyerek Uğur Mumcu Meydanı’nda kendilerine 
ayrılan bölümlerde yerlerini aldı.

Vali Mahmut Demirtaş halkın kurtuluş bayramını 
kutladıktan sonra Cumhurbaşkanının mesajı 
okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma, 
şehir adına Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan 

Karalar tarafından yapıldı. Karalar, Adana’nın da 
Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi unvanı 
hak ettiğine dikkat çekti.

Ardından Sarıçam TOKİ Anadolu Lisesi 
öğrencileri Enes Metin “5 Ocak Adana” , Betül Yılmaz 
“5 Ocak Marşı” adlı şiirleri okudular.

3 Ocak 2020 Cuma günü Pozantı 
Kaymakamlığından teslim alınan “Atatürk’ün 
Mücahitlerinden Adana’ya’’ isimli Türk Bayrağı, 
bisikletli sporcular tarafından Vali Mahmut Demirtaş’a 
teslim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Halk Oyunları 
Ekibi tarafından yöresel halk oyunları gösterisi 
sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
“4. Bayrak Şiiri Güzel Okuma Yarışması” nda dereceye 
giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerin ödülleri 
tören alanında Vali, 6. Mekanize Piyade Tümen ve 
Garnizon Komutan vekili ile Büyükşehir Belediye 
Başkanı tarafından takdim edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran takımı 
tarafından verilen konser ile tören sona erdi.

ADANA’MIZIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 
98. YILDÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANDI
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H A B E R

Baromuz tarafından Dünya Göz Hastanesi 
ile yapılan anlaşma gereği meslektaşlarımız 
ve çalışanlar göz taramasından geçirildi.

Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt 
Avukatlar salonumuzda genel göz taramasına, 
meslektaşlarımızın ilgisi bir hayli fazla oldu.

Göz doktoru asistanı Kübra Ateş ve Gazmze 
Eşiyok tarafından kontrole gelen meslektaşlarımız 

ve çalışanlarımıza uyarılarda bulunuldu.
Taramadan geçirilen meslektaşlarımız 

uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını dile 
getirdi.

Göz rahatsızlığı olanlara teşhis konulurken, 
herhangi bir rahatsızlığı olmayanlara da göz sağlığı 
ile ilgili tavsiyelerde bulunuldu.

Seyhan Kent Konseyi Başkanı Erkan Karakaya 
ve Genel Sekreter Esen Zor Baro Başkanı Av. 
Veli Küçük’ü ziyaret ederek, 24 Aralık 2019 

tarihinde ilimizde yaşanan sel felaketinde mağdur 
olan yurttaşlarımız için başlatılan “Yaralarımızı 
Birlikte Saralım” kampanyasına destek istedi. 

Seyhan Kent Konseyi Başkanı Erkan Karakaya, 
kampanyanın Seyhan Kent Konseyi Kadın Meclis 
tarafından başlatıldığını ve ilk etapta tespit edilen 
battaniye, bot, mont, giyecek ve temizlik maddelerine 
ihtiyaç hissedildiğini anlattı.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi ve kampanyaya destek 
olmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade 
etti. Sele dönüşen yağışlar neticesinde birçok 
yurttaşımızın olumsuz etkilendiğini belirten Baro 
Başkanı Av. Veli Küçük, kampanyaya meslektaşlarının 
duyarlılık göstereceklerine inandığını ifade 
ederek, “Yurttaşlarımızın yarasının sarılması için 
meslektaşlarımızın da desteğiyle elimizden geleni 
yapacağız.” dedi.

Av. Veli Küçük, başta kent konseyi olmak üzere 
topluma ve yurttaşa hizmet noktasında çalışan tüm sivil 

toplum kuruluşlarının faaliyetlerini önemsediğini ve 
desteklediğini dile getirdi.

Seyhan Kent Konseyi Başkanı Erkan Karakaya da, 
yardımseverlerin 1-17 Ocak 2020 tarihleri arasında 
duyuruda belirtilen irtibat numaralarını ( GSM : 
0530 668 05 13 ve 0322. 432 74 74 ) aramaları halinde 
Seyhan Belediyesi araçları kanalıyla toplanacak 
eşyalar belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını 
kaydetti. 

Baro Başkanı Av. Veli Küçük ve baro mensuplarına 
teşekkür edip başarılar diledi.

DÜNYA GÖZ TARAFINDAN MESLEKTAŞLARIMIZA 
ÜCRETSİZ GÖZ TARAMASI YAPILDI

ADANA BAROSU’NDAN SEL FELAKETİ İÇİN SEYHAN KENT 
KONSEYİ’NİN BAŞLATTIĞI “YARALARIMIZI BİRLİKTE 

SARALIM” KAMPANYASINA DESTEK
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Adana Barosu ev sahipliğinde bu yıl 
sekizincisini düzenlediğimiz ‘5 Ocak 
Kurtuluş Kupası Spor Oyunları’nın 

basketbol, erkek - kadın voleybol ile futbol dallarındaki 
final ve kapanış törenleri görkemli oldu.

Muharrem Gülergin Stadında oynanan  
final maçında İzmir Barosu Körfez Takımı İle 
Malatya Barosu karşı karşıya geldiler. Nefes kesen 
mücadelenin normal süresi ilk yarıda atılan gollerle 
2-2 tamamlandı. Statü gereği penaltı atışları sonunda 
rakibini 7-6 yenen İzmir Barosu Körfez turnuva 3. 
şampiyonluğuna ulaştı. İzmir ekibi maç sonunda haklı 
sevinç yaşadı. Karşılaşmayı çok sayıda meslektaşımız 
ve sporsever büyük  bir keyifle izledi.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük kupa töreninde 
şampiyon olan İzmir Barosu’nu ve finale kadar 
yükselen Malatya Barosu’nun oyuncularını kutladı. 
Şampiyon olan İzmir Barosu Körfez Takımına 
kupasını Baro Başkanı Av. Veli Küçük takdim etti.

Malatya Barosu’na İkincilik kupasını Baro Başkanı 
Av. Veli Küçük ve Baro Genel Sekreteri Av. Semih 
Gökayaz birlikte verdi.

Turnuvada normal suresi 3-3 biten maçta Adana 
Barosu Futbol Takımı penaltılarda 4-3 yenen Ankara 
Barosu Ottomans Futbol Takımı kazandı. Üçüncü 
olan Ankara Barosu Ottomans Takımı adına Spor 
Komisyonu Başkanı Av. Kürşat Anıl’a Baro Başkanı Av. 

Veli Küçük ve komisyon üyesi Av. Hasan Yuvalı verdi.
TURNUVAYA EMEĞİ GEÇENLERE   

       TEŞEKKÜR ETTİ
Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, oyunların 

Adana adına bir zenginlik olduğunu, kentin 
tanınmasına ve güzelliklerinin anlaşılmasına da 
önemli katkılar sağladığını bildirdi. 

Turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek, 
emeği geçen herkese teşekkür etti. 

Turnuvaya katılan takım sorumluları da Baro 
Başkanı Av. Veli Küçük’e, Adana Barosu’na, yönetim 
kuruluna ve personelimize kendilerine sunulan 
imkanlara ve sergilenen ev sahipliğimizden dolayı 
memnuniyetlerini ilettiler.

Diğer    branşlarda   ise; Kadın Voleybol Turnuvasında 
şampiyon İstanbul Barosu oldu. Basketbol turnuvası 
final maçında İstanbul Barosu Takımı, Mersin Barosu 
Takımı 64-45 yenerek şampiyon oldu.

Nihat Geven Spor Salonunda yapılan Erkek 
Voleybol Turnuvasında İstanbul Barosu, Ankara 
Barosu’nu 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Baro Tesislerinde turnuvaya katılan tüm takım 
ve oyuncularına Başkanımız Av. Veli Küçük, Mersin 
Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, Başkan 
Yardımcısı Av. Sabahattin Gümüş’ün katılımıyla Gala 
Yemeği verildi.

“5 OCAK KURTULUŞ KUPASI SPOR OYUNLARI”NIN 
FUTBOL FİNALİ NEFES KESTİ
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Baromuzun mensubu Av. M. Turan Özer’e 
meslekte 30. Ve 35. Yıl plaketleri Başkanlık 
odasında düzenlenen törenle verildi.

Mazereti nedeniyle yapılan toplu törene 
katılamayan meslektaşımıza plaketlerini Baro 
Başkanımız Av. Veli Küçük ve önceki dönem Baro 
Başkanlarımızdan Av. M. Ziya Yergök tarafından 
takdim edildi. 

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, yaptığı 
konuşmada çok değerli birikimleriyle avukatlık 
mesleğinin yücelmesine katkıda bulunan ve bu 
uğurda meslekte 37 yılı geride bırakan meslektaşımızı 
kutladı, kendilerine sağlıklı ve başarılı günler diledi.

Av. M. Turan Özer de, baromuzun çalışmalarını 
takdirle izlediğini, emeklerinden ötürü Baro 
Başkanımız nezdinde tüm yönetim kurulu üyelerine 
teşekkürlerini sundu.

Törene Baro Genel Sekreterimiz Av.Semih 
Gökayaz ve yönetim kurulu üyemiz Av. Timur 
Ortatepe de katıldı.

Antalya Barosu Spor Kurulu tarafından 
yapılan uzun yıllardır yapılan Barolig 
Futbol Turnuvası Av. Müzeyyen Boylu 

sezonu final müsabakası ile son buldu. 
Antalya Barosu’nun her yıl düzenlediği Barolig 

Futbol Turnuvası 2019-2020 sezonunu Av. Müzeyyen 
Boylu’ya adandı.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, turnuvada 
dereceye giren takımlara kupa ve plaketlerinin 
takdim edildiği törende hazır bulundu. Burada yaptığı 
konuşmada turnuvaya katılan tüm takımları kutladı. 
Meslektaşımızın adını ölümsüzleştirdiği ve kadın 
cinayetlerine dikkat çektiği için Antalya Barosu’na 
teşekkür etti. Çok önemli bir hassasiyetin ortaya 
konulduğunu, turnuvanın kadına şiddet ve kadın 
cinayetlerinin salt eğitim sorunu olmadığını, bireysel 
ve toplumsal bilinçlenme ile önlenebileceğinin en 

çarpıcı örneği olan doktor kocasının kurşunları ile 
yaşamını kaybeden meslektaşımıza atfedilmesinin 
çok anlamlı bulduğunu,  önümüzdeki dönemlerde 
aynı ve benzer hassasiyeti Adana Barosu olarak 
gözeterek “5 Ocak Kurtuluş Kupası Spor Oyunları”nı 
dönemin sembol isimlerinden tercih ederek ve onları 
anarak, toplumsal duyarlılığı vurgulayacaklarını 
ifade etti.

Törende, Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan, 
Diyarbakır Baro Başkan Yardımcısı Av. Gazal Bayram 
Koluman, Antalya Barosu Başkan Yardımcısı Av. Cem 
Soyer, Genel Sekreter Özhan Karazeybek de hazır 
bulundular ve birer konuşma yaptılar.

Final maçında rakibi Atletico Adliye takımını 
1-0 skorla yenen Baronlar 2019-2020 Av Müzeyyen 
Boylu sezonu şampiyonu oldu.

BAROMUZ MENSUBU AV. M. TURAN ÖZER’E MESLEKTE 30. ve 
35. YIL PLAKETLERİ TÖRENLE VERİLDİ

ANTALYA BAROSU BAROLİG AV. MÜZEYYEN BOYLU 
SEZONU KUPALARI BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK’ÜN 

KATILDIĞI TÖRENLE VERİLDİ
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Adana’da gazeteci-yazar Uğur Mumcu ve 
şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için 
anma programı düzenlendi. Uğur Mumcu 

Meydanı’nda düzenlenen anma etkinliğine Baro 
Başkan Yardımcımız Av. Sabahattin Gümüş, Genel 
Sekreterimiz Av. Semih Gökayaz ve yönetim kurulu 
üyemiz Av. Nevzat Elçi ve çok sayıda meslektaşımız 
katıldı.

Başkan Yardımcımız Av. Sabahattin Gümüş, 
burada yaptığı konuşmada, “Bizim için önemli 
olan Uğur Mumcu’nun hukukçu kimliğidir. Uğur 
Mumcu’yu halen duruşmalarda kaynak göstererek, 
referans gösterdiğimiz Türkiye hukuk pratiğine 
ilişkin çok güzel tespitler vardır.  Örneğin 1984 yılında 
kaleme aldığı yazısında ABD’li hukukçuya şöyle 
sesleniyor; 

“Kara Avrupası ülkelerde suç ve ceza ilkesinde 
kanunilik araştırıyorsanız zahmet buyurup Türkiye’ye 
gelmenize gerek yoktur. Adamına göre her şey suçtur. 
Adamına göre hiçbir şey suç değildir.” İfadesini 
kullanmıştır. Maalesef günümüzde bile Türkiye 
hukuk pratiğinde herhangi bir ilerleme yoktur. En 
ağır suçları işledikleri halde sırf birilerine yakınlıkları 
ve akrabalıkları nedeniyle insanlar yargılanmazken 
veya hak ettikleri cezaları almazken, düşüncesini 

açıklamaktan başka hiçbir eğilimi olmayan insanlar 
en ağır cezaları almaktadır. Üstünlerin hukuku değil, 
hukukun üstün olması dileğiyle hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. Kendisinden 8 yıl sonra katledilen 
merhum Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ı da 
rahmetle anıyorum.” dedi.

Anma Programına, Adana milletvekilleri, çeşitli 
siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile 
çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından katılımcılar Uğur 
Mumcu’nun anısına karanfil bıraktılar.

BARO YÖNETİMİMİZ UĞUR MUMCU VE GAFFAR OKAN’I 
ANMA ETKİNLİĞİNE KATILDI
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Baromuz ve Çağdaş Hukukçular Derneği, 
geçen yıl Türkiye’deki avukatlara bu 
yıl da Pakistanlı avukatlara ithaf edilen 

Tehlikedeki avukatlar Günü nedeniyle İstanbul, 
Diyarbakır, Antalya ve Ankara ile eş zamanlı 
‘dayanışma eylemi’ ve basın açıklaması yaptı. 

Tarihi Adana Adliyesi önünde cübbeli yapılan 
basın açıklamasında “Pakistan’da 77 avukat katledildi 
biliyor musunuz?” pankartı ve çeşitli dövizler 
gösterildi. Basın açıklamasını Çağdaş Hukukçular 
Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve TBB Delegemiz 
Av. Ümit Büyükdağ okudu.

Açıklamaya Baro Başkan Yardımcımız Av. 
Sabahattin Gümüş, Genel Sekreterimiz Av. Semih 
Gökayaz, Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Miyesser 
Ersalan Önenli, Av. Timur Ortatepe, Av. Nevzat Elçi, 
Av. Duygu Özgüven ve Av. Sinem Tanrısınatapan ile 
çok sayıda meslektaşımız hazır bulundu.

Basın açıklamasını okuyan ÇHD Genel Başkan 
Yardımcısı Av. Ümit Büyükdağ,  bombalı saldırı ile 
öldürülmeye kadar varan avukatların yaşadıkları 
şiddeti anlatarak avukatlara karşı gerçekleşmiş 
saldırılara ilişkin hızlı ve etkili soruşturma süreçleri 
işletilmesini ve faillerin cezalandırılmasını istedi. 

24 Ocak 1977 tarihinde 4 sendika avukatı ve 
bir işçinin Madrid’deki ofislerinde faşist odaklar 
tarafından  katledildikleri günde 10 yıldır her yıl 
bir ülkedeki avukatların güvenliğine dikkat çekmek 
için açıklama yapan avukatlar bu sene açıklamalarını 
Pakistan’daki avukatlar için yaptı. 

İstanbul, İzmir, Ankara gibi çeşitli  illerle eş zamanlı 

yapılan açıklama Adana’da Adana Adliyesi Taş Bina 
önünde yapıldı. Basın açıklamasını okuyan ÇHD Genel 
Başkan Yardımcısı Av. Ümit Büyükdağ, Pakistan’da 
avukatların bombalı saldırı dahil savundukları 
dosyalar nedeniyle katledildiklerini belirterek bu 
saldırılara yanıt olarak, Pakistanlı avukatların sıklıkla 
grev, protesto, yürüyüş yahut boykot örgütlediklerini 
belirterek Pakistanlı avukatların yanında olduklarını 
ifade etti.

 
“BELUCİSTAN’DA BİR AVUKAT NESLİ YOK  

       EDİLDİ”
Ahmet Albay’lardan, Uğur Mumcu’ya, Medet 

Serhatlardan, Fuat Erdoğan’a ve Tahir Elçi’ye uzanan 
bir zincirde, avukatlara yönelik katliamlarda hayatını 
kaybedenleri anarak sözlerine başlayan Av. Ümit 
Büyükdağ, Pakistan’da 2014 yılında, İnsan Hakları 
Komisyonu Bölge Koordinatörünün öldürülmesi ile 
başlayan, 2015 yılında 2 avukatın polis kurşunlarıyla 
katledilmesiyle devam eden saldırılarda bugüne 
kadar 86 avukatın siyasi cinayet ve katliamlarla 
öldürüldüğünü paylaştı. 

8 Ağustos 2016 günü Belucistan Eyalet Barosu 
Başkanının katledilmesi üzerine, cenazeyi almak üzere 
bekleyen 56 avukatın bombalı saldırı ile katledilmesi 
ile Belucistan Eyalet Barosu’nun bir neslinin yok 
edildiğine dikkat çeken Av. Ümit Büyükdağ, 2018 
yılında 13, 2019 yılında ise 10 avukatın  katledildiğini 
belirterek “Avukatlara yönelik saldırıların failleri 
arasında El-Kaide, İŞİD, Taliban  gibi örgütler, polis 
ve  başka karanlık odaklar bulunmaktadır” dedi.

BAROMUZ VE ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ 
“TEHLİKEDEKİ AVUKATLAR GÜNÜ” NEDENİYLE 

ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI



11

H A B E R

“DİNE KÜFÜR SUÇLAMASI İLE KARŞI   
        KARŞIYA KALAN ÖLDÜRÜLÜYOR,   
        AVUKAT TEHDİT EDİLİYOR”

Pakistan’da dine küfür suçlaması ile karşı 
karşıya kalan birçok kişinin henüz yargılamaları 
sonuçlanmadan öldürüldüğüne dikkat çeken Av. 
Büyükdağ, “Aynı zamanda bu konudaki yasal 
düzenlemeye karşı gelişen muhalefetin öncüleri de 
cinayete kurban gitmişlerdir. 1990’dan bu yana 62 kişi 
dine küfür suçlamasının akabinde öldürülmüştür” 
dedi.

“SAVUNMANIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLÜ  
       YAPIDAN GEÇER”

Pakistan Hükümeti ve Parlamentosundan 
taleplerini paylaşan Av. Ümit Büyükdağ, Birleşmiş 
Milletlerin Avukatların Rolü Hakkındaki Temel 
Prensiplerinin gereği olarak; avukatların mesleklerini 
güvenlik içerisinde ve cezalandırılma tehdidi 
yahut saldırı korkusu olmaksızın icra edebilmeleri 
sağlanmalıdır! Hızlı ve etkili soruşturma süreçleri 
işletilmeli, failler cezalandırılmalıdır. Pakistan Ceza 
Kanununun dine küfür ile ilişkili düzenlemeleri derhal 
ilga edilmelidir. İnsan haklarının savunucularına 
yönelik tüm suçlamalar düşürülmelidir” dedi.

Baro Başkan Yardımcımız Av. Sabahattin Gümüş, 
burada yaptığı konuşmada, yargının bağımsızlığına 
ve tarafsızlığına vurgu yaptı. 

Av. Sabahattin Gümüş, “Bağımsız bir yargı için 
özgür bir savunmaya ihtiyaç olduğu tartışmasızdır. 
Özgürlüğü ve yaşam hakkı tehlikede olan bir avukatın 
yapacağı savunmanın kimseye bir fayda getirmeyeceği 
gibi kendisini güvende hissetmeyen avukatın 
da aşikardır. Kaybettiğimiz avukatları rahmetle 
anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. 

Savunmanın özgürlüğü; örgütlü bir yapıdan 
geçer; barolar da avukatların savunma özgürlüğü 
ve hakkının teminatıdır. Hukukun üstünlüğünü 
savunmak zorundayız. Üstünlerin hukukunu değil. 
Bizler üzerimizdeki baskılara rağmen kendimizi 
tehlikede de hisset taviz vermeden mesleğimi 
yapmaya devam edeceğiz. Daha önce “Tehlikedeki 
Avukatlar” kategorisinde iki defa yer aldık.  Bugün 
de Pakistan’daki meslektaşlarımız için karşınızdayız. 
Onlara uygulanan baskı mı?, mahalle baskısı mı?  
dersiniz birçok örneği Türkiye’deki avukatlar için de 
geçerlidir. Aldığı dava nedeniyle, üstlendiği dosya 
ile özdeşleştirilen Avukatın korumasız bırakılması 
da adil yargılamaya da müdahaledir. Tehlike altında 
hissedilmediğimiz günleri görmek istiyoruz” dedi.



12

H A B E R

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde başlayan, daha 
sonra sırasıyla Bursa, İzmir, Ankara, Hatay, 
İstanbul, Van, Kocaeli, Artvin, Diyarbakır ve 

son olarak Baromuz evsahipliğinde devam ettirilen 
Adalet Nöbeti, bu ay Antalya Barosu ev sahipliğinde 
yapıldı.

Antalya Adliyesi önündeki nöbette katledilmesinin 
yıldönümünde Gazeteci Uğur Mumcu ile faili meçhul 
cinayetlerle yaşamını yitirenler anıldı. Eylemde 
“Savunmaya özgürlük” pankartı açılıp, katledilen 
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ile tutuklu bulunan 
ÇHD Genel Başkanı Avukatı Selçuk Kozağaçlı ve 
avukatların resimleri taşındı.

Araştırmacı, Yazar ve usta gazeteci Uğur Mumcu 
başta olmak üzere, alçakça katledilen akademisyenler, 
avukatlar, aydınlar, gazeteciler, sanatçılar ve yazarlar 
için adalet isteğinin ön plana çıkarıldığı Adalet 
Nöbeti’ne CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Baro 
Başkanımız Av. Veli Küçük, CHP eski milletvekilleri 
Tuncay Ercenk ve Gürkut Acar ile Antalya Barosu 
Başkanı Av. Polat Balkan ile İstanbul Av. Mehmet 
Durakoğlu, İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, 
Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, Yalova 
Barosu Başkanı Av. Fedaiyi Doğruyol, Gaziantep 

Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı, Kocaeli Barosu 
Başkanı Av. Bahar Candemir, Hatay Barosu Başkanı 
Av. Ekrem Dönmez ile çok sayıda ilin baro yönetim 
kurulu üyeleri ve meslektaşlarımız katıldı.

Baro başkan ve yöneticileri tek tek söz alarak görüş 
ve düşüncelerini paylaştı. Adalet Nöbeti, yaklaşık 1, 5 
saat sürdü.

Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan, Adalet 
Nöbeti’nin, 85 hafta boyunca İstanbul Çağlayan 
Adliyesi’nde düzenlendikten sonra da tutulduğunu 
kaydetti. 2020 yılının ilk Adalet Nöbeti’nin Antalya’da 
düzenlendiğini anımsattı.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, burana yaptığı 
konuşmada; “Atatürkçü aydın bir araştırmacı gazeteci 
ve yazar olarak aydınlık Türkiye Cumhuriyeti için 
karanlığa karşı mücadele veren, olayların üzerine 
cesaretle giden, karanlık odaklarca suikasta uğrayan 
hukukçu kimliği de olan Uğur Mumcu’yu saygıyla 
anıyorum. Medyanın yeniden özgür olacağı aydınlık, 
güneşli günlere olan inancımı yineliyorum.” dedi.

Katılımcılar daha sonra Türkan Şoray Kültür 
Merkezi Kültür Salonu’nda ‘Uğur Mumcu Özel Ödülü’ 
törenine katıldılar.

2007 yılından bu yana her yıl verilen Uğur Mumcu 
Özel Ödülü’nün 2019 yılı için hukukçu gazeteciler Av. 
Akın Atalay, Av. Bülent Utku ve Av. Mustafa Kemal 
Güngör’e verildi.

BARO BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK ANTALYA’DA 
YAPILAN ADALET NÖBETİNE KATILDI
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Elazığ ve Malatya’da meydana gelen 
6.8 şiddetindeki depremin ardından 
depremzedeler için Türkiye genelinde 

devam eden yardım kampanyalarına Baromuz da 
destek verdi.

Barolar tarafından ortaklaşa düzenlenen yardım 
seferberliğine Baromuz destek vererek katkı sundu. 

Ayrıca depremzedelere yardımda bulunmak 
isteyen Baromuz mensubu meslektaşlarımızın 
tarafımıza ilettiği onlarca yardım malzemesi,  Elazığ 
ve Malatya Barolarına ulaştırılmak, bu yolla ihtiyaç 
sahiplerine verilmek üzere  gönderildi. 

Baromuz Hayvan Hakları Komisyonu depremden 
sadece insanların değil hayvanların da etkilendiklerini 
ve zorlu kış şartlarında onlara da sahip çıkılması 
gerektiğini paylaştı. Baromuzca hayvanlar için temin 
edilen mama ve ilaçlar bölgeye iletilmek üzere alındı. 

Ülkenin bir daha bu gibi acıları yaşamamasını 
dileyen Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, depremde 
hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. 

Depremden etkilenen vatandaşların acılarını 
paylaşmak ve ihtiyaçlarına katkı sunmak istediklerini 
belirten Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, “Başta 

Elazığ olmak üzere 
çevre illerde de 
meydana gelen ve 
milletimizi yasa boğan 
deprem nedeniyle 
mağduriyet yaşayan 
vatandaşlarımıza 
gönderilmek üzere, 
baromuza kayıtlı 
meslektaşlarımız 
tarafından karşılanan ve baromuzun da katkı sunarak 
topladığı bot, mont, battaniye ve buna benzer ihtiyaç 
malzemeleri tasnif edilerek hazırlandı. 

Elazığ ve Malatya Baro Başkanlıklarına teslim 
edilmek, bu yolla ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere 
kargo ile gönderildi. Bu vesile ile, duyarlılık gösteren 
ve yardımlarını esirgemeyen meslektaşlarıma 
şükranlarımı sunuyor, depremde hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah bir daha 
ülkemize ve milletimize böyle acılar yaşatmasın” 
dedi.

Genişletilmiş Doğu ve Güneydoğu Bölge 
Baro Başkanları Toplantısı  Adıyaman 
Barosunun evsahipliğinde yapıldı. 

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük’ün katılımıyla 
yapılan toplantıda; hukuk devleti, yargı bağımsızlığı 
ve tarafsızlığı, Ankara Bölge Adliye Mahkemeleri 
20.Ceza Dairesinin emekli korgeneral Metin İyidil 
hakkında  beraat ve tahliye kararı vermesinin 
ardından tutuklanması ve mahkemenin, Hakim ve 
Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden alınması, 
başka şehirlere ve ilk derece mahkemelerine tayin 
edilmeleri hususu, 24 Ocak depreminde zarar gören 
Malatya’ya ve Elazığ Barosuna Adli Yardım’dan 
kaynak aktarılması, ABD Başkanı Donald Trump ile 
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun birlikte 
“Yüzyılın Planı” adını verdiği sözde Ortadoğu ‘barış 
planı’nına dair Planda Kudüs’ün bölünmemiş bir 
şekilde İsrail’in başkenti olması, Filistin’e ‘koşullu’ 
bir bağımsız devlet öngörülmesi, Tunceli’de uzun 
süredir kapıp olan Gülistan Doku’nun nerede olduğu, 
ona ne olduğunun hala belirlenmemiş olması ve 
kişisel verilerin korunması kanunu hakkında görüş 
ve düşünceler ifade edildi.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, Adıyaman Baro 
Başkanı Av.Mustafa Köroğlu, Kahramanmaraş Barosu 
Başkanı Av.Muhammed Burak Gül, Mersin Baro 

Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, Diyarbakır Baro Başkanı 
Av. Cihan Aydın, Çorum Barosu Başkanı Av.Kenan 
Yaşar, Batman Barosu Başkanı Av.Abdülhamit Çakan, 
Van Baro Başkanı Av. Zülküf Uçar, Şanlıurfa Baro 
Başkanı Av.Abdullah Öncel, Malatya Baro Başkanı Av. 
Enver Han, Muş Baro Başkanı Av. Abdülbaki Çelebi, 
TBB yönetim kurulu üyeleri Av. Asude Şenol, Av. 
Eyüp Sabri Çepik toplantıya katıldı.

BARO BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK’DEN  
      ADIYAMAN BAROSU BAŞKANI AV. MUSTAFA  
      KÖROĞLU’NA PLAKET

Toplantı sonunda Baro Başkanımız Av. Veli 
Küçük, Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa 
Köroğlu’na emekleri ve değerli evsahipliğinden ötürü 
teşekkür plaketi takdim edildi. Av. Mustafa Köroğlu 
da, başkanımıza nazik jestine teşekkürlerini ifade 
etti. Toplantı sonunda sonuç bildirgesi hazırlanmakta 
olup, bilahare kamuoyuyla paylaşılacaktır.

BAROMUZCA ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMZEDELERİ İÇİN 
TOPLANAN YARDIMLAR BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

BARO BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK, ADIYAMAN’DA 
YAPILAN GENİŞLETİLMİŞ BÖLGE BARO BAŞKANLARI 

TOPLANTISINA KATILDI
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Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 
araştırma görevlisiyken, 2 Ocak 2019’da 
kopya çekerken yakaladığı öğrencisi   

   Hasan İsmail Hikmet tarafından katledilen 
Ceren Damar Şenel cinayeti davasının 4’üncü 
duruşması görüldü.

Ankara’da Araştırma Görevlisi Ceren Damar 
Şenel’i odasında tabancayla vurduktan sonra 
bıçaklayarak öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, 
Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce “kişiyi 
yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak 
öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası verdi.

Mahkeme verdiği cezada takdir indirimi 
uygulamadı.

DURUŞMA ÖNCESİNDE ADALET TALEBİ
Duruşma öncesi Ceren Damar’ın ailesi, 

kadın örgütleri ve Çankaya Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden akademisyenler, Ankara Adliyesi 
önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada adalet 
talebi bir kez daha ifade edildi.

Yaklaşık yüz avukatın mağdur tarafı için katıldığı 
duruşmaya erken saatlerden itibaren yoğun katılım 
oldu.

Sanık avukatının mahkeme heyetinin değişmesi 
talebi Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
reddedildi.

Baromuz Kadın Hakları Merkezi karara ilişkin 
değerlendirmesinde;

“Bugünkü karar duruşmasında sanığın mudafiinin 
savunma yerine son günlerde sıkça rastladığımız 
maktuleye ve yakınlarına saldırı tavrı duruşmada 
büyük infial yarattı.

Ancak mahkeme hiçbir indirim uygulamaksızın 
ağırlaştırılmış müebbet kararı verdi. Bu kararın kadına 
yönelik şiddet davalarına örnek olması ve şiddete sıfır 
toleransın yargıda yerini bulması toplumda adalete 
güveni sağlayacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Adana Kent Konseyi 6. Dönem 1. 
Değerlendirme ve Yönerge Genel Kurulu 
toplantısı aynı zamanda yürütme kurulu 

üyesi de olan Baro Başkanımız Av. Veli Küçük’ün 
katılımıyla yapıldı.

Seyhan Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantı 
Adana Kent Konseyi Başkanı Haşmet Biçer’in açılış 
konuşmasıyla başladı.

Biçer, Kent Konseylerinin siyaset üstü bir yapı 
olduğunu ve tek amaçlarının Adana için faydalı işler 
yapmayı amaçladıklarını ifade etti.

Adana Kent Konseyi Genel Sekreteri Hasan Emir 
Kavi, kent konseylerinin misyonunu, çalışmalarını ve 
faaliyet alanlarını anlattı.

Toplantının gidişatına ilişkin görüş, düşünce ve 
öneriler paylaşıldı, fikir alışverişinde bulunuldu.

Bu arada Akdeniz Kadınlar Kulübü Bando 
Takımının 5 Nisan Avukatlar Günü’nde Atatürk 
Parkı’nda mini bir konser vermesi planlanıyor.

Baro Başkanımız Av.Veli Küçük’ün de kent konseyi 
meclislerinin birbirinden çok farklı olan yönergeleri 
arasında çalışma esasları ve usul yönüyle yeknesak 

hale getirilmesi, her komisyonun kendi çalışma alanı 
ve amacına göre çalışması gerektiği düşüncelerini 
paylaştı. Yapılan oylamalar sonucu yönerge değişikliği 
önergeleri kabul edildi.

ADANA KENT KONSEYİ 6. DÖNEM 1. DEĞERLENDİRME VE 
YÖNERGE GENEL KURULU BARO BAŞKANIMIZ 

AV. VELİ KÜÇÜK’ÜN KATILIMIYLA YAPILDI

KOPYA ÇEKERKEN YAKALADIĞI ÖĞRENCİSİ TARAFINDAN 
KATLEDİLEN CEREN DAMAR DAVASINDA MAHKEME SANIĞA 

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET KARARI VERDİ VE TAKDİR 
İNDİRİMİ UYGULAMADI
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İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde başlayan, daha 
sonra sırasıyla Bursa, İzmir, Ankara, Hatay, 
İstanbul, Van, Kocaeli, Artvin, Diyarbakır, 

Adana ve son olarak Antalya Barosu evsahipliğinde 
devam ettirilen Adalet Nöbeti, bu ay Aydın Barosu ev 
sahipliğinde yapıldı.

Aydın Barosu avukatları ve Türkiye’nin çeşitli 
illerinden Aydın’a gelen avukatlar, Aydın Adliyesi 
önünde buluştular.

Son zamanlarda artan jeotermallere ve kirletilen 
yok edilen çevreye karşı “Çevre İçin Adalet” sloganı ile 
bir araya gelen meslektaşlarımız, savunma hakkının 
doğada yaşayan tüm canlılar için eşit bir biçimde 
kullanılması, aynı zamanda da yaşatılması çağrısında 
da bulundu.

“Savunma özgürdür”; “herkes için adalet” 
kavramlarının hayat bulması için çağrıda bulunan 
avukatlar, son dönemde sıkça yaşanan hukuksuzluklara 
dikkat çekti.

Baro Başkan Yardımcımız Av. Sabahattin Gümüş, 
İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, 
Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan, Yalova 
Barosu Başkanı Av. Fedayi Doğruyol, Şanlıurfa Barosu 
Başkanı Av. Abdullah Öncel, İzmir Barosu Başkanı 
Av. Özkan Yücel, Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan 
Bozkurt, Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, 
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, Çanakkale 
Barosu Başkanı Av. Bülent Şarlan, Denizli Barosu Av. 
Müjdat İlhan, Diyarbakır Barosu Av. Cihan Aydın, 
Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı, Mardin 
Barosu Genel Sekreteri Av. Sezgin Dinç, Balıkesir 
Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay, Hatay Barosu 
Başkanı Av. Ekrem Dönmez, Van Barosu Başkanı Av. 
Zülküf Uçar ile çok sayıda ilin baro yönetim kurulu 
üyeleri ve meslektaşlarımız katıldı.

Baro başkan ve yöneticileri tek tek söz alarak görüş 
ve düşüncelerini paylaştı. Adalet Nöbeti, yaklaşık 1, 5 
saat sürdü.

Baro Başkan Yardımcımız Av. Sabahattin Gümüş, 
konuşmasında; Türkiye’de 48 jeotermal enerji 
santralinin 27’sinin Aydın’da bulunmakta olduğunu 
ve bölgede 25 santralin de yapım hazırlıklarının 
devam ettiğine dikkat çekti.

Hukuku uygulaması gerekenlerin, 
hukuku; hukukun temel ve evrensel kuralları 
ile uygulayabilmesi gerektiğini ifade 
ederek,”Sanayicinin, fabrika sahibinin isteği değil, 
halkın ve milletin yanında görev yapan hakimin 
kimin yanında yer alacağı önemlidir. “ dedi.

AYDIN’DA YAPILAN ADALET NÖBETİNE BARO BAŞKAN 
YARDIMCIMIZ AV. SABAHATTİN GÜMÜŞ KATILDI
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Ege, Marmara ve Akdeniz Genişletilmiş 
Bölge Baro Başkanları Toplantısı, 21-22-23 
Şubat 2020 tarihlerinde İzmir Barosunun 

ev sahipliğinde 28 baro başkanının katılımıyla 
gerçekleşti.

Adana Barosu Başkan Yardımcımız Av. Sabahattin 
Gümüş’ün yanı sıra, Afyonkarahisar , Ankara , Antalya 
, Aydın , Balıkesir , Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, 
Diyarbakır, İzmir, Edirne, Gaziantep, Hatay, Isparta, 
İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, 
Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van 
ve Yalova Baro Başkanlarının İzmir’de bir araya 
geldiği Ege, Marmara ve Akdeniz Genişletilmiş Bölge 
Baro Başkanları Toplantısının gündem maddeleri 
kapsamında; İki önemli gündem başlığı ile toplandı. 
Başkanlar kurulunun ilk gündem başlığı son günlerde 
yargı dünyamızda yaşanan olaylar ve yargı üzerindeki 
baskıların son bulması için baroların yapması gereken 
protesto eylemleri tartışıldı.

İkinci gündem başlığı ise Avukatlık mesleğinin 
sorunlarının tespiti ve çözüm için yapılması 
gerekenler ele alındı.

Başkan Yardımcımız Av. Sabahattin Gümüş 
toplantıda yaptığı konuşmasında; Yargı üzerindeki 
baskıların artık pervasızca yapıldığı, yargının 
bağımsızlığından ve tarafsızlığından bahsetmenin 
mümkün olmadığını özellikle bazı beraat ve tahliye 
kararları sonrası Cumhurbaşkanının yargıyı hedef 
alan talimat içeren açıklamalarına değindi.

Sonrasında ilgili mahkeme hakimlerinin hedef 
gösterilerek başka mahkemelere sürgün edilmeleri 
ve haklarında soruşturmalar açılması adil yargılanma 
hakkının açık ihlali olduğu gibi yürütmenin tepki 
göstermediği mahkumiyet kararlarını da tartışılır 
hale getirdiğine vurgu yaptı.

Bu durumun raporlarla tespit edilmesi ve 
uluslararası kuruluşlara gönderilmesi gerektiğini 
ifade etti.

Ege, Akdeniz, Marmara Genişletilmiş Baro  
       Başkanları Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Ege, Akdeniz, Marmara Genişletilmiş Baro 
Başkanları Toplantısı 22 Şubat 2020 tarihinde 
İzmir’de gerçekleştirilmiş ve katılım sağlayan Barolar 
aşağıdaki hususlarda tam mutabakata varmışlardır:

1- Son dönemde, kamuoyunun dikkatle takip 
ettiği toplumsal önemi haiz davalarda yaşanan 
hukuksuzluklar ve yürütmenin yargıya doğrudan 
müdahalesi anlamına gelecek uygulamalar kabul 
edilemez boyutlara ulaşmıştır. HSK, mevcut 
yapısıyla tamamen siyasileşmiş ve yürütmenin 
talimat niteliğindeki açıklamalarını görev addederek 
bağımsız yargıçlar üzerinde bir baskı mercii halini 
almıştır. Barolarımız bu duruma karşı hukuk 

devletini sonuna kadar savunmakta ve avukatları 
hukuksuzluğun şahidi konumuna indirgeyen her 
türlü yaklaşımı temelden reddetmektedirler.

2- Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en ağır 
yargı krizini yaşamaktadır. Mahkemeler verdikleri 
kararlar sonrasında dağıtılmakta, karar veren 
yargıçlar hakkında henüz imzalarının mürekkebi 
dahi kurumadan soruşturmalar açılmakta, yargıç 
bağımsızlığı ilkesi her geçen gün yeni bir örnekle 
ihlal edilmektedir. Bugün, Yüksek Mahkeme ve 
AİHM kararlarının uygulanmaması dahi olağan hale 
gelmiştir. Toplumun her kesiminden yurttaşlar, hukuk 
güvencesinin ortadan kalktığı bir ortamda hayatlarına 
devam etmektedirler. Bizler aşağıda imzası olan Baro 
Başkanları, Türkiye’yi evrensel hukukun tüm usul ve 
kurallarıyla uygulandığı çağdaş bir ülke olmaktan 
çıkarmaya yönelik her türlü girişimin karşısında 
olacağımızı bir kez daha deklare ediyoruz.

İZMİR’DE YAPILAN GENİŞLETİLMİŞ EGE-MARMARA-
AKDENİZ BÖLGE BARO BAŞKANLARI TOPLANTISINA BAŞKAN 

YARDIMCIMIZ AV.SABAHATTİN GÜMÜŞ KATILDI



17

H A B E R

3- Barolar, yurttaşların özgürlük arayışında 
onlara ses verebilen yegane kurum hüviyetini almış 
durumdadırlar. Bizler, yurttaşların demokratik, laik 
ve sosyal bir hukuk devletinde yaşamalarının garantisi 
olmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda; tüm kişi, kurum 
ve kuruluşların anayasal sorumluluklarını yerine 
getirmesi için yılmadan çalışmaya söz veriyoruz. 
Barolar, halkın adalet arayışının temsilcisi sıfatıyla 
Avukatlık Kanunu uyarınca görevlendirildikleri tüm 
alanlarda, her türlü yapıcı çalışmayı sürdürecektir.

4- Türkiye, son yıllarda yaşadığı demokrasi krizi 
ile dünyanın en büyük avukat hapishanelerinden biri 
haline gelmiştir. Meslektaşlarımız, mahkemelerin 
etki altında bırakıldığı bir ortamda yargılanmakta, 
usul hukukunun dahi doğru düzgün uygulanmadığı 
mahkemelerde hüküm giymekte ve avukatlara pek 
çoğu mesleki faaliyet gereği gerçekleştirdikleri fiiller 
nedeniyle çok ciddi cezalar verilebilmektedir. Bugün 
yaşanan Türkiye gerçekliği, meslektaşlarımızın adil 
yargılanmaya dair talepleri için açlık grevine girdiği bir 
ülkeyi yansıtmaktadır. Dosyaların esasına girmeksizin 
mahkemeleri, avukat yargılamalarının tümünde 
evrensel hukukun zorunlu kıldığı tüm kuralları 
eksiksiz şekilde yerine getirmeye, her türlü siyasi 
etkiye karşı koymaya davet ediyoruz. Cezaevindeki 
avukatların yaşadığı bu süreç, meslektaşımızın 
sağlığına zarar gelmeden demokratik usuller içinde 
çözülmek zorundadır.

5- Avukatların gerek ekonomik yararları gerekse 
gündelik iş hayatlarının kolaylaştırılması için gerekli 
uygulamalarda ortaklaşma kararı alınmıştır. Bu 

kapsamda, bazı barolarımız tarafından uygulamaya 
konulan barolar üzerinden ihtarname gönderilmesi 
çalışmalarının yaygınlaştırılmasına karar verilmiştir.

6- Stajyer avukatların yaşadığı ekonomik 
sıkıntılar ortada iken Adalet Bakanlığının stajyer 
avukatların maaş alamayacağına dair görüşü genç 
meslektaşlarımız için ciddi bir sorun oluşturmaktadır. 
Hakim ve savcılara maaş vermekte beis görmeyen 
Adalet Bakanlığının stajyer avukatlara ücret 
ödenmesine karşı çıkmasını kabul etmiyoruz. Söz 
konusu ayrımcı uygulama derhal sonlandırılmaldır.

7- Avukatlar gerek mahkeme kalemlerinde, 
gerekse cezaevi ve geri gönderme merkezi gibi 
kapatılma kurumlarında birbirinden farklı ve 
çoğu zaman keyfiyet içeren uygulamalara maruz 
bırakılmaktadırlar. Pilot icra uygulaması gibi kimi 
yenilikler avukatların yaşadığı sıkıntılar dikkate 
alınmadan sürdürülmekte ve meslektaşların 
yaşadığı mağduriyetler her geçen gün artarak 
devam etmektedir. Söz konusu hatalı ve keyfiyet 
içeren uygulamaların sonlandırılması için resmi 
kurumlar barolarla iletişime geçmek zorunda olup 
mevzuatlarını yeknesaklaştırmalıdırlar. Biz aşağıda 
imzası olan Baro Başkanları olarak, avukatların 
meslek hayatında yaşadığı ve sürekli hale gelmeye 
başlayan her türlü keyfi uygulamaya karşı birlikte 
hareket etmeye söz veriyoruz.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygılarımızla 
duyururuz.
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Ankara Barosu mensubu 
ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanı 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı 
meslektaşımız Celal Çelik, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın açtığı tazminat davasında 
mahkemeye sunduğu cevap dilekçesi 
nedeniyle sanık olarak hakim karşısına 
çıktı.

İstanbul’da Anadolu 6’ncı Ağır Ceza 
Mahkemesinde 2019/8300 Esas No ile 
görülen duruşmaya Baro Başkanımız 
Av. Veli Küçük, İstanbul Baro Başkanı 
Av. Mehmet Durakoğlu ile birlikte 
meslektaşımızı yalnız bırakmayarak 
müdafilik ve savunma yaptı.

Cumhurbaşkanı, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Bir de 
bize diyorlar ki, siz gayri millisiniz, siz efendim milli 
değilsiniz, yerli değilsiniz, asıl yerli olmayan, asıl 
hayri milli olan sizlersiniz, sizler ülkenin her tarafını 
peşkeş çektiniz” sözleri nedeniyle manevi tazminat 
davası açmıştı.

Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2017/741 
Esas No ile görülen davaya dilekçe gönderen 
Av.Celal Çelik de yazılı cevap dilekçesiyle sunduğu 
savunmasında müvekkilinin haklarını savunarak 
ispata dönük bilgileri ve delilleri dosyaya iletmiştir.

Bu meyanda Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı 
Celal Çelik, Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 
2017/741 Esas No ile görülen davaya sunduğu cevap 
dilekçesinde, CHP liderinin sözlerinin dayanağı 
olan olguları ispatlayacaklarını ve buna ilişkin delil 
sunacaklarını söylemiş, montajlandığı iddia edilen 
tapeleri delil olarak sunmuş ve ardından dava 
açılmıştır.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, katıldığı duruşma 
bitiminde yaptığı açıklamada; 

“Meslektaşımız Av.Celal Çelik’in tazminat 

davasındaki cevap dilekçesi nedeniyle savunma 
dokunulmazlığı, suç ve cezada kanunilik, hukuk 
güvenliği, lekelenmeme hakkı gibi en temel hakları 
ihlal ederek İstanbul Anadolu Adliyesi 6. Ceza 
Mahkemesinde yargılandığı davanın duruşmasına 
katıldık, savunma dokunulmazlığı kutsal, en temel 
haklardandır, dokunulmaz bir haktır ve savunma 
yargılanamaz.

Meslektaşımızın davranışı suç unsuru 
taşımadığından ve başkaca araştırmaya gerek 
olmaksızın derhal beraat kararı verilmelidir.” dedi.

Meslektaşımız duruşmada ses kayıtlarının gerçek 
olduğunu dile getirdi, hazırlanan uzman raporunun 
bunu kanıtladığı I beyan ederek beraat kararı istedi. 
Ancak mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan 
meslektaşımız Av. Celal Çelik, tapeleri sunması 
nedeniyle hakkında dava açıldığını belirterek 
toplamda 7 adet tape kaydıyla ilgili bilirkişi incelemesi 
aldım. Rapor net bir şekilde o tape kayıtlarının doğru 
olduğunu söylüyor..” dedi ve basın açıklamasının 
ardından raporu basın mensuplarına dağıttı.

BARO BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK CEVAP DİLEKÇESİNDEKİ 
BEYANLARI NEDENİYLE SANIK OLARAK YARGILANAN 

AV. CELAL ÇELİK’İN DURUŞMASINA KATILDI
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Anayasa Mahkemesi 
(AYM) Ankara’da 
Gezi eylemleri 

sırasında polis şiddetine maruz 
kalan Ankara Barosu mensubu 
meslektaşımız Av. Eda Ayşegül 
Kılıç’ın başvurusunda işkence 
yasağıyla toplantı ve gösteri 
yürüyüşü hakkının ihlal 
edildiğine ve meslektaşımıza 

37 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
Anayasa Mahkemesi’nin kararı bugün Resmi 

Gazete’de yayınlandı.
Kararda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 

tarafından “amirlerinin ve yasanın verdiği 
yetkiyi kullandılar” diyerek takipsizlik kararı 
verilen soruşturmayla ilgili olarak polislerin 
soruşturulmaması, “fiili dokunulmazlıktan 
yararlandıkları algısı oluşturur” denilmiştir.

Gerekçeli kararda “Barışçıl toplantı ve gösteri 
yürüyüşü hakkı kullanılırken kişilerin kamu düzeni 
açısından tehlike oluşturmayan ve şiddet içermeyen 
davranışlarına devletin sabır ve hoşgörü göstermesi 
çoğulcu demokrasinin gereğidir” ifadelerine yer 

verilmiştir.
Baro Başkanı Av. Veli Küçük, meslektaşı hakkında 

Anayasa Mahkemesi’nin olumlu yöndeki kararını 
değerlendirdi.

Osman Kavala kararından sonra Gezi 
eylemlerinin yeniden tartışma konusu olduğunu 
hatırlatan Baro Başkanı Av. Veli Küçük, “2013 yılının 
haziran ayında başlayan Gezi Parkı Eylemleri, hâlâ 
ülke gündemindeki güncelliğini korumaktadır. 
Toplumun çeşitli kesimlerinden milyonlarca insan, 
en başta ortak yaşama olan inancı ve devlet baskı ve 
şiddetine son verilmesi taleplerini dile getirmek için 
Türkiye’nin hemen hemen her yerinde meydanlara 
çıktı. Siyasi iktidar ise kolluk gücü marifetiyle kendi 
halkına karşı biber gazı, plastik mermi, cop, tazyikli ve 
boyalı su kullandı. Eylemleri orantısız güç kullanarak 
bastırmaya çalıştı. Neticesinde pek çok kişi öldü; pek 
çok insan uzuvlarını kaybetti; yaralandı ve şiddete 
maruz kaldı.

Anayasa Mahkemesi’nin son dönemde çoğulcu 
demokrasi, devletin farklı ses ve düşüncelere daha 
fazla tahammül göstermesi gibi söylemlerimize vurgu 
yapılarak verdiği bu tarz kararlar hukuk devleti, yargı 
bağımsızlığı adına önemli ve umut vericidir.” dedi

ANAYASA MAHKEMESİ GEZİ EYLEMLERİNDE POLİS 
ŞİDDETİNE MARUZ KALAN MESLEKTAŞIMIZ 

AV. EDA AYŞEGÜL KILIÇ LEHİNE HAK İHLALİ VE 
TAZMİNAT ÖDENMESİNE HÜKMETTİ

Baro Başkanı Av. Veli Küçük ve Kadın Hakları 
Merkezi Koordinatör Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Sinem Tanrısınatapan, Merkez 

Başkanı Av. Merve Gündoğdu ve üyeler Av. Deniz 
Eylem Coşku, Av. Sibel Önel, Av. Asile Betül Yayla 
ile birlikte Adana Adliyesi birimlerini ziyaret ederek, 
burada görev yapan kadın hakim, savcı, avukat, 
çalışanlarına çiçek takdim edip 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü’nü tebrik ettiler. 

Kadınlarının değerli olduğu bilincinin her zaman 
artarak devam etmesi gerektiğini belirten Baro 

Başkanı Av. Veli Küçük, kadınlara verilen hakların bir 
lütuf olmadığını vurguladı. 

Av. Veli Küçük, “Kadınlarımızın daha güçlü olduğu 
ve toplumun her kesiminde kendini var ettiği günleri 
arzuluyoruz. Temennimiz bu yöndedir. İnşallah 
hepimiz de çabamızı bu yönde ortaya koyacağız. 
Ben şiddetin, istismarın, nefret dilinin olmadığı 
ve kadının toplumun her kesiminde daha da güçlü 
olduğu bir gün için milat olmasını temenni ediyorum. 
Tüm kadınlarımızın da bu anlamlı günlerini tebrik 
ediyorum.” dedi.

BARO BAŞKANI AV. VELİ KÜÇÜK, KADIN MESLEKTAŞLARI İLE 
BİRLİKTE ADANA ADLİYESİNDE 8 MART DÜNYA 

EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI
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Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası 
(SES )Adana Şubesi 10’uncu Olağan Genel 
Kurulu’nu gerçekleştirdi.

Türk İş Toplantı Salonu’nda yapılan Genel Kurul’da 
“Savaş halk sağlığı sorunudur” denilerek savaşa karşı 
barış çağrısı ve Ankara’da yapılacak olan “Sağlıkta 
Şiddete Karşı Beyaz Miting”e de çağrı yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan SES Adana Şube 
Başkanı Muzaffer Yüksel, sağlık ocaklarının kapatılıp 
ASM’lere dönüştürülmesi ile başlayan hasta garantili 
şehir hastaneleri ile devam eden sağlık alanının en çok 
değişikliğe uğratıldığını belirterek ilaç fabrikalarının 

kapatıldığını, hastanelerin özelleştiğini söyledi. 
Sağlıktaki sorunların kışkırtıldığını belirterek sağlıkta 
şiddetin önemli bir sorun haline getirildiğini anlatan 
Yüksel, sağlıkta şiddet yasasının hayata geçirilmesini 
istedi. Yüksel, 14 Mart grevine çağrı yaptı.

Genel Kurul’a Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan 
Karalar, HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları 
ve Baro Başkanımız Av. Veli Küçük birer konuşma 
yaptılar.

Adana Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, de savaşın 
yıkıcı sonuçlarına dikkat çekerek “Emek ve demokrasi 
güçlerinin endişelerini ve uyarılarını dikkate almak 
gereklidir. Sınırlarını korumak, terörün hedefi 
haline gelmeden korumanın yolu başka ülkenin 
topraklarında yer almak değildir. Bu yanlıştan bir 
an evvel dönülmelidir, barış ve huzur hepimizin 
isteğidir.” dedi.

Düzenleyecekleri cübbeli yürüyüşü acıya, 
üzüntüye ve şehitlerimize saygı gereği ertelediklerini 
ve ileri bir tarihte mutlaka gerçekleştireceklerini dile 
getiren Başkanımız Av. Veli Küçük, Gezi davasında 
verilen beraat kararına yönelik Cumhurbaşkanı’nın 
sözleri sonrası HSK’nın mahkeme heyetine hemen 
soruşturma açması, Kavala’nın daha tahliye 
edilmeden başka bir soruşturma gerekçesi ile 
tutuklanması vd. siyasetin yargıya müdahalesi gibi 
benzer uygulamaların yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı 
noktasında çok ciddi tereddütler, güvensizlikler 
yarattığını hatırlattı.

BARO BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK, SAĞLIK VE SOSYAL 
HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI GENEL KURULUNA KATILDI
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Mersin Barosu Staj Eğitim Komisyonu 
2019-2020 2. Eğitim Dönem Staj 
Eğitim Açılışı, “Bir Hak Mücadelesi Olan 

Avukatlığın Tarihsel Süreci ve Günümüzde Hukuk” 
başlığı altında düzenlenen programla yapıldı.

Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz açılış 
konuşmasında davetlerini kırmayarak programa 
katılan Baro Başkanlarına teşekkürlerini sundu.

Daha sonra Mersin Barosu Başkanı Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’ın moderatörlüğündeki eğitim 
progrsmında; Baro Başkanımız Av. Veli Küçük; “ 
Hak Savunuculuğu ve Mücadele Mesleği Avukatlık”, 
Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı; “Avukatlık 
Mesleğinin Bağımsızlığı ve Toplumsal Rolü” ve Hatay 
Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez; “Savunmanın 
Hak ve Adalet Kavramlarına Katkısı” hakkında 
tecrübelerini ve önerilerini paylaştılar.

Mersin Barosu Başkanı değerli meslektaşım Av. 
Bilgin Yeşilboğaz’ın davetinden ve komşu kentimiz 
Mersin’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. 

Değerli bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarından 
dolayı Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz 
tarafından Adana Baro Başkanımız Av. Veli Küçük’e, 
Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez’e ve 
Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı’ya 
“Teşekkür Plaketi” takdim edildi.

BARO BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK, MERSİN BAROSU EV 
SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN “BİR HAK MÜCADELESİ OLAN 
AVUKATLIĞIN TARİHSEL SÜRECİ VE GÜNÜMÜZDE HUKUK” 

BAŞLIKLI STAJ EĞİTİMİ PROGRAMINA KATILDI
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Ankara Güvenpark’ta 2016’da yaşanan 
bombalı saldırı hakkında Adana’da basın 
açıklaması yapmak isterken polisin 

saldırısına maruz kalan ve aralarında Baro Başkanı 
Av. Veli Küçük ve önceki dönem Baro Başkanı Av. 
Mengücek Gazi Çıtırık’ın da dahil olduğu toplam 61 
sanık hakkında Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesinin 
2017/52 Esas sayılı dosyasında “2911 sayılı Gösteri ve 
Yürüyüş Kanuna muhalefet” suçlamasından dolayı 
verilen 3000 TL para cezası, Adana Bölge Adliye 
Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nden (istinaf) beraatle 
sonuçlandı.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük yaptığı açıklamayla 
görüş ve düşüncelerini paylaştı. Kararın doğru ve 
yerinde olduğunu belirten Başkanı Av. Veli Küçük, 
“Daha evvel verilen hukuksuz kararın Adana 
Bölge Adliye Mahkemesinde düzeltilmesinden ve 
adaletsizliğin giderilerek haklılığımızın geçte olsa 
ortaya konmasından dolayı mutluyum. 

Tüm bu baskı ve sindirme politikalarına, 
demokrasi, barış ve özgürlük mücadelemizden  
geriletilmesine dün olduğu gibi bütün de yarında asla 
izin vermeyeceğiz. 

AKP ve tek adam rejimi, korku imparatorluğu 
yaratarak, kendi yurttaşını sindirerek iktidarını 
koruyabilmek adına toplumsal gerilimi 
tırmandırmaktan ve hukuku ayaklar altına almaktan 
artık vazgeçmelidir.  

Bizler barışı, insan haklarını, demokrasiyi ve 
özgürlükleri kazanmak ve kullanmak adına bu 
baskılara ve hukuksuzluklara boyun eğmeyeceğimizi 
bir kez daha ilan ediyor ve tüm bu hukuksuzluk 

saldırılara karşı dimdik ayakta duracağımızı bir kez 
daha haykırıyoruz.” dedi.

13 Mart 2016 Pazar günü akşam saatlerinde 
Ankara’da Güvenpark’ta gerçekleştirilen saldırıda 
çok sayıda yurttaş yaşamını yitirmişti. Adana Emek ve 
Demokrasi Güçleri katliamlara tepki göstermek için 
15 Mart akşamı yürüyüş yapmak istedi. Büyükşehir 
Belediyesi önünde toplanan kitlenin önü polis 
tarafından kesildi. Polis, aralarında önceki dönem 
Baro Başkanı Mengücek Gazi Çıtırık ve dönemin 
CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in de olduğu 
kitleye biber gazı ile müdahale etmiş, çok sayıda 
vatandaş yaralanmıştı.

“Savaşa Karşı Barış, Ölüme Karşı Yaşam İçerde 
ve Dışarda Savaşa Hayır, Sivil Katliamlara Sessiz 
Kalmayacağız” pankartı arkasında toplanan 
vatandaşlara 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davada “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere 
Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden 
Dağılmama” suçundan ceza verilmişti.

ANKARA GÜVENPARK’TA YAŞANAN BOMBALI TERÖR 
SALDIRISINI PROTESTO EDEN VE ARALARINDA BARO 
BAŞKANI DA DAHİL 61 KİŞİYE VERİLEN PARA CEZASI 

İSTİNAFTA BERAATLE SONUÇLANDI

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, 96,2 
frekansında yayın yapan Mavi Radyo’da 
Ebru Özgürdal’ın moderatörlüğündeki 

“KENT MECLİSİ” radyo programının canlı yayın 
konuğu oldu.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, Gazeteci Hakan 
Bülent Yardımcı ve Mustafa Özgür’ün de soru 
yönelttikleri programda ülke ve kent gündemine dair 
görüşlerini, düşüncelerini paylaştı.

Başkanımız Av. Veli Küçük, adil yargılanma 
hakkı, hakim ve savcılar üzerindeki siyasi baskı ve 
çok sayıda hakim ve savcının rızaları dışında yer 
değiştirmesi nedeniyle yargının bağımsızlığı ile genel 
kalitesi ve etkinliği üzerinde önemli bir olumsuz etki 
oluşturulmasına işaret etti.

Adana Barosu olarak, hukuku üstün kılmak 

için yanlışları dillendirmeye, hatalı uygulamaların 
düzeltilmesi ve eksiklerin giderilmesi için çaba 
göstermeye, bu çaba sırasında karşısına çıkacak 
güçlüklerle de mücadele etmeye devam edeceklerini 
ifade etti.

BARO BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK 96.2 MAVİ 
RADYO’NUN CANLI YAYIN KONUĞU OLDU
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 
koordinesinde Adalet Bakanlığı Teknik 
İşler Daire Başkanlığı tarafından 2014 

yılında temeli atılan, 2 yılda tamamlanması  
öngörülen ve Türkiye’nin en büyük 3’üncü adliyesi 
olması beklenen yeni Adliye binasının yaklaşık yüzde 
95’i tamamlanmış iken firmanın iflas etmesi üzerine 
inşaat 16 aydır tamamen durmuştu. 

İşi yüklenen firmadan kaynaklı yarım kalan 
Adana Adliyesi binasının kalan işleri ihale süreci 
tamamlandığı, İhaleyi kazanan Özver İnşaat Ticaret 

Sanayi A.Ş.ye yer teslimi yapılarak Yeni Adliye 
Binasının 180 gün içerisinde tamamlanacağı bilgisi 
verilmektedir.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, yaptığı açıklamada, 
“2.5 milyon nüfuslu kentimizde mevcut adliye 
binalarının dağınıklığı nedeniyle Adana Ağır Ceza 
Mahkemelerinin ve Asliye Ceza Mahkemelerinin 
bir kısmı Bölge Adliye Mahkemesi binasına taşınsa 
da yargı mensupları kentin 5 ayrı noktasında 
oluşturulan Ek Hizmet Binaları’nda hizmet vermeye 
çalışıyor. 5’e bölünmüş adliye binaları nedeniyle 
yurttaşlarımız, meslektaşlarımız, adliye çalışanları, 
avukat yardımcıları, hakim ve savcılarımız büyük 
mağduriyet yaşamaktadır. Ve bu durum kentimize 
yakışmamaktadır. Daha iyi hizmet alabilir seviyeye 
getirilecek adliye binasına ihtiyacı olduğu herkes 
tarafından da bilinmektedir. Biz de yargıya 
yakışacak binaları halkın hizmetine sunulması 
için gayret gösterdik, çabamıza devam etmekteyiz. 
Yurttaşlarımızın adalete kolay erişimini sağlamak ve 
daha iyi hizmet vermek için çalışmaktayız. İnşaatın 
tamamlanması için sürecin takipçisi olacağız.” dedi.

Baromuz Yönetim Kurulu, Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) tarafından Koronavirüs 
(Covid-19) salgınını pandemi ilan etmesi 

nedeniyle izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına 
uyarak video konferans yöntemi ile ilk toplantısını 
yaptı. 

Bu doğrultuda uzaktan çalışmayı kolaylaştıran 

online platformlar aracılığıyla 
gerçekleştirilen toplantıya Baro 
Başkanımız Av. Veli Küçük’ün yanı sıra 
Başkan Yardımcımız Av. Sabahattin 
Gümüş, Genel Sekreterimiz Av. Semih 
Gökayaz, Saymanımız Av. İlknur Önal,  
yönetim kurulu üyelerimiz Av. Miyesser 
Erselan Önenli, Av. Mert Kuşdemir, Av. 
Timur Ortatepe, Av. Duygu Özgüven, 
Av. Sinem Tanrısınatapan Keskin katılım 
sağladılar.

Bütün dünyayı etkisi altına alan 
Koronavirüse bağlı Covid-19 küresel 
salgını nedeniyle mesleğin sorunları ve 
çözüm önerileri tartışıldı.

Salgın geçene kadar toplantılarının 
video konferans yöntemiyle devam 
edeceğini belirten  Baro Başkanımız 
Av. Veli Küçük, “Bu sıkıntılı günlerin 
bir an önce bitmesi temennisiyle 
tüm meslektaşlarımıza sağlıklı günler 

diliyorum. Çok önemli gündem maddeleri nedeniyle 
çalışmalarımızı video konferans yöntemiyle yapmayı 
uygun gördük. Bu anlamda ilk yönetim kurulu 
toplantımızı da yaptık. Bu toplantımıza katılan değerli 
yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum” 
dedi.

AVUKATLARIN VE YARGI CAMİASININ UZUN YILLARDIR 
BEKLEDİĞİ YENİ ADLİYE BİNASI İNŞAATINDA EKSİKLİKLERİN 

TAMAMLANMASI İÇİN YER TESLİMİ YAPILDI

BARO YÖNETİM KURULUMUZ VİDEO KONFERANS 
YÖNTEMİ İLE TOPLANTI YAPTI
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Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük ile 
birlikte 20 baro başkanı tarafından 
29.03.2020 gün ve 31083 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza 
İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile  Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik”in 72. 
maddesinin 2. fıkrasının (e) bendindeki 

“Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren 
suçlardan mahkum olan hükümlülerin avukatları 
ile ilişkisinde avukatın savunmaya ilişkin olduğunu 
beyan ettiği belge ve dosyalar fiziki olarak aranabilir. 
Avukatların hükümlü ile kurumda yapmış olduğu 
görüşme sırasında konuşmaları yansıtan ve bizzat 
avukat tarafından elle tutulan kayıtlar hakkında da 
bu bent hükümleri uygulanır. “ düzenlemesinin 
Yürütmenin Durdurulması ve İptaline karar verilmesi 
talebiyle Danıştay’da dava açıldı.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, konuya ilşkin yaptığı 
açıklamada görüş, düşünce ve değerlendirmede 
bulundu.

AVUKATLAR BAĞIMSIZ SAVUNMAYI   
       TEMSİL EDER

“1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesinde 
avukatlığın; hem kamu hizmeti hem de serbest meslek 
olduğu belirtilmiş, avukatların yargının kurucu 
unsurlarından bağımsız savunmayı serbestçe temsil 
ettiği düzenlenmiştir. Avukatlara tanınan bu haklar 
savunma hakkının korunmasının doğal bir sonucudur. 
Ceza yargılamasında müdafi, yargının kendine özgü 
şekilde hem hukukun ona yüklemiş olduğu maddi 
gerçeğin ortaya çıkarılması amacındaki rolde hem de 
savunduğu şüpheli veya sanığa vekâlet sözleşmesi ile 
bağlı olarak müvekkili lehine savunmayı üstlenerek 
ceza yargılamasındaki görevini yerine getirmekle 
yükümlüdür. 

-“Hak arama hürriyeti” başlıklı Anayasa 
m.36/2’ye göre, herkes savunma hakkına sahiptir. 
Hukukumuzda herkes savunmasını bizzat kendisi 

yapabileceği gibi, seçeceği müdafinin yardımıyla 
da yapabilir. Müdafi yardımından yararlanma hakkı 
şüpheli ve sanık için etkili ve yeterli hukuki güvenceyi 
bünyesinde barındıran savunma hakkının teminini 
ifade etmektedir. Çünkü bu hakkın gerçek anlamda 
kullanılabilmesi, müdafiin yetkilerini gereği gibi 
kullanabilmesi, ödevlerini yerine getirmesinde 
uluslararası ve ulusal mevzuattaki istisnai sınırlamalar 
dışında kısıtlamalara maruz kalmamasına bağlıdır.

SAVUNMA HAKKI KUTSALDIR
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin “Dürüst 

Yargılanma Hakkı” başlıklı 6. maddesine göre, bir 
suçla itham edilen herkes savunmasını hazırlamak 
için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olma ve 
seçeceği bir avukatın yardımından yararlanma 
haklarına sahiptir. Müdafi seçimi, müdafi ile görüşme 
ve müdafiin dosya inceleme yetkisi de; 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Birinci Kitabının 
“Savunma” başlıklı kısmında düzenlenen başlıca 
hususlardır. 

Kovuşturmada, yani iddianamenin kabulü ile 
başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evrede, 
sanığın müdafi yardımından yararlanarak savunma 
yapma ile müdafi ile görüşme hakları ve bu süreçte 
de sanığa önemli bir savunma kolaylığı sağlayan 
mūdafiin dosya inceleme yetkisi bulunmakta, bu 
aşamada sanık ile müdafii arasındaki ilişki de özel 
bir önem arz etmektedir. Silahların eşitliği ilkesi, 
masumiyet karinesinin korunması ve savunma 
hakkının özünün zedelenmemesi gerekmektedir. 
AİHS’e göre ise savunma hakkı, adil yargılanma 
hakkının bir unsurudur. AİHS 6. Maddesi ile adil 
yargılanma hakkı düzenlenmiştir. 

Savunma hakkının kısıtlanması ibaresine yer 
verilmemekle birlikte ilgili maddenin 3.fikrasında; 
“Her sanık başlıca aşağıdaki haklara sahiptir; a)
Kendisine yöneltilen suçlamaların niteliği ve 
nedenlerinden en kısa zamanda anladığı bir dille ve 
ayrıntılı olarak haberdar edilmek, b)Savunmasını 
hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip 
olmak, c)Kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği 
bir savunmacının yardımından yararlanmak ve eğer 
savunmacı tutmak için mali olanaklardan yoksun 
bulunuyor ve adaletin selameti gerektiriyorsa, 
mahkemece görevlendirilecek bir avukatın para 
ödemeksizin yardımından yararlanabilmek, d)iddia 
tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma 
tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı koşullar altında 
çağrılmasının veya dinlenmesinin sağlanmasını 
istemek, e)Duruşmada kullanılan dili anlayamadığı 
veya konuşamadığı takdirde bir tercümanın 
yardımından para ödemeksizin yararlanmak” 
düzenlemesine yer verilmiştir. Adil yargılanma hakkı 

ADANA BAROSU İLE BİRLİKTE 20 BARO, CEZAEVİNDE 
AVUKAT-MÜVEKKİL GÖRÜŞMESİNİ KISITLAYAN CEZA 

İNFAZ YÖNETMELİĞİNDEKİ DÜZENLEMENİN İPTALİ İÇİN 
DANIŞTAY’DA DAVA AÇTI
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her biri kendi içerisinde bağımsız bir hak niteliğini 
koruyan hak arama özgürlüğü, kanun ile kurulmuş 
bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkı, 
makul sürede yargılanma hakkı, yargılamanın açık ve 
hakkaniyete uygun bir mahkemede gerçekleştirilmesi, 
kişilerin suçlamalardan haberdar edilmesinin temini, 
savunmanın kısıtlanmaması ve savunmanın kullanımı 
için asgari güvencelerin sağlanması gibi bir takım 
temel prensipleri bünyesinde barındırmaktadır.

Kişinin avukatı ile görüşmesinin kayıt altına 
alınması İHAS m.6/3-b’de düzenlenen “savunmayı 
hazırlamak için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip 
olmak” hakkına müdahale kapsamındadır. 

Dava konusu düzenleme ile belirlenen suçlar 
kapsamında görüşmelerde hiçbir sınırlama veya 
meşru müdahale gerekçesi olmadan avukatın evrakları 
aranabilecektir. Getirilen düzenleme ile cezaevi 
yönetimine sınırsız bir tasarruf hakkı tanınarak temel 
hak ve özgürlüklere doğrudan müdahale edilmesinin 
önü açılmıştır. Kendisine suç isnat edilen kişinin 
avukatı ile görüşmesi, dürüst yargılanma hakkının 
en temel noktalarından biridir. Müvekkil ile avukat 
arasındaki yazışmalara el konulmasının 8. maddenin 
ihlali anlamına geldiğine ilişkin 2018 yılında 
verilen Laurent v. Fransa kararında müvekkiline 
polis gözetiminde, mahkeme girişindeyken 
verdiği belgeleri polis memurunun okumasının 
haberleşmenin gizliliğine bir müdahale niteliğinde 
olduğu, hukuka aykırı bir eylem olmaksızın bu tür 

bir müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli 
olmadığı belirtilmiştir. 

AVUKATIN SIR SAKLAMA    
       YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRIDIR

Diğer taraftan, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 
“Sır saklama” başlıklı 36. maddesinde, “Avukatların, 
kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık 
görevi, gerekse Türkiye Barolar Birliği ve barolar 
organlarındaki görevleri dolayısıyla öğrendikleri 
hususları açığa vurmaları yasaktır.” İkinci fikraya 
göre, avukatlar öğrendikleri hakkında ancak 
müvekkillerinin izin vermesi durumunda tanıklık 
edebilir. Fakat bu halde dahi avukatlar tanıklıktan 
çekinme hakkına sahiptir. Getirilen düzenleme ile 
Kanunla düzenlenmiş olan avukatın sır saklama 
yükümlülüğüne Yönetmelikle yapılan düzenleme 
ile müdahale edilmektedir. Avukatın sır saklama 
yükümlülüğü, avukatların görevlerinden dolayı 
öğrendiği bilgileri açığa vurmalarını yasaklamaktadır. 
Sır saklama yükümlülüğü nedeniyle avukatlara 
öğrendikleri bu bilgilerle ilgili olarak tanıklıktan 
çekinme hakkı tanındığı gibi, avukatlar hakkındaki 
arama ve elkoyma koruma tedbirleri de özel olarak 
düzenlenmiştir. Genel hükümler çerçevesinde 
yapılacak arama ve elkoyma avukatın müvekkiliyle 
ilgili belgelerine el konulmasına engel teşkil 
etmediğinden, bu durum avukatın sır saklama 
yükümlülüğüne aykırıdır.”

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 
içinde olduğumuz bu zor dönemde 
Türkiye Barolar Birliği ile Ulusal Hukuk 

Ağı Projesi işbirliğince hazırlanan ve 01.06.2020 
tarihinde zorunlu olarak yürürlüğe girecek olan 
Elektronik Serbest Meslek Makbuzu uygulama 
programı Makbuztek’i meslektaşlarımız 01.06.2021 
tarihine kadar ücret ödemeden kullanabilecektir.

Meslektaşlarımızın e-SMM uygulamasına hemen 
geçebilmek için Makbuztek hesabınıza girerek GİB 
aktivasyonu yapmaları gerekmektedir.

Halen Makbuztek üyesi olan meslektaşlarımızın 
önceden satın aldıkları makbuz paketlerinin içinden 
kullanmış oldukları kontörler iade edilmiş olup, 2020 
yılı sonuna kadar makbuzlarını mevcut paketlerinden 
gönderim hakkı (makbuz) düşülmeden ÜCRETSİZ 
olarak GİB kayıtlarına gönderebileceklerdir.

Sınırsız Paket satın almış olan meslektaşlarımızın 
sınırsız paket sona erme tarihleri ücretsiz makbuz 
kullanılabilecek dönem eklenerek 6 ay uzatılmıştır.

TBB’NİN ELEKTRONİK SMM “MAKBUZTEK” PROGRAMI 
MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN 01 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR 

ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK
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Baromuz, Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 

Adana Tabip Odası ve Adana Emek ve Demokrasi 
Güçleri’nin çağrısıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü, tüm yurtta olduğu gibi Adana’da da pandemi 
salgının gölgesinde buruk kutlandı.

Uğur Mumcu Meydanın’nda saat: 12.30’da 
gerçekleşen etkinlik pandemi nedeniyle az sayıda 
kişinin katılımıyla sosyal mesafe kurallarına uygun 
ve maske kullanılarak yapıldı.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeydan Karalar,  Cumhuriyet Halk 
Partisi Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, Adana 
Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, 
Burhanettin Bulut, Seyhan İlçe Belediye Başkanı 
Akif Kemal Akay, Başkan Yardımcımız Av. Sabahattin 
Gümüş, Baromuz mensubu ve TBB Delegemiz Av. 
Ümit Büyükdağ, Av. Kemal Derin,  sendika ve meslek 
odalarının temsilcilerinin katılımıyla burada basın 
açıklaması yapıldı.

Açıklama öncesi demokrasi mücadelesinde 
hayatını kaybeden emekçi yurttaşlarımız için saygı 
duruşunda bulunuldu. Ardından Disk Çukurova Bölge 
Temsilcisi, Genel-İş Sendikası Adana Şube Başkanı 
H.Yaşar Gündoğdu tarafından basın açıklaması 
okundu.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, 1 Mayıs’ı 
koronavirüs nedeniyle temsili sayı ve kurallara uygun 
kutladıklarını belirterek, “Ülkemizin yaşadığı bu zor 
günleri, önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve 
el birliğiyle atlatacağız. Taksim’de 1977 1 Mayıs’ında ve 
bugüne kadar  hayatını kaybeden işçilerimizi saygıyla 
anıyorum.” dedi. 

Tertip komitesi tarafından katılımcılara gül 
dağıtıldı.

BASIN AÇIKLAMASI
İNSANCA YAŞAMAK İÇİN ÜRETECEĞİMİZ  

       YENİ BİR TOPLUMSAL DÜZENİ EMEK VE  
       BİLİMLE KURACAĞIZ! 

Bizler bu ülkenin işçileri, emekçileri, kamu 
emekçileri, mühendisleri, mimarları, hekimleri, 
aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, gençleri, 
kadınları, emeklileri.. 

Bizler bu dünyanın tüm değerlerini ve 
güzelliklerini, alın terimizle, aklımızla, bilgimizle, 
kısacası emeğimizle üretenler. 2020 1 Mayısında 
her yıl olduğu gibi umutlarımızla, bilincimizle ve 
dayanışmamızla bir aradayız. On yıllardır dünya 
halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, 
savaşlar, ekonomik krizler, artan eşitsizlikler, 
yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey sunamayan bu 
düzen küresel salgın ile beraber büyük bir uygarlık 
krizi yaşıyor. 

Kapitalist sistem insanlığın, doğanın ve yaşamın 
üzerine çöküyor, bu düzenin çarkları bizleri, dünyanın 
tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenleri insanca 
yaşatmak için kurulmamış. Salgın koşullarında bile 
zorunlu olmayan işlerde, fabrikalarda, atölyelerde, 
kamu kurum ve kuruluşlarında, şantiyelerde 
çalışmamızı dayatan; zorunlu işlerde gerekli 
önlemleri almadan bizleri çalıştıran bu düzen, bizi 
üretimdeki herhangi bir araç gereçten farksız basit 
bir meta olarak görüyor.

Artık daha net görüyoruz ki, insani ihtiyaçlarımız 
için üretmiyoruz, insanca yaşamak için üretmiyoruz, 
toplumun geniş kesimlerine daha iyi bir yaşam kurmak 
için üretmiyoruz. Sadece ve sadece sermayenin bu 
akıldışı düzeninin çarkları dönsün diye üretiyoruz. 

BAROMUZ, DİSK, KESK, TMMOB, TTB, ADANA EMEK VE 
DEMOKRASİ GÜÇLERİ UĞUR MUMCU MEYDANININDA 

ORTAK AÇIKLAMAYLA 1 MAYIS EMEK VE 
DAYANIŞMA GÜNÜNÜ KUTLADI
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İşte 2020 1 Mayıs’ı bu gerçekliğin en çıplak haliyle 
görüldüğü ve bunun karşısında işçi sınıfının başka bir 
dünya, yeni bir toplumsal düzen iradesinin dünya 
çapında haykırıldığı bir kırılma anı olarak tarihe 
geçecek. Biz yeni bir toplumsal düzen istiyoruz. Eğer 
bugün biz emekçilerin egemen olduğu bir düzen olsa 
idi salgına karşı toplumun sağlığını, işini ve geçimini 
koruyacak gerçek bir mücadele verirdik, 

1.Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler 
dışında bütün işlerde salgın süresince çalışma acilen 
durdurulurdu. Çünkü yaşamaktan, insandan daha 
önemli hiçbir şey olmazdı.

2. Salgın süresince herkesin işi ve geçimi devletin 
güvencesinde olurdu.

3. İnsanlar yaşam savaşı verirken elektrik, su, 
doğalgaz faturalarından KDV, kredilerden faiz 
toplamak asla akla gelmeyeceği gibi, temel ihtiyaçlar 
salgın riski boyunca devlet tarafından karşılanırdı. 

4. Tümüyle kamu kontrolündeki sağlık kuruluşları, 
yurttaşların tamamına, istisnasız ve ön koşulsuz 
bütünüyle parasız sağlık hizmeti sunardı. 

5. Salgına karşı önlemler üç beş patron örgütü 
ile değil, işçilerle, kamu emekçileriyle, hekimlerle, 
mühendislerle, akademisyenlerle beraber belirlenirdi. 
Ölçü patronların karları değil aklın ve bilimin ışığında 
toplumun korunması olurdu. 

6. Başta hekimler, sağlık ve belediye çalışanları 
olmak üzere tüm zorunlu işlerde çalışanlar haftalarca 
koruyucu ekipman beklemez, insanlarımızın ölümü 
ve hastalanması engellenirdi. 

7. Tüm kadınlara iş ve gelir güvencesi sağlanır, 
evde kalınan dönemlerde ev içi şiddetin önlenmesi 
için devlet etkin önlemler alırdı. 

8. Tek kişinin dediği ferman olmaz, muhtarından 
belediyesine tüm kamu kurumları ile işbirliği içinde 
bir mücadele yürütülür, maskesinden ekmeğine 

tüm ihtiyaçlar beraber karşılanır, siyasi rekabet değil 
halkın sağlığı öncelikli olurdu. 

Bu anlatılan hayal değil. İnsanlık tarihi boyunca 
egemenler, toplumun çoğunluğunun çıkarına bir 
düzenin mümkün olmadığını anlattılar ve yalan 
söylediler. Bugün görüyoruz ki, asıl mümkün 
olmayan, asıl akıldışı olan bu düzendir. 

Toplumları hastalığa, dünyayı ekolojik krizlere, 
üretenleri açlığa, işsizliğe, güvencesizliğe mahkum 
eden bu düzen Türkiye ve dünya halklarının sırtında 
bir yüktür. 

Bu düzenin çarkları bizim emeğimizle, aklımızla, 
bilgimizle dönüyor, öyle ise biz bu düzeni emekten, 
demokrasiden, barıştan yana değiştirebiliriz. 

Biz emekçiler sermaye değil halk egemenliğini 
esas alan, sömürüye karşı emeğin haklarını koruyan, 
toplumsal zenginliğe el koyan yüzde 1’in değil 
toplumun yararını esas alan yeni bir toplumsal düzeni 
kurmak için seferber olacağız. 

1.İnsan onuruna yaraşır bir iş ve ücret, kamusal 
sosyal güvenlik ve sendikal hakların eksiksiz güvence 
altına alındığı yeni bir toplumsal düzen kuracağız.

2.Demokrasinin ve ifade özgürlüğünün tahrip 
edilmediği yeni bir toplumsal düzen kuracağız. 

3.Her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve 
ötekileştirmeye karşı eşit yurttaşlığın, yurtta, bölgede 
ve dünyada barışın benimsendiği yeni bir toplumsal 
düzen kuracağız. 2020 1 Mayıs’ında tarihin bu kırılma 
anında ilan ediyoruz: Birliğimizi, mücadelemizi ve 
dayanışmamızı böylesi bir toplumsal düzeni kurmak 
için güçlendireceğiz.

Yeni bir toplumsal düzeni  emek ve bilimle 
kuracağız!

ADANA BAROSU, DİSK, KESK, TMMOB, TTB 
VE ADANA EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlar toplantısı 
dünyanın ve ülkemizin etkisi altındaki 
koronavirüs salgını nedeniyle ilk defa 

bugün video konferans yönetimiyle yapılırken, 
toplantı sonunda hazırlanan bildiri basın ve kamuoyu 
ile paylaşıldı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin 
Feyzioğlu’nun açış konuşmasının ardından 
gerçekleşen online toplantıya Baro Başkanımız Av. 
Veli Küçük’ün yanı sıra tüm baro başkanları iştirak 
etti.

Ana başlığı “Baroların Yapısında ve Seçim 
Sisteminde Yapılacağı Kamuoyunda Tartışılan 
Değişiklikler” olan toplantıda baro başkanları 
gündemle alakalı duygu, düşünce, görüş ve önerilerini 
ortaya koydular.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, toplantıda şu 
ifadelere yer verdi:

“Pandemi sürecinde baskın bir yaklaşım ve 
dayatmayla avukatlık kanununun nerdeyse tüm 
unsurlarını kapsama alan geniş perspektifli bir 
değişiklik gündeme getirilmiştir.

“Çoklu baro”, “barolara kayıt zorunluluğu 
olmaması”, “delege sayısı”, “nisbi temsil” gibi 
özellikle büyük şehirlerde “alternatif baroların” 
kurulabilmesini sağlayacak mevzuat değişikliği 
için seçenekler siyasi iktidar tarafından ortaya 
atıldı. Bunların içinde “seç beğen al” gibi öncelikler 
yapılmaya başlandı. Böylesine önemli bir konunun 
baroların içerisinde bulunmadığı bir süreçte ve 
düşünceleri alınmadan yapılmasını ve tartışmasını 
tehlikeli ve sakıncalı buluyorum. Bunlar etraflıca 
değerlendirilmelidir. Bu gündem siyasi iktidarın, 
Cumhurbaşkanının dayatması niteliğindedir. 

Kamuoyunda da öyle algılanmaktadır. Düşünce ve 
ifade özgürlüğüne atfen yapılan bir açıklama bahane 
edilerek gündeme zoraki getirilmek istenmektedir.

Biz 24 Şubat 2018’de durduğumuz yerdeyiz. O 
zaman da tasarı yoktu. Türkiye’nin tüm avukatları ve 
barolar Ankara’da bir araya gelerek karşı duruşumuzu 
ortaya koyduk. Bugün de aynı tavrı sergileyebilme 
zorunluluğumuz vardır.”

Toplantı sonunda oluşturulan ortak bildirge şöyle;

BASINA ve KAMUOYUNA
Ülkemiz aylardır Corona virüsü salgınıyla, 

ekonomik ve toplumsal ve siyasi sorunlarla mücadele 
etmektedir. Özelde ise Avukat meslektaşlarımızın 
yaşadığı sorunlar tahammül edilmez boyutlara 
ulaşmıştır.

Ülkemizin ve mesleğimizin önceliği bu 
sorunların çözümüne çaba sarf etmektir. Bu nedenle 
Avukatlık Kanununda Barolar ve seçim sistemlerine 
yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmuyor; bu 
girişimlerin durdurularak, geri çekilmesini, Ülkemizin 
gerçek gündemlerinin çözümüne dönülmesini talep 
ediyoruz.

İleride, Avukatlarımızın ve Barolarımızın ihtiyacı 
ve beklentisini karşılayacak, Avukatlık Kanunu 
hazırlanması aşamasında asıl muhatap, Barolar ve 
TBB olmalıdır.

Türkiye Barolar Birliği nezdinde, 80 Baronun, 
uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla bir 
komisyon oluşturulmalı, bu komisyonca hazırlanacak 
tasarı, kamuoyu ve ilgililerle paylaşılmalıdır. Doğru, 
adil ve hukuki olan hareket tarzı bu olmalıdır.

Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.

BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI BAŞKANIMIZ AV.VELİ 
KÜÇÜK’ÜN KATILIMIYLA VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE 

YAPILDI VE ORTAK BİLDİRİ YAYIMLANDI
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1. Türkiye Barolar Birliği Başkanı     
          Av. Prof.Dr.Metin FEYZİOĞLU

2. Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK

3. Adıyaman Barosu Başkanı      
          Av. Mustafa KÖROĞLU

4. Afyonkarahisar Barosu Başkanı    
          Av. Turgay ŞAHİN

5. Ağrı Barosu Başkanı Av. Salih AYDIN

6. Aksaray Barosu Başkanı      
          Av. Ramazan Erhan TOPRAK

7. Amasya Barosu Başkanı     
          Av. Ahmet Melik DERİNDERE

8. Ankara Barosu Başkanı Av. R.Erinç SAĞKAN

9. Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN

10. Ardahan Barosu Başkanı    
            Av. Osman Nuri YILDIZ

11. Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur ÇAĞAL

12. Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan BOZKURT

13. Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol KAYABAY

14. Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat PARLATIR

15. Batman Barosu Başkanı     
            Av. Abdülhamit ÇAKAN

16. Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime AYNUR

17. Bingöl Barosu Başkanı     
           Av. Hanifi BUDANCAMANAK

18. Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat ÖZGÜL

19. Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri ERHENDEKÇİ

20. Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan GEDİK

21. Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN

22. Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent ŞARLAN

23. Çankırı Barosu Başkanı Av. Erkan KÖROĞLU

24. Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan YAŞAR

25. Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İLHAN

26. Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN

27. Düzce Barosu Başkanı Av. Azade AY

28. Edirne Barosu Başkanı Av. Alper PINAR

29. Erzincan Barosu Başkanı Av. Adem AKTÜRK

30. Elazığ Barosu Başkanı Av. Mustafa YENTÜR

31. Erzurum Barosu Başkanı    
            Av. Talat GÖĞEBAKAN

32. Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa ELAGÖZ

33. Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI

34. Giresun Barosu Başkanı Av. Soner KARADEMİR

35. Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanı  
             Av. Serkan PEKMEZCİ

36. Hakkari Barosu Başkanı Av. Av. Ergün CANAN

37. Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem DÖNMEZ

38. Iğdır Barosu Başkanı Av. Serkan ALAKAN

39. Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal ÇANKAYA

40. İstanbul Barosu Başkanı    
            Av. Mehmet DURAKOĞLU

41. İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL

42. Kahramanmaraş Barosu Başkanı   
            Av. Muhammed Burak GÜL

43. Karabük Barosu Başkanı Av. Rıdvan ERDOĞAN

44. Karaman Barosu Başkanı Av. Oktay YILMAZ

45. Kars Barosu Başkanı Av. İbrahim BAŞTİMAR

46. Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür DEMİR

47. Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit DURSUN

48. Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat APAYDIN

49. Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay HINIZ

50. Kırşehir Barosu Başkanı Av. Mehtap TUZCU

51. Kilis Barosu Başkanı Av. Mehmet TAŞÇI

52. Kocaeli Barosu Başkanı     
             Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR

53. Konya Barosu Başkanı Av. Mustafa ALADAĞ

54. Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet ATAM

55. Malatya Barosu Başkanı Av. Enver HAN

56. Manisa Barosu Başkanı Av. Ali ARSLAN

57. Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK

58. Mersin Barosu Başkan Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ

59. Muğla Barosu Başkan Av. Cumhur UZUN

60. Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ

61. Nevşehir Barosu Başkanı Av. Necmi ÖNCÜL

62. Niğde Barosu Başkanı Av. Osman ÇİMEN

63. Ordu Barosu Başkanı     
             Av. Haluk Murat POYRAZ

64. Osmaniye Barosu Başkanı    
             Av. Halil YAVUZDOĞAN

65. Rize Barosu Başkanı Av. Ümit PEÇE

66. Sakarya Barosu Başkanı    
             Av. Abdurrahim BURAK

67. Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami GÜRBÜZ

68. Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam DİLEK

69. Sinop Barosu Başkanı Av. Hicran KANDEMİR

70. Sivas Barosu Başkanı Av. Hacı Yılmaz DEMİR

71. Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL

72. Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ

73. Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat TEKNECİ

74. Tokat Barosu Başkanı Av. Melih YARDIMCI

75. Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel SUİÇMEZ

76. Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN

77. Uşak Barosu Başkanı Av. Emin COŞKUN

78. Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR

79. Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi DOĞRUYOL

80. Yozgat Barosu Başkanı Av. Mehmet ŞİMŞEK

81. Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel EROĞLU
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Baro Başkanı Av. Veli Küçük ve Başkan 
Yardımcısı Av. Sabahattin Gümüş ile 
birlikte Türkiye Barolar Birliği 42. Baro 

Başkanları toplantısı sonrası Türkiye Büyük Millet 
Meclisini ziyaret ederek, Adana Milletvekilleri ve 
siyasi parti temsilcileriyle görüşmeler yaptı.

Avukatlık Kanunu’nda yapılması planlanan 
değişikliğin ana gündemi oluşturduğu programda 
Başkanı Av. Veli Küçük ve Başkan Yardımcısı Av. 
Sabahattin Gümüş ile birlikte TBMM ye giderek, 
Adalet ve Kalkınma Partisi Adana Milletvekilleri M. 
Şükrü Erdinç, Ahmet Zembilci, Tamer Dağlı, MHP 
Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Cumhuriyet Halk 
Partisi Milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, 
Burhanettin Bulut, CHP Grup Başkanvekilleri 
Engin Özkoç, Engin Altay, Milletvekilleri Bülent 
Tezcan,  Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Tülay 
Hatimoğulları, İyi Parti Milletvekili M. Metanet 
Çulhaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin 
Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Cengiz Gökçel, 
Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin Milletvekilleri Hacı 
Özkan ve Cumhur Taşkın’ı ziyaret ederek süreçte 
yaşanan sıkıntıları dile getirdiler. 

Kanununda değişiklik yapılması halinde ortaya 
çıkacak durumun sakıncaları aktarıldı.

Milletvekilleri de konuyla ilgili süreci yakından 
takip ettiklerini bildirdiler.

Uzun bir aradan sonra Meclis’in ilk defa açıldığı 
günde Genel Kurul’un toplanması ve gündemin 
yoğunluğu nedeniyle diğer partilerin grup 
başkanvekilleri ile görüşme imkanı bulunamadı. 

Avukatlık Kanunun, Baroların yapısının ve seçim 
sisteminin ülkemizin en demokratik yapılarından 
olduğunu belirten Baro Başkanı Av. Veli Küçük, “Tüm 
iletişim kanallarını açık tutarak görüşlerimizi dile 
getiriyoruz. Türkiye’de istisnasız tüm barolar, çoklu 
baro sistemine karşıdır. 

Bu sistemin sakıncalarını, daha önce gündeme 
getirildiğinde açıklamıştık. Bugün de ilgili her kurum 
ve yetkili her makama çoklu baronun sakıncalarını 
somut gerekçelerle anlatıyoruz.

Çoklu baro, nispi temsil, baroya kayıtlı olmanın 
zorunlu olmaması, delege yapısı, şirketleşme, 
şubeleşme vs. değişiklik tartışmalarının ülkemizin 
salgın ve başka sorunlarla boğuştuğu bir dönemde, 
baroların ve avukatların görüşleri alınmadan, oldu 
bitti ve dayatma şekliyle olamayacağını ifade ettik. 

Eğer bir değişiklik olacaksa bunun baroların var 
olan ihtiyaçları kendileri çalışma yaparak meclise 
sunmaları yoluyla ve demokratik yöntemle yapılması 
gerekmektedir.” dedi.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, evrensel hukuka dayalı 
ilkelerden yola çıkarak temel hak ve özgürlükleri, 
hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi savunmak ve 
işler kılmanın önemini ifade etti. 

Baroların toplumu ilgilendiren kamu yararı 
taşıyan olay ve davaları takip ederek, katkı sunmak 
görev ve sorumluluğu olduğunu hatırlatan Başkanı Av. 
Veli Küçük, bu durumun ortadan kaldırılamayacağını, 
savunmanın özgürlük, aynı zamanda halkın ve 
yurttaşın sesi olduğunu, dayatmaya devam edilmesi 
halinde demokratik tepkilerimizi ortaya koyarak, 
ülkemiz avukatlarının daha evvel 24 Şubat 2018 
tarihinde olduğu gibi Ankara’ya, TBMM’ye topluca 
gelmesi, yürüyüş vb. reaksiyoner tavırlar ile hukuksuz 
ve demokrasiye aykırı yaklaşıma itiraz ve karşı duruş 
göstereceklerini sözlerine ekledi.

BARO BAŞKANI AV. VELİ KÜÇÜK TBMM’DE ADANA 
MİLLETVEKİLLERİ VE SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİYLE 

GÖRÜŞEREK AVUKATLIK KANUNU’NDA YAPILACAK 
DEĞİŞİKLİĞİN SAKINCALARINI ANLATTI
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Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Sosyal 
Hukuk’un “Avukatlığın Bugünü ve Geleceği 
- 4: Avukatlık Kanunu Tartışmaları ve 

Baroları Tasfiye Girişimi” konulu online söyleşiye 
katıldı. Av. Bengi Kara’nın hazırlayıp, sunduğu 
programda ülke gündeminde önemli yer teşkil eden 
baroların yapısı ve seçim sistemi hakkında görüş ve 
düşüncelerini paylaştı.

Avukatlık Kanunu’nda yapılması planlanan 
düzenlemede, “çoklu baroya, barolara kayıt 
zorunluluğunun kaldırılmasına, Avukatlık 
Kanunu’nun 76. ve 95. maddelerinin değiştirilmesine, 
baro seçimlerinde nispi temsil sisteminin 
getirilmesine ve delege yapısının değiştirilmesine” 
değin tüm soruları yanıtladı. Ayrıca taslakta yer alan 
ticari faaliyet ve şirketleşme ile şubeleşme girişimleri 
hakkında “Avukatlığın ruhuna aykırı, mesleği 
tamamen ticari hale getirecek popülist bir yaklaşım” 
olarak değerlendirdi.  

Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük,  “Barolar 
sadece bir meslek örgütü değildir, barolar sadece bir 
sivil toplum kuruluşu da değildir, baroların yapısı T.C. 
Anayasası ile güvence altına alınmıştır. Avukatların 
baroya üye olmaları Anayasanın 135. Maddesinin bir 
gereği olup aksi anayasaya aykırılık teşkil eder. Barolar 
yargının üç kurucu unsurundan savunmayı temsil 
eden, uluslararası sözleşmeler ışığında bağımsız 
çalışan avukatların çatısıdır. Bu anlamda barolar 

kamusal faaliyet sürdüren bir kuruluştur. Baroların 
bu sorumluluklarının ve çabalarının en üst düzeyde 
devamı ettirmek gerekir. Barolar gibi adaletin, hak 
ve hukukun temsilcisi kurumların olmasından kimse 
rahatsızlık duymamalıdır. Baroların bütünlüğünü 
bozacak olan tasarı halindeki bu düzenlemeden derhal 
vazgeçilmelidir. İstediğimiz tek şey; ülkemizin kurum 
ve kuruluşlarıyla hukuk devletini iliklerine kadar 
hissettiği bir yaşam bilincinin ortaya konulmasıdır.”

“BAROLAR KİMSESİZLERİN KİMSESİSDİR”
Baroların hak, hukuk ve adalet arayışında 

kendilerini korunaksız hisseden tüm yurttaşların 
yanında yer aldığını hatırlatan Adana Baro Başkanı 
Av. Veli Küçük, “Büyük önderimiz Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk, bir veciz sözünde Cumhuriyetimizi; 
“kimsesizlerin kimsesi” olarak nitelemiş, barolar 
da yurttaşlarımızın bir nebze de olsa hak ve adalet 
arayışındaki kimsesidir. Barolar ne iktidarın ne 
de muhalefetin yanında ya da karşısında değildir, 
barolar, adaletin tesisi, hukukun üstünlüğü, insan 
haklarının korunması ve demokrasinin varlığı adına 
yapılan doğruların yanındadır. Avukatlık Kanunu’nda 
bir değişiklik yapılacak ise en güzel ve yararlı sonucun 
alınması için 80 baromuzun da görüşleri alınmalı ve 
fikri anlamda aktif olarak barolarımız bu süreçte yer 
almalıdır.”

ADANA BARO BAŞKANI AV. VELİ KÜÇÜK, SOSYAL HUKUK’UN 
DÜZENLEDİĞİ “AVUKATLIĞIN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ - 4: 

AVUKATLIK KANUNU TARTIŞMALARI VE BAROLARI TASFİYE 
GİRİŞİMİ” KONULU ONLİNE SÖYLEŞİYE KATILDI
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Türkiye Barolar Birliği’nin ev sahipliğinde 
80 baronun katılımıyla tek maddelik 
gündemle olağanüstü yapılan 42. Baro 

Başkanları Toplantısı, 01.06.2020 tarihinde Av. 
Özdemir Özok Kongre Merkezi gerçekleştirildi. 

Toplantı sosyal mesafe ve sağlık tedbirlerine 
uygun olarak yapıldı.

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunun 
ardından Toplantıya katılan başkanlar Avukatlık 
kanununda yapılması düşünülen değişiklik ile ilgili 
düşüncelerini paylaştılar.

Gündem ana başlığı olan 
“Baroların Yapısında ve Seçim Sisteminde 

Yapılacağı Kamuoyunda Tartışılan Değişiklikler 
Üzerinde Görüşme” hakkında Baro Başkanları görüş 
ve düşüncelerini paylaştılar.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, yaptığı 
konuşmada;  “Çok zorlu ve sorunlu bir süreçten 
geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı 
altında bir darbe girişimi sonrası 20 Temmuz 2016 
tarihinde Meclis’te kabul edilen OHAL dönemiyle 
birlikte Türkiye usulü başkanlık modeliyle karşı 
karşıyayız. Bunun yansımalarını bugün biz avukatlara, 
barolara ve mesleğimize nasıl sirayet ettiğini 
görmekteyiz. Kuvvetler ayrılığı, eşitlik, hak, hukuk ve 
adalet kavramlarının yerle yeksan olduğunu  üzülerek 
yaşıyoruz. Bir eleştiriden ötürü bugün barolar ve 
meslek kuruluşları Anayasa çiğnenerek tek adam bakış 
açısıyla hedef alınıyor. Mesleğimiz itibarsızlaştırma, 
etkisizleştirilmeye çalışmakta. Elbette bu duruma ne 
biz ne de Türkiye Barolar Birliği sessiz kalamayız.

Ancak üzülerek ifade etmek gerekirse bu son 
süreçte yaşananlarda TBB başkan ve yönetiminin 
krizi sağlıklı ve doğru şekilde yönetemediği, birlik 
yönetiminin ortak bir karar alamadığını, şerhsiz, 
amasız, fakatsız ortak bir açıklama yapamadığını 
ve mesleğin geleceği ile ilgili olarak yapılması 
düşünülen değişikliğe yönelik yönetim kurulunun 
aldığı karara birlik başkanının muhalefet şerhi 
koymasının güçlü baroların ve özgür savunmanın 
ortadan kaldırılmasını amaçlayan kesimin elinin 
güçlenmesine ve cesaretlenmesine vesile olduğunu 
görmekteyiz.

Çoklu Baro, Baro Seçimlerinde ve TBB Delege 
Seçiminde Nispi Temsil, Avukatlık Kanunu 
Değişikliği girişimine “hayır” diyoruz. Salgın 
hastalık fırsat bilinerek Baroların demokratik 
yapısının bozulmasını,etki ve eksene alınmasını 
kabul etmeyeceğiz. Hak,hukuk,adalet ve demokrasi 
pusulamız olmaya devam edecek. “ dedi

Toplantı bitiminde TBB Başkanı Av.Metin 
Feyzioğlu baro başkanlarının katılımıyla açıklama 
metni ve sonuç bildirisi okundu. açıklanan sonuç 
bildirgesinde müzakere ve diyalog kanallarının 
kapalı tutulması halinde demokratik hak arama 
özgürlüklerimizin gereklerini yerine getirileceğinin 

belirtildi.
Sonuç bildirgesi şöyle; 
19 Mayıs 2020 Tarihinde TBB ve 80 Baro olarak 

kamuoyuna yapılan açıklamada;
Pandemi süreci nedeniyle esas gündemimizin 

ülkemizin ve mesleğimizin içinde bulunduğu 
ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için çaba sarf 
etmek olduğu ve bu nedenle Avukatlık Kanunu’nda 
Barolara ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik 
girişimlerini doğru bulmadığımızı ve bu girişimlerin 
durdurularak, geri çekilmesini talep etmiştik.

Keza, avukatlarımızın ve barolarımızın ihtiyacı 
ve beklentisini karşılayacak, Avukatlık Kanunu 
hazırlanması aşamasında asıl muhatabın Barolar ve 
TBB olması gerektiğini de vurgulamıştık.

Aradan geçen sürede çağrımızın dikkate 
alınmadığı, aksine sürecin devam ettiği görülmektedir.

Ülkemizin içinde bulunduğu böyle bir dönemde, 
avukatlık yasasında düşünülen tüm çalışmalardan 
vazgeçilerek ileriki dönemlerde TBB ve barolarla 
birlikte bir hazırlık yapılması yönündeki talebimizi 
ve irademizi tekrarlıyoruz.

Bu aşamada hazırlanması düşünülen teklifin 
geri çekilmesi halinde diyalog ve müzakereden yana 
olacağımızı, konunun tüm muhatapları ile görüşmeye 
hazır olduğumuzu bir kez daha paylaşıyoruz.

BARO BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK TBB’DE YAPILAN 
42. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISINA KATILDI
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Bizler, müzakere ve diyalog kanallarının 
açılacağına inanıyoruz. Ancak kapalı tutulması 
halinde demokratik hak arama özgürlüğünün tüm 
gereklerini yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla 
duyururuz.

 
1. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı    
2. Adana Barosu Başkanlığı     
3. Adıyaman Barosu Başkanlığı
4. Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı
5. Ağrı Barosu Başkanlığı         
6. Aksaray Barosu Başkanlığı
7. Amasya Barosu Başkanlığı
8. Ankara Barosu Başkanlığı    
9. Antalya Barosu Başkanlığı   
10. Ardahan Barosu Başkanlığı
11. Artvin Barosu Başkanlığı      
12. Aydın Barosu Başkanlığı      
13. Balıkesir Barosu Başkanlığı
14. Bartın Barosu Başkanlığı      
15. Batman Barosu Başkanlığı    
16. Bilecik Barosu Başkanlığı     
17. Bingöl Barosu Başkanlığı     
18. Bitlis Barosu Başkanlığı        
19. Bolu Barosu Başkanlığı        
20. Burdur Barosu Başkanlığı     
21. Bursa Barosu Başkanlığı       
22. Çanakkale Barosu Başkanlığı
23. Çankırı Barosu Başkanlığı    
24. Çorum Barosu Başkanlığı     
25. Denizli Barosu Başkanlığı     
26. Diyarbakır Barosu Başkanlığı
27. Düzce Barosu Başkanlığı      
28. Edirne Barosu Başkanlığı     
29. Elazığ Barosu Başkanlığı      
30. Erzincan Barosu Başkanlığı
31. Erzurum Barosu Başkanlığı
32. Eskişehir Barosu Başkanlığı
33. Gaziantep Barosu Başkanlığı
34. Giresun Barosu Başkanlığı    
35. Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanlığı
36. Hakkari Barosu Başkanlığı   
37. Hatay Barosu Başkanlığı      
38. Iğdır Barosu Başkanlığı        

39. Isparta Barosu Başkanlığı     
40. İstanbul Barosu Başkanlığı   
41. İzmir Barosu Başkanlığı        
42. Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı
43. Karabük Barosu Başkanlığı
44. Karaman Barosu Başkanlığı
45. Kars Barosu Başkanlığı         
46. Kastamonu Barosu Başkanlığı
47. Kayseri Barosu Başkanlığı
48. Kırıkkale Barosu Başkanlığı
49. Kırklareli Barosu Başkanlığı
50. Kırşehir Barosu Başkanlığı
51. Kilis Barosu Başkanlığı         
52. Kocaeli Barosu Başkanlığı    
53. Konya Barosu Başkanlığı     
54. Kütahya Barosu Başkanlığı  
55. Malatya Barosu Başkanlığı   
56. Manisa Barosu Başkanlığı     
57. Mardin Barosu Başkanlığı    
58. Mersin Barosu Başkanlığı     
59. Muğla Barosu Başkanlığı      
60. Muş Barosu Başkanlığı         
61. Nevşehir Barosu Başkanlığı
62. Niğde Barosu Başkanlığı      
63. Ordu Barosu Başkanlığı        
64. Osmaniye Barosu Başkanlığı
65. Rize Barosu Başkanlığı         
66. Sakarya Barosu Başkanlığı
67. Samsun Barosu Başkanlığı
68. Siirt Barosu Başkanlığı         
69. Sinop Barosu Başkanlığı       
70. Sivas Barosu Başkanlığı        
71. Şanlıurfa Barosu Başkanlığı
72. Şırnak Barosu Başkanlığı      
73. Tekirdağ Barosu Başkanlığı
74. Tokat Barosu Başkanlığı       
75. Trabzon Barosu Başkanlığı   
76. Tunceli Barosu Başkanlığı    
77. Uşak Barosu Başkanlığı        
78. Van Barosu Başkanlığı         
79. Yalova Barosu Başkanlığı     
80. Yozgat Barosu Başkanlığı    
81. Zonguldak Barosu Başkanlığı
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Adana Barosu’nda 
2004-2006 yıllarında 
23. Dönem baro 

başkanlığı yapan ve 77 yaşında 
geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 
tedavi gördüğü hastanede vefat 
eden Av. İsmet Altuğ için eski 
adliye binası önünde cenaze 
töreni düzenlendi. Törene 
katılan meslektaşları ve sevenleri 
göz yaşlarına hakim olamayarak 

konuşmakta güçlük yaşadılar. 
Adliye önünde düzenlenen cenaze töreni Covid-19 

nedeniyle sosyal mesafe ve maske kullanımı kuralına 
uyularak gerçekleştirildi. 

Cenaze törenine Cumhuriyet Başsavcı Vekili 
Cumali Tülü, Adalet Komisyonu Başkanı M. Ali Çolak, 
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Cumhuriyet 
Halk Partisi Çukurova İlçe Başkanı Remzi Ümit 
Atay, Başkan Yardımcısız Sabahattin Gümüş, Genel 
Sekreteri Av. Semih Gökayaz, yönetim kurulu üyesi 
Av. Sinem Tanrısınatapan Keskin, avukatlar, ailesi, 
yakınları, arkadaşları önceki dönem baro başkanları 
katıldı. 

Merhum Av. ismet Altuğ için yapılan törende 1 
dakikalık saygı duruşunun ardından Baro Genel 
Sekreteri Av. Semih Gökayaz tarafından özgeçmişi 
okundu.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, duygu yüklü yaptığı 
konuşmasında büyük “üzüntü” ve “keder” içerisinde 
olduğunu ifade ederek, “İsmet abimiz 77 yıllık 
ömründe hukuk camiamızda ve Adana Barosu’nda 
çok önemli yer edinerek, bizlere hep örnek olmuş 
değerli bir üstadımızdı. 

“ASLA UNUTMAYACAĞIZ”
Bilgi, birikim ve deneyimini meslektaşlarıyla 

paylaşmayı seven bir üstadımızdı. Hukukçular 
Derneği’nin kuruluşunda da önemli hizmetleri 
olmuştur. Aynı zamanda 2006-2008 döneminde 
TBB delegeliği görevinde bulunmuştu.

Anıları, mesleğimize, adliyemize, şehrimize 
yaptığı hizmetler hiç bir zaman unutulmayacaktır. 
Çalışkan, başarılı ve saygın bir avukat kimliği ile 
kalbimizdeki yerini daima koruyacaktır. Allah’tan 
rahmet, ailesine, meslek camiamıza ve yakınlarına 
sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kendisini 
saygıyla ve minnetle anıyorum.”

Törende söz alan Çukurova Belediye Başkanı 
Soner Çetin ve Adana Barosu mensubu Av. Şahin 
Vural Atal da duygu ve düşüncelerini dile getirdi. 

Merhum Av. ismet Altuğ’un naaşı törenin ardından 
kalabalık bir meslektaş ve sevenlerinin eşliğinde 
Kabasakal Mezarlığına götürüldü.

ÖNCEKİ DÖNEM BARO BAŞKANLARINDAN AV. İSMET ALTUĞ 
ADLİYEDE YAPILAN CENAZE TÖRENİYLE 

EBEDİYETE UĞURLANDI
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Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, Genel 
Sekreterimiz Av. Semih Gökayaz ve 
Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Nevzat Elçi 

ile birlikte baroların yapısı ve seçim sistemi ile 
ilgili Hükümet’in Avukatlık Kanunu’nda yapmayı 
planladığı değişikliklerin geri çekilmesi için Adana 
Adliyesi önünden Ankara’ya doğru “Savunma 
Yürüyüşü”ne başladı.

‘YASA TASARISI GERİ ÇEKİLSİN’
Adana Adliyesi Taş Bina önünde bir araya gelen 

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz 3 gün boyunca Adana’dan başlayıp 
Tarsus, Tekir, Pozantı, Çiftehan, Ulukışla, Aksaray 
ve Şereflikoçhisar’ın ardından Ankara’da diğer baro 
başkanlarıyla buluşacak. 

Adana adliyesi önünden başlayıp şehir merkezinde 
yapılan bir yürüyüşün ardından meslektaşlarımız 
yola çıktı. Çok sayıda meslektaşımızın katıldığı 
yürüyüşe CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, 
Adana Milletvekili Orhan Sümer, EMEP, CHP, 
KESK’e bağlı sendikalar, DİSK Emekli Sen, ADAMOB 
dönem sözcüsü Dt. Fatih Güler, Veteriner Hekimler 
Odası Başkanı Nihat Köse, önceki dönem baro 
başkanlarımız da avukatlara destek verdi. 

Yürüyüş öncesi açıklama yapan Adana Baro 
Başkanımız Av. Veli Küçük, Baroların görevinin insan 
hakları, özgürlükler ve hukuk devleti ile demokrasi 
kavramlarına işlevsellik kazandırmak olduğunu, 
yargının kurucu unsurlarından olan baroların bu 
yüzden hedefte olduğunu söyleyerek, yasanın geri 
çekilmesini, baroların bölünmesinin hiçbir yurttaşa 
faydasının olmayacağını, kamu düzenini bozacağını, 
nispi temsille demokrasinin zarar göreceğini söyledi.

 

‘DEMOKRASİ VE HUKUK AYAKLAR ALTINDA’
Demokrasinin ve hukuk devleti kavramının 

ayaklar altına alındığı, muhalif kimliklerin hedef 
haline getirildiği karanlık bir dönemden geçildiğine 
işaret eden Başkanımız Av. Veli Küçük, “Sözün bittiği 
yerdeyiz. Artık eylem ve tavır ortaya koyma zamanı. 
Bu süreç tek adam rejiminin tüm olumsuzlukları 
ile birlikte tüm toplumun katmanlarını etkileyecek 
şekilde devam ediyor. Ülkemizin salgın ile mücadele 
ettiği bir dönemde halkın önceliği, ekonomik 
sorunlar, işsizlik, sağlıkta yaşanan sorunlarken 
baroları, tabip odalarını TMMOB gibi yandaş haline 
getiremediği meslek odalarını hedef haline getirdi” 
dedi. Başkanımız Av. Veli Küçük, toplumsal olaylarda, 
davalarda ortaya koyduğumuz gibi yine kamu yararı 
bakış açısı ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu yoldan 
bizi hiç kimse vazgeçirtemeyecek. Yıldırmayacak” 
ifadelerini kullandı.

BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK, BARO BAŞKANLARI İLE 
EŞ ZAMANLI “AVUKATLIK YASASI DEĞİŞİKLİĞİ”NE KARŞI 

ANKARA’YA “SAVUNMA YÜRÜYÜŞÜ”; DEMOKRASİNİN SON 
KALESİ BAROLAR DİRENİYOR
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Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, Başkan 
Yardımcımız Av. Sabahattin Gümüş, 
Genel Sekreterimiz Av. Semih Gökayaz 

ve Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Nevzat Elçi’nin de 
yer aldığı 56 Baro Başkanının Ankara’ya başlattığı 
Savunma Yürüyüşü, Eskişehir yolunda kolluk güçleri 
tarafından hukuksuz bir şekilde engellenmesi, 
bazı baro başkanlarının da darp edilmesi üzerine 
Baromuzun çağrıyla eski Adliye (Taş Bina) önünde 
bir araya gelen meslektaşlarımız basın açıklaması ve 
oturma eylemiyle yaşananları protesto etti. 

Baro Sayman Yönetim Kurulu Üyemiz Av. İlknur 
Önal tarafından basın açıklaması okundu. 

Açıklamanın ardından Ankara’da bulunan Baro 
Başkanımız Av. Veli Küçük, akıllı telefon üzerinden 
canlı yayın yaparak son durumu aktardı. 

Bağlantısı sırasında meslektaşları tarafından 
alkışlandı. Başkanımız Av. Veli Küçük, konuşmasında; 

“Tüm meslektaşlarımıza Başkan Yardımcımız Av. 
Sabahattin Gümüş, Genel Sekreterimiz Av. Semih 
Gökayaz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Nevzat 
Elçi’nin, baro başkanlarının selam ve sevgilerimizi 
iletiyorum. Cuma günü sabah başlattığımız savunma 
yürüyüşü ne yazık ki Ankara’ya girişte anayasaya ve 
hukuka aykırı bir şekilde engellenmektedir. 

İsteğimiz olan hukuk devleti kavramının tam aksi 
polis devleti anlayışı ve dayatmayla karşı karşıyayız. 

Bizler, hukukçular, ülkesini seven insanlar ve 
duyarlılık sahibi yurttaşlar olarak hak, hukuk ve 
adalete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün 56 
Baro başkanımız burada. Ankara’ya girişimize şu 
anda izin verilmiyor. Özgürlüklerin ihlal edildiği bu 
korku imparatorluğu döneminde baro başkanları 
Ankara’ya giremiyorsa, bu tablo yurttaşlarımızın hak 
aramada ne kadar sıkıntılı olduğunu göstermektedir. 
Baroların ayrıştırılmasına, bölünmesine asla izin 
vermeyeceğiz.” dedi.

Önceki dönem Baro Başkanlarımız Av. Mengücek 

Gazi Çıtırık ve Av. M. Ziya Yergök ve TBB delegemiz 
Av. Ümit Büyükdağ da birer konuşma yaparak, hukuk 
dışı uygulamaları protesto etti.

Basın açıklaması sonunda meslektaşlarımız otuz 
dakikalık oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı. 
Eylemlerine bundan sonra da devam edileceği 
bilgisi verildi. Meslektaşlarımız sık sık ‘direne, direne 
kazanacağız” sloganları attılar.

BASINA VE KAMUOYUNA
Türkiye’nin dört bir yanından baro başkanları 

tarafından başlatılan yürüyüş, Ankara sınırında hukuka 
aykırı olarak durdurulmuştur. 56 baro başkanının 
ve çok sayıda baro yönetim kurulu üyesinin barışçıl 
şekilde gerçekleştirdikleri bu eylemin engellenmesi 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ülkemizin tarafı 
olduğu uluslararası sözleşmelerle korunan seyahat, 
gösteri ve toplantı yürüyüşü hakkının açık ihlalidir. 

Güvenlik güçlerinin bu hukuksuz emri yerine 
getirirken Ordu Baro Başkanını gözaltına almak 
istemesi, Gaziantep ve İzmir Baro Başkanlarının darp 
edilmeleri hukukun üstünlüğü mücadelesi veren 
baro başkanlarına yönelik bu tavır esasen yurttaşlara 
verilmek istenen bir gözdağıdır. 

Bu saldırılar ülkemizin demokratik ve insan 
haklarına dayalı bir Cumhuriyet olarak kalması 
ve yurttaşların haklarının korunması için devam 
ettirdiğimiz mücadelemize asla zarar veremeyecektir. 

Halkın adil yargılanma hakkının, hak arama 
özgürlüğünün ve savunma hakkının temsilcisi ve 
güvencesi olan biz Avukatlar ve Barolar susarsa, 
halkın nefesi kesilir.

BU HUKUKSUZLUĞA SON VERİLENE KADAR  
       MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEKTİR.

ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI

BAROMUZ “SAVUNMA YÜRÜYÜŞÜ”NÜN ENGELLENMESİNİ VE 
BARO BAŞKANLARINA SALDIRIYI ADLİYE ÖNÜNDE YAPILAN 

BASIN AÇIKLAMASIYLA PROTESTO ETTİ
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Başkanımız Av. Veli Küçük, Başkan 
Yardımcımız Av. Sabahattin Gümüş, 
Genel Sekreterimiz Av. Semih Gökayaz ve 

Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Nevzat Elçi ile birlikte 
Baro Başkanları eş zamanlı olarak Türkiye’nin dört 
bir yanından başlattıkları ‘Savunma Yürüyüşü’nün 
ardından Ankara’da buluştular. 

5 gün süren yolculuk ve yürüyüşün ardından baro 
başkanlarının başkente girişlerinin 27 saat süren polis 
barikatı ve engellemesi bugün son buldu.

Geceyi Eskişehir Yolu üzerindeki şantiye alanında 
geçiren baro başkanlarımızın yürüyüşün ikinci 
gününde bekleyişleri sürerken, bu sabah saatlerinde 
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener abluka 
altındaki Baro Başkanlarını ziyaret ederek yürüyüşün 
amacı ve Ankara girişinde yaşanan sıkıntılar hakkında 
bilgi alarak Baro Başkanlarının taleplerine destek 
vereceğini söyledi.

Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Av Mansur Yavaş Baro başkanlarını ziyaret 
etti. Baro başkanlarına desteklerini ifade ederek 
abluka süresince başkanların temel ihtiyaçlarının 
karşılanacağını söyledi. 

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu nun abluka alanına 
geleceğine dair bilgi gelmesi üzerine alanda bulunan 
başkanlar Feyzioğlu nun gelmemesi için itirazlarda 
bulundular, akabinde polisin demirden ablukası varsa 
bizde insandan bir abluka ve etten duvar örerek onun 
alana girmesini engelleriz diyerek alanda bulunan 
başkanlar kol kola girerek yüzlerini alana sırtlarını da 
Feyzioğlu’na dönerek Feyzioğlu nun alana girmesini 
engellediler.

Yaşananlardan Feyzioğlu’nun da büyük 
sorumluluğunun olduğunu ifade eden başkanlar 
Feyzioğlu’na yüksek sesle (gölge etme başka ihsan 

istemeyiz) ve (sana rağmen baroları böldürmeyeceğiz) 
diyerek alana girmesini engellediler.

Daha sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Av 
Muharrem Erkek ve milletvekilleri Bülent Tezcan 
ve Alpay Antmen abluka altındaki başkanları ziyaret 
ederek desteklerini ifade ederek başarı dilediler.

HDP grup başkanvekili Av Meral Danış Beştaş ve 
HDP milletvekilleri de dünden beri başkanlarımızı 
ziyaret ederek destek verdiler.

İyi parti Adana milletvekili İsmail Koncuk Baro 
Başkanımızı ve yöneticilerimizi ziyaret ederek destek 
verdiler.

Ablukayı organize eden polisler ile baro 
başkanlarımız arasında gerçekleşen görüşmelerde 
saat 14’e kadar ablukanın kaldırılmaması halinde 
avukatlardan daha kitlesel eylemlerin yaşanmasına 
sebebiyet verebileceği uyarısında bulundular, 
ilerleyen saatlerde polisin çekileceği bilgisi geldi. 
Yapılan müzakereler sonucunda ise baro başkanlarının 
yürüyüşlerine devam etmesi kararı alındı.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, burada 
yaptığı açıklamada; “Dileğim böyle haksızlık ve 
hukuksuzluklarla bir daha karşılaşmayız. 

27 saatlik bekleyişin ardından bugün baro 
başkanlarımızla birlikte yeniden Atamızın huzuruna 
çıkmak üzere büyük bir coşkuyla yürüyüşe geçtik. 

Savunmanın özgürlük, aynı zamanda halkın ve 
yurttaşın sesi olduğunu, dayatmaya devam edilmesi 
halinde demokratik tepkilerimizi ortaya koymaya, 
ülkemiz avukatlarının daha evvel 24 Şubat 2018 
tarihinde Ankara’da olduğu gibi TBMM’ye topluca 
gelinmesi, yürüyüş vb. reaksiyoner tavırlar ile 
hukuksuz ve demokrasiye aykırı yaklaşımlara itiraz 
ve karşı duruş göstereceğimizden kimsenin kuşkusu 
olmasın.”dedi

BARO BAŞKANLARI BARİKATLARI AŞARAK ANKARA’YA ULAŞTI 
VE ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ
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Adana Adliyesi Tarihi Taş Bina 
önünde toplanan Baromuz mensubu 
meslektaşlarımız, siyasi partilerin, emek 

ve dayanışma güçlerinin temsilcileri ile birlikte 
siyasi iktidarının Avukatlık Kanunu’na ve baro 
seçim sistemine yönelik giriştiği müdahaleye karşı 
“Savunma Yürüyüşü” başlatan baro başkanlarının 
Ankara girişinde saldırıya uğraması üzerine oturma 
eylemlerine bugün de devam ettiler.

Adliye önünde toplanan yüzlerce meslektaşımız, 
“Savunma Susmadı Susmayacak” ve “Direne Direne 
Kazanacağız” sloganları attı. 

Eyleme Ankara’da bulunan Baro Başkanımız 
Av. Veli Küçük, akıllı telefon üzerinden canlı yayın 
yaparak gelinen son durumu aktardı. 

Bağlantısı sırasında meslektaşları tarafından 
alkışlandı. Başkanımız Av. Veli Küçük, konuşmasında;

“Adana’da bizlere güç ve destek veren değerli 
meslektaşlarıma, emek ve demokrasi güçlerine 
ve dostlarıma Ankara’dan selamlarımı iletiyorum. 
5 günlük yürüyüş ve yolculuğumuz sonunda 28 
saat süren, engellemeyi, hukuksuzluğu ve polis 
devleti barikatlarını aşarak Ankara’ya girdik. Baro 
Başkanlarımızla beraber şimdi de Anıtkabir’e 

doğru yola çıkıyoruz. Atatürk’ün huzuruna çıkarak 
ülkemizdeki hukuksuzlukları ve adaletsizlikleri orada 
ifade edeceğiz.”

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, Başkan 
Yardımcımız Av. Sabahattin Gümüş, Genel 
Sekreterimiz Av. Semih Gökayaz ve Yönetim Kurulu 
Üyemiz Av. Nevzat Elçi’nin de yer aldığı 56 Baro 
Başkanının Cuma günü (19. 06.2020) Ankara’ya 
başlattığı Savunma Yürüyüşü’nün dün Eskişehir 
yolunda kolluk güçleri tarafından hukuksuz bir 
şekilde engellenmesi, bazı baro başkanlarının da darp 
edilmesi üzerine Baromuzun çağrıyla eski Adliye 
(Taş Bina) önünde bir araya gelen meslektaşlarımız, 
siyasi parti ve meslek kuruluşlarının temsilcileri basın 
açıklaması ve oturma eylemiyle dün olduğu gibi 
bugün de yaşananları protesto etti. 

Baromuzun önceki dönem başkanlarından Av. 
Aziz Erbek, Av. Mengücek Gazi Çıtırık, TBB Disiplin 
Kurulu Üyemiz Av. Mustafa Çinkılıç, Av. Hacı Hüseyin 
Kılınç, Av. Tugay Bek, Av. Ali Akıncı, Av. Şiar Uğurlu 
ve Av. Samet Gürbüz birer konuşma yaparak, hukuk 
dışı uygulamalara karşı tepkilerini ortaya koydular.

Katılımcılar yaklaşık 1 saat süren oturma eylemi 
sonunda dağıldılar.

BAROMUZ MENSUBU MESLEKTAŞLARIMIZ, EMEK VE 
DEMOKRASİ GÜÇLERİ İLE YURTTAŞLARIMIZ ADLİYE ÖNÜNDE 

OTURMA EYLEMLERİNE DEVAM ETTİ
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Türkiye’nin her şehrinden Ankara’ya 19 
Haziran 2020 Cuma günü “Savunma 
Yürüyüşü” başlatan baro başkanları ile 

eş zamanlı yürüyen Başkanımız Av. Veli Küçük, 
Başkan Yardımcımız Av. Sabahattin Gümüş, Genel 
Sekreterimiz Av. Semih Gökayaz ve Yönetim Kurulu 
Üyemiz Av. Nevzat Elçi Adana Adliyesi Taş Bina 
önünde yönetim kurulu üyelerimiz, meslektaşlarımız, 
yurttaşlarımız, Eğitim Sen ve Cumhuriyet Halk 
Partisi temsilcileri tarafından “Savunma susmadı 
susmayacak” sloganlarıyla coşkuyla karşılandı. 

Coşkulu karşılamanın ardından konuşan 
Başkanımız Av. Veli Küçük, Eskişehir yolunda barikata 
alınarak başkente sokulmadıklarını, kolluk güçleri 
tarafından darp edilerek, 27 saatlik bekleyişleri 
esnasında temel ihtiyaçlarının bile karşılanmadığını, 
çadır bile kurulmasına izin verilmediğini, Anıtkabir’e 
yürüyüşlerinin de engellenmesi üzerine direnişlerini 
oturma eylemi yaparak sürdüklerini anlattı. 

Baro başkanlarının yolları kesilerek yaşadığı 
hukuksuzluğa TBB Başkanı Av. Metin Feyzioğlu’nun 
ortam hazırladığını ve sessiz kaldığını belirten 
Başkanımız Av. Veli Küçük, “Demokrasiye, hukuka 
elbette saygımız sonsuzdur ama bu davranışıyla 
Metin Feyzioğlu artık baroları, avukatları temsil 
etmemektedir ve meşruiyet sorunu doğmuştur” dedi.

 
“DAYATMADA ISRAR EDİLİRSE ANKARA’DA  

       BÜYÜK BİR TOPLANTI PLANLANIYOR”
Ankara’da Baro başkanları ile yaptıkları toplantıyı 

da anlatan Başkanımız Av. Veli Küçük, Avukatlık 
Kanunu’nda değişiklik yapılması konusundaki 
dayatmanın devam etmesi halinde Ankara’da 
meslektaşlarımızı ve hassasiyet sahibi herkesi davet 
edecekleri büyük bir toplantının planlandığını ifade 
etti.

“BU BAŞARI TÜM YURTTAŞLARIN”
Kararlılığın, dayanışmanın ve mücadelenin en 

temel insan hakkı olan yürüyüş hakkının yaşama 

geçmesini sağladığını ve kendilerini başarıya 
götürdüğünü ifade eden Başkanımız Av. Veli Küçük, 
“Bu başarı sadece bize ait değildir. Hukuksuzluğu 
yaşadığımız andan itibaren Türkiye’nin tüm illerinde 
adliye önlerinde, meslektaşlarımız, meslek odaları 
be hassasiyet sahibi yurttaşlarımız bizleri asla yalnız 
bırakmadı. Bu başarıda herkesin payı vardır” dedi. 

Yürüyüşün tepeden inme, dayatmacı, zorba 
bakış açısıyla baroların, meslek odalarının teslim 
alınamayacağı sonucunu gösterdiğini belirten 
Başkanımız Av. Veli Küçük, “Baskıya, dayatmaya 
teslim olmayacağımızı bir kez daha ifade etmek 
istiyorum. Avukatlık yasasında bir değişiklik olacaksa 
bu Baroların, TBB’nin yapacağı bir çalışma ile olabilir. 
Bunun dışındaki bir yaklaşımı asla kabul etmeyeceğiz. 
Gideceğimiz daha çok yol, aşacağımız çok engel var. 
Bu daha başlangıç” dedi.

BAŞKANIMIZ VE YÖNETİM KURULUMUZ ANKARA DÖNÜŞÜ 
ADLİYE ÖNÜNDE COŞKUYLA KARŞILANDI
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Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, İvme 
Tv ‘de yayınlanan “Savunma Özgürlüktür” 
başlıklı söyleşide 19-22 Haziran’daki 

savunma yürüyüşü ve Ankara’da yönetim kurulu 
üyelerinin de aralarında bulunduğu ve tüm 
Türkiye’den gelen baro başkanlarına emniyet güçleri 
tarafından hukuk dışı yapılan barikatlı engellemenin 
ve fiziki müdahaleler hakkında gerekli yasal işlemlerin 
yapılacağını ifade etti.

Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Ankara 
Barosu mensubu Av. Çağrı Ayhan Şenel ile birlikte 
Özgür Hacıoğlu moderatörlüğünde yayınlanan 
online söyleşide yargının üç kurucu unsurundan 
biri olan savunmanın zorlu bir süreçten geçtiği 
dönemde siyasi iktidar tarafından Avukatlık Yasası 
Değişikliğine karşı Israrcı ve dayatmacı yaklaşımın 
sürmesi üzerine 56 baro başkanıyla birlikte 19-22 
Haziran tarihleri arasında eş zamanlı olarak Savunma 
Yürüyor eylemini başlattıklarını söyledi.

Baro Başkanlarının kendi şehirlerinden “güle 
oynaya” emniyet güçlerinin eşliğinde ayrıldıklarını, 
Ankara’da ise büyük bir dayatma ve hukuksuzlukla 
karşılaştıklarını belirten  Av. Veli Küçük, “Emniyet 
güçleri karşılarında takım elbiseli ve kravatlı görünce 
bizleri salon beyefendisi sandılar. Oysa biz sadece söz 
sanatının üstatları değiliz, aynı zamanda mücadele 
gücü ve azmi en yüksek insanlarız. Öyle korkmak, 
sinmek bizim doğamızda yoktur. 27 saat boyunca 
büyük bir duruş ortaya koyduk. Demokrasi tarihine, 
baroların hak ve özgürlükler mücadelelerinde yer 
edecek bir çabadır bu. Tüm illerde adliyelerin önünde 
bir araya gelen meslektaşlarımız da yaşananları 
protesto ederek Ankara’da eylemde olan baro 
başkanlarına desteklerini ortaya koydular.

Toplumda “Baro başkanları da hak, hukuk ve 

adalet için yürüyemiyorsa yurttaşlarımızın hak ve 
özgürlükleri noktasında nasıl sorunlar yaşayacağını 
tahmin bile edemiyoruz” düşüncesi tartışılmaya 
başlandı. 27 saat süren bekleyiş sonunda yaşanan 
hukuksuzluk ortadan kaldırılınca Anıtkabir’e yürüyüşe 
geçtik. Orada da meslektaşlarımızın inanılmaz bir 
katılımı ve desteği oldu. Ankara’da yaşadığımız ve 
toplumda büyük bir infial yaratan bu hukuksuzluk 
umarım bir daha yaşanmaz ” dedi.

“KOLLUĞUN ORTAYA KOYDUĞU TUTUM  
       ÇOK VAHİMDİ”

Dünyada çağdaş ve ileri demokrasi ile yönetilen 
ülkelerde böyle bir hukuksuzluğun yaşanmayacağını 
belirten Av. Veli Küçük, “Kolluğun ortaya koyduğu 
tutum çok vahimdi. Bize destek verenlere baskı 
kuruldu, cezalar kesildi. Bize su veren kafeye 12 bin 
TL ceza verildiğini de öğrendik, o noktada işletme 
sahibine hukuki destek sağlayacağız. Bu tablolar çağ 
dışı uygulamalardır.” İfadelerini kullandı.

“ADANA’DA SEVGİ SELİ İLE KARŞILANDIK”
Adana’da meslektaşlarının sevgi seli 

karşılandıklarını da aktaran Baro Başkanı Av. Veli 
Küçük, “Yönetim Kurulu Üyelerimizin de katıldığı 
“Savunma Yürüyor”a, Ankara’daki hukuksuz barikatlı 
engellemenin aşılmasına, Adana Adliyesi önündeki 
basın açıklamalarına katılan, bizlere güç ve destek 
veren meslektaşlarımıza, meslek odası, sivil toplum 
kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri İle yurttaşlarımıza 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

 Av. Veli Küçük, Baro Başkanları ile birlikte TBB 
Başkanı Metin Feyzioğlu’na etten duvar örüp sırtımızı 
dönerek, ‘gölge etmeyin başka ihsan etmeyiz” 
ifadesinin de anlamlı olduğunu hatırlattı.

BARO BAŞKANI AV. VELİ KÜÇÜK, İVME TV ‘DE YAYINLANAN 
“SAVUNMA ÖZGÜRLÜKTÜR” BAŞLIKLI SÖYLEŞİDE 

19-22 HAZİRAN’DAKİ SAVUNMA YÜRÜYÜŞÜ HAKKINDA 
DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU
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Çağdaş Avukatlar Grubu tarafından 
“Savunma Direniyor” başlıklı online 
söyleşiye katılan Baro Başkanımız  

   Av. Veli Küçük, savunmanın bağımsızlığı 
için Ankara’ya yürüyen baro başkanları, başkanlar 
nezdinde savunmaya yapılan saldırı; 27 saati aşkın 
süre boyunca fiili olarak gözaltında tutulan baro 
başkanlarımızın tüm kötü muameleye rağmen onur 
ve kararlılıkla gerçekleştirdikleri direnişi anlattı.

Düzce Barosu Başkanı Av. Azade Ay, Diyarbakır 
Barosu Başkanı Av. Cihan Aydın, Gaziantep Barosu 
Başkanı Av. Bektaş Şarklı, Bilecik Barosu Başkan 
Yardımcısı Av. Hasan Şahin ile birlikte konuşmacı 
olduğu söyleşide önümüzdeki süreçte Avukatlık Yasa 
Tasarısının geri çekilmemesi halinde demokratik 
tepki ve protestoların devam edeceği mesajını 
verdiler.

Baroların Yapısında ve Seçim Sisteminde 
Yapılacağı Kamuoyunda Tartışılan Değişiklikler 
Üzerinde görüş ve düşüncelerin paylaşıldığı söyleşide 
Başkanımız Av. Veli Küçük, “Baro başkanlarımız 
tarafından başlatılan Savunma Yürüyor eylemi Ankara 
girişinde durduruldu. En demokratik hakkımızı 
kullanmamız engellendi. 27 saatlik direnişin ardından 
barikatlar aşıldı ve Anıtkabir’e büyük bir coşkuyla 
yürüdük. Bu süreçte TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’u 
hep uzakta kaldı ve hiçbir desteğini görmedik. 
Ankara’da kolluk güçleri tarafından kurulan barikat ve 
baro başkanlarımıza yapılan fiili saldırılarda kendisi 
yoktu. Son anda iş çözülünce bize geldi. Bütün baro 

başkanlarım demokratik hakkımızı kullanarak kol 
kola girip sırtımızı ona döndük ve gölge etmeyin 
başka ihsan istemiyoruz dedik. 

Önceki gün de Sakarya Barosunun ‘Çoklu 
Baroya Hayır’ demek için yaptığı eylemin kolluk 
kuvvetlerince engellenmesini de buradan kınıyor ve 
yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum. 

Cumhuriyetin, demokrasinin, hukuk devletinin, 
laikliğin ve hak arama özgürlüğünün savunucuları; 
hiçbir ayrım gözetmeksizin haksızlığın karşısında 
yer alan ve evrensel hukuk ilkelerini kendine varlık 
sebebi yapan Barolar olarak her zaman ve her koşulda 
halkımıza ses olma mücadelesini verecektir. 

Adil yargılanma hakkı, temel hak ve özgürlükler, 
yurttaşlarımızın adalete erişimlerinde, barolardan ve 
avukatlardan başka kimsesi olmayan herkes adına hiç 
yılmadan toplumun daha aydınlık ve güneşli günlere 
ulaşabilmesi ve bu karanlık günlerden kurtulma 
mücadelesine devam edeceğiz. 

Hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve 
tarafsızlığının sağlanmasında, kuvvetler ayrılığı 
ilkesinin korunmasında karanlığımızdan asla ödün 
vermeyeceğiz.

Çoklu Baro, Baro Seçimlerinde ve TBB Delege 
Seçiminde Nispi Temsil, Avukatlık Kanunu 
Değişikliği girişimine karşıyız. Teklif geri çekilmezse 
demokratik hak arama özgürlüğünün tüm 
gereklerini yerine getirmeye devam edeceğimiz 
bilinmelidir. Mesleğimiz  itibarsızlaştırmasına, 
etkisizleştirilmesine geçit vermeyeceğiz.”

BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK SAVUNMANIN DİRENİŞİ 
BAŞLIKLI ONLİNE SÖYLEŞİYE KATILDI

“TEKLİF GERİ ÇEKİLMEZSE DEMOKRATİK HAK ARAMA 
YOLLARINI KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
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Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Tele 1 Tv’de 
Tuluhan Tekelioğlu’nun sunduğu “Hayatın 
Rengi” programına katılarak “Baro 

başkanları neden yürüdü?” ve “Yapılmak istenen 
Avukatlık Yaşası değişikliğinin adalet sistemini nasıl 
etkileyeceği?, yurttaşlarımızın adalete erişimleri 
konularında değerlendirmelerde bulundu.

Geçmişten günümüze Avukatlık Yasa 
Değişikliği’nin 5 defa gündeme geldiğini hatırlatan 
Baro Başkanı Av. Veli Küçük, “Son olarak 2018 yılında 
Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği’nin 
isimlerinde yer alan ‘Türk’ ve ‘Türkiye’ kelimelerinin 
kaldırılması üzerinden gündeme gelmişti. Pandemi 
sürecinde, ülkemizin yaşadığı ekonomik ve işsizlik 
gibi sorunları varken meslek odalarının yapısının 
tartışılmaya açılması çok yanlıştır.” dedi. 

Av. Veli Küçük,  tepeden inme ve dayatmacı bir 
yaklaşımla karşı karşıya olduklarını ifade ederek, 
“Son dönemde barolar yapılan hukuksuzluklara karşı 
sesini yükselten, evrensel hukuk kurallarından yana 
tavır alan kurumlardır. Baroları siyasi iktidarın kendi 
eksenine alamadığı, yandaş hale getiremediğini 
hepimiz biliyoruz. Otorite tarafından yapılmak 
istenen ‘çoklu baro’ veya  ‘alternatif barolar’ adı 
altında baroların bütünlüğünü bozarak işlevsiz hale 
getirmek ve tamamen susturmaktır. Barolar sadece bir 
meslek örgütü değil, yargının üç kurucu unsurundan 
biridir. Barolar kamu kurumu niteliğinde meslek 
kuruluşudur. 

Yargı nasıl bağımsız olmalıysa savunmayı temsil 
eden avukatlar da özgürlüğü esastır. Barolar, iktidarın 

güdümünde değil bağımsız olmalıdır. Dünyada en 
demokratik kuruluş Barolardır. Barolar insan haklarını 
ve hukuk devleti ilkelerini korur. Barolar kadınların, 
çocukların, yoksulların, ezilenlerin, mazlumların, 
emekçilerin, tüm ötekileştirilenlerin ve dezavantajlı 
yurttaşların hakkını koruyan örgütlerdir.

Çoklu Baro hukuk devletini tamamen yok 
edebilecek tehlikeli bir yapıdır. Hükümet güdümünde 
kurulacak olan Barolar üyelerine imtiyaz sağlayabilir.” 
şeklinde konuştu.

Yargının günlük politikalara alet olmaması 
gerektiğinin altını çizen Baro Başkanı Av. Veli Küçük, 
“Yargıya güvenin yüzde 20’lere düştüğü, yargı 
bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesinin zedelendiği 
ülkemizde, insan hakları ve onurunun esas 
alındığı, barışın egemen olduğu, farklılıklarımızla 
zenginleştiğimiz ve aynı zamanda hukukun 
üstünlüğünde toplumsal dayanışmamızı 
güçlendirdiği bir ülke olmak istiyoruz.”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin 
Feyzioğlu’nun güven sorunu yaşadığı ve temsiliyetini  
kaybettiği gerekçesiyle yönetim kurulundan 4 üyenin 
de bu anlamda tavır alarak istifasının doğru ve yerinde 
olduğunu ifade etti.

Av. Veli Küçük, Baroların, tüm itirazlarına 
rağmen düzenlemeden vazgeçmeyen siyasi iktidarın 
hazırladığı yasa değişikliği teklifine karşı tüm ilimizde 
dahil tüm şehirlerde demokrasi kitle örgütleri ile 
bir araya gelerek  “savunma yürüyüşü” ve basın 
açıklamaları yapacaklarını da duyurdu.

BARO BAŞKANI AV. VELİ KÜÇÜK, TELE 1 TV’DE 
“AVUKATLIK YASASI DEĞİŞİKLİĞİ” 

HAKKINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU
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Yurdun dört bir yanından Baromuzun da 
aralarında yer aldığı Baro Başkanları ve 
çok sayıda meslektaşımız, Anıtpark’ta 

yapılmak istenen “Büyük Savunma Mitingi” nin 
Ankara Valiliği tarafından pandemi gerekçesiyle 
yasaklanması üzerine Ankara Adliyesi’nde toplu suç 
duyurusunda bulundu.

Adana’dan gelen Yönetim kurulu üyelerimiz 
ve meslektaşlarımızla birlikte Baro Başkanımız Av. 
Veli Küçük, yaptığı açıklamada “Pandemi bahanesi 
ile bugün yapılacak olan savunma mitingimiz 
engellenmiş, Anıtpark tamamen kapatılmış ve bu 
nedenle planlanan mitingin gerçekleştirilme imkanı 
kalmamıştır. 

Gerek bu açıkça Anayasa’ya aykırı karara, gerekse 
22.06.2020 tarihinde Ankara girişindeki hukuka 
aykırı engelleme ve insanlık dışı muameleye karşı 
çok sayıda Baro Başkanımızla birlikte bugün suç 
duyurusunda bulunduk.

Türkiye çok ciddi baskı rejiminin içine sokulmuş 
durumdadır. Maalesef pandemi buna bir bahane 
olarak gösterilmektedir.” dedi.

Açıklama sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisine 
yürümek isteyen, barikatların önüne geçerek 
eylemlerini direnç gösteren meslektaşlarımıza kolluk 

güçleri tarafından hukuksuz müdahalede bulundu ve 
biber gazı sıkarak bazı meslektaşımızın yaralanmasına 
sebep olmuştur.

“Barolar ayrı ayrı çıksın” anonsu üzerine 
meslektaşlarımız “Kurtuluş yok tek başına, ya hep 
beraber ya hiçbirimiz” sloganıyla yanıt vererek kabul 
etmemiştir.

BAROMUZ OTURMA EYLEMİYLE      
       PROTESTOSUNU SÜRDÜRDÜ

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, Genel 
Sekreterimiz Av. Semih Gökayaz, Sayman Yönetim 
Kurulu Üyemiz Av. İlknur Önal, Yönetim kurulu 
üyelerimiz Av. Nevzat Elçi, Av. Timur Ortatepe, Av. 
Miyesser Erselan Önenli, Av. Sinem Tanrısınatapan, 
Av. Duygu Özgüven, Av. Mert Kuşdemir, Av. Furkan 
Kılıç, TB Disiplin Kurulu Üyemiz Av. Mustafa Çinkılıç, 
TBB Delegemiz Av. ümit Büyükdağ, Disiplin Kurulu 
Başkanımız Av. Mehmet Müftüoğlu ve çok sayıda 
meslektaşımızla birlikte oturma eylemine başladı. 
Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de eyleme 
katılarak destek verdi. Marşlar ve sloganlar atarak söz 
konusu yasayı ve eylemin engellenmesini protesto 
ettiler.

BAROLAR ANKARA ADLİYESİ ÖNÜNDE 
“AVUKATLIK YASA DEĞİŞİKLİĞİNE” KARŞI BASIN 

AÇIKLAMASI VE OTURMA EYLEMİ YAPTI
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Baromuz tarafından “Avukatlık Yasası 
Değişikliği”nin geri çekilmesi için basın 
açıklaması ve oturma eylemi yapıldı. 

Adana Adliyesi Taş Bina önünde cübbeleriyle 
bir araya gelen Başkanımız Av. Veli Küçük, Başkan 
Yardımcımız Av. Sabahattin Gümüş, Genel 
Sekreterimiz Av. Semih Gökayaz, Sayman Yönetim 
Kurulu Üyemiz Av. İlknur Önal Tarkan, Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Av. Timur Ortatepe, Av. Miyesser 
Erselan Önenli, Av. Mert Kuşdemir, Av. Furkan Kılıç, 
Av. Sinem Tanrısınatapan Keskin, Av. Nevzat Elçi, 
meslektaşlarımıza; Adana Tabip Odası Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Hilal, Adana Eczacı Odası Başkanı Ecz. 
Mürsel Yalbuzdağ ve TMMOB İKK İl Sekreteri Erol 
Salman, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet 
Çelebi İl yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Halk 
Partisi Çukurova İlçe Başkanı Av. Remzi Ümit Atay, 
Cumhuriyet Halk Partisi Yumurtalık İlçe Başkanı 
Erdinç Altıok, CHP Yüreğir İlçe Başkanı Bülent Öğrü, 
CHP Sarıçam İlçe Başkanı Hüseyin Göçmen, CHP İl 
Gençlik Kolları Başkanı Av.Güven Özdemir, önceki 
dönem milletvekilleri İbrahim Özdiş, önceki dönem 
baro başkanlarımız Av. M. Ziya Yergök, Av Aziz Erbek 
Av. Mengücek Gazi Çıtırık, sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri ve yurttaşlarımız da destek verdi. 

Adliye önüne Yönetim kurulu üyelerimizle 
alkışlama yaparak gelen Baro Başkanımız Av. Veli 
Küçük, burada yaptığı konuşmada söz konusu yasa 
tasarısına karşı verdikleri mücadeleyi anlattı.

Tüm sakıncalarını anlatmalarına karşın, tasarının, 
TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçtiğini belirten 
Başkanımız Av. Veli Küçük, “Tepeden inme, dayatmacı 
ve diktatoryal bir yaklaşımla ülkenin hukuk sistemi ve 
yargının bağımsızlığı ortadan kaldırıldı. 15 Temmuz 
öncesi FETÖ’ye teslim edilen yargının, bugün Hakyol 
ve Menzil gibi yine başka cemaatlerin eline verilerek, 
ülkemiz geleceğine ve ileriki zamanlarda yeni vaka ve 
olumsuzlukların yaşanmasına zemin hazırlandığını 
görüyoruz.” dedi.

Başkanımız Av. Veli Küçük, barolarda etkili 

olamayan ve istediğini yapamayıp yandaş hale 
getiremeyen siyasi iktidarın, bugün baroları bölerek, 
kedine yakın olabileceğini düşündüğü baroları yanına 
alarak sanki hukukçular da kendileri ile berabermiş 
algısı yaratma çabası içerisinde olduğunu ifade etti.

“YARGI HER TÜRLÜ HUKUKSUZLUĞUN  
       HESABINI SORACAK”

Başkanımız Av. Veli Küçük, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Ama bilmiyorlar ki biz kara cübbeliler bu 
hukuksuzluğa hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz. 
Toplumsal olaylara, hukuksuzluklara, hak ihlallerine 
karşı baroların etkisiz hale getirilmesine dönük 
çabalara bugüne kadar teslim olmadığımız gibi bundan 
sora da teslim olmayacağız. Bu tasarı, Anayasanın 
135. Maddesine açıkça aykırıdır. Siyasi iktidar, 
Cumhurbaşkanı bile isteye ve kasten sonuçlarını da 
tüm uyarılara rağmen bilmesine rağmen bu ısrarını 
sürdürmektedir. Uyarılarımızı şimdi de yapıyoruz. 
Yarın hiç kimse ‘Beni kandırdılar’ diyemez. Yargı 
her türlü hukuksuzluğun hesabını bir gün mutlaka 
soracak. Ülkemizi bu karalık ortama sürükleyenler 
hukuk önünde bu yaptıklarının hesabını mutlaka 
verecekler.” 

Barışçıl eylem için burada olduklarını belirten 
Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, “Protestolarımız 
ve eylemlerimiz devam edecek. Destek vermek 
üzere toplanan meslektaşlarıma, meslek örgütü 
yöneticilerine ve siyasi partilerin temsilcilerine 
teşekkür ediyorum.”

TMOOB İKK Sekreteri Erol Salman, Adana Tabip 
Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, Ecz. Mürsel 
Yalbuzdağ’ın konuşma yaptığı eyleme katılanlar 
daha sonra aynı yerde 1 saatlik oturma eylemi yaptı. 
“Adalet Herkese Lazım” ve “Savunma Özgürlüktür” 
yazılı pankartlar eşliğinde “Savunma Susmadı 
Susmayacak”, “Hak, Hukuk, Adalet” sloganları attılar. 

BAROLARI İŞLEVSİZ KILACAK, BÖLECEK VE AYRIŞTIRACAK 
“ÇOKLU-PARALEL BARO” PROJESİNE KARŞI BASIN AÇIKLAMASI 

VE OTURMA EYLEMİ YAPILDI
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Baroların  protestolarına ve halk nezdinde 
yoğun eleştirilere rağmen “çoklu-paralel 
baro” düzenlemesi hakkında Baro Başkanı 

Av. Veli Küçük’ün katılımıyla Reşatbey Adli Yardım 
ve Staj Eğitim Merkezinde gerçekleşen ve yaklaşık 4 
saat süren toplantıda avukatlar farklı görüş ve öneriler 
sundu. 

Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Av. Türkan Eşli, Baro Başkan Yardımıcısı 
Av. Sabahattin Gümüş, Sayman Yönetim Kurulu 
Üyesi A. İlknur Önal Tarkan, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Av. Timur Ortatepe, Av. Miyesser Erselan Önenli, Av. 
Ayşe Duygu Özgüven, Av. Mert Kuşdemir, Av. Furkan 
Kılıç, Av. Sinem Tanrısınatapan Keskin, Av. Nevzat 
Elçi, Baro Meclisi Başkanı Av. Mustafa Canberk, 
TBB Delegesi Av. Ümit Büyükdağ ve Av. Yurdagül 

Gündoğan ile çok sayıda avukatın hazır bulunduğu 
toplantının açılışını Baro Başkanı Av. Veli Küçük yaptı.

“DAHA GENİŞ KAPSAMLI OLARAK   
        DİRENİŞİ BÜYÜTELİM”

Daha etkin ve yerinde yapılacak eylemlerin 
önemli bir adım olduğunu vurgulayan Baro Başkanı 
Av. Veli Küçük, toplantının da bu adımı sağlama 
amacı taşıdığını belirtti. Sürecin başarıya ulaşmasında 
halkın katılımının sağlanmasının önemine işaret etti. 

Daha sonra söz alan katılımcılar, eylem, gösteri 
ve yürüyüşlerin yanı sıra, el ilanları ve billboardlara 
reklamlar verilerek halka ‘Çoklu-Paralel Baro’ 
Projesine neden karşı çıkıldığını anlatılmasını, 
Atatürk Parkı’nda meslektaşlarımızın ailelerinin 
de katılımıyla eylem düşünülmesine kadar farklı 
öneriler tartışıldı.

AVUKATLARIN KATILIMIYLA “ÇOKLU-PARALEL BARO” 
PROJESİ GERİ ÇEKİLİNCEYE KADAR NELER 

YAPILABİLECEĞİ TARTIŞILDI 
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Baromuzun da aralarında yer aldığı ülkemizin 
baroları Ankara’da tüm engellemelere 
rağmen siyasi otorite tarafından “Çoklu/

Paralel Baro” Projesinin geri çekilmesi talebiyle 
TBMM Dilekçe Komisyonuna itiraz dilekçelerini 
sundular.

Türkiye’nin farklı kentlerinden Ankara’ya gelen 
çok sayıda avukat, ellerinde ‘Çok baro, yok barodur’, 
‘Savunma yoksa adalet yok’ dövizleri ile ‘Çoklu baro 
istemiyoruz’ sloganlarıyla Kuğulu Park’a geldi. 

Baro başkanlarının bulunduğu alana 
yürümek isteyen grubu kolluk güçleri engelledi. 
Meslektaşlarımız bunun üzerine hep birlikte 
yüklenerek yolu açtılar. 

Adana’dan gelen Başkan Yardımcımız 
Av.Sabahattin Gümüş, Genel Sekreterimiz Av. Semih 
Gökayaz, Sayman Yöentim Kurulu üyemiz Av İlknur 
Önal, Yönetim kurulu üyelerimiz Av. Timur Ortatepe, 
Av. Miyesser Erselan Önenli, Av. Sinem Tanrısınatapan, 
Av. Duygu Özgüven, Av. Mert Kuşdemir, Av. Furkan 
Kılıç, TBB Delegemiz Av. Ümit Büyükdağ ve çok sayıda 
avukat ile birlikte Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, 
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanan 
‘çoklu baro’ içeren yasa değişikliği teklifine karşı olan 
baro başkanları, Ankara Kuğulu Park’ta  başlattıkları 
‘Savunma Nöbeti’ne dün de devam etti.

Baro başkanları “hak, hukuk, adalet” “savunma 
susmadı susmayacak” sloganları ile tek sıra halinde 
Meclis’e yürümeye başladı, fakat kolluk güçleri engel 
oldu. 

Ancak uzun süren engellemelerin ardından 
yürüyüşe izin verilmeyince Baro Başkanları ve 
avukatlar TBMM Dilekçe Komisyonu üyesi CHP 

Kırşehir Milletvekili Metin İlhan’a 354 imza içeren 
dilekçeyi teslim ederek adliyeye doğru yürüyüşe 
geçtiler.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük burada yaptığı 
açıklamada, “Yanımızda olan tüm meslektaşlarımıza, 
sesimize ses, gücümüze güç katan her bir yurttaşımıza 
teşekkür ediyoruz. Meclis’te teklife ilişkin görüşmeler 
sona erinceye kadar herkesi yanımızda olmaya 
çağırıyoruz. Bu hak, hukuk ve adalet mücadelesidir” 
dedi.

 Tüm Baro Başkanları ve kalabalık avukat grubu 
Ankara’nın en işlek Caddesi olan Tunalı Hilmi 
Caddesini takiben Karanfil sokağa, oradan Sakarya 
Caddesini geçerek Sıhhiye meydanına indi. Burada 
bulunan Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması 
yaptılar.

Ortak basın açıklamasını okuyan Bursa Barosu 
Başkanı Av Gürkan Altun, süreci ve bu süreçte verilen 
mücadeleyi özetledi, katılımcı meslektaşlarımıza ve 
yürüyüş boyunca alkışlarla gösterdikleri sevgileri ile 
destek olan Ankara halkına teşekkür etti

Ev sahibi sıfatıyla Ankara Barosu Başkanı Av. 
R. Erinç Sağkan da katılımcılara kısa bir teşekkür 
konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından kitle alkış ve sloganlar 
atarak alandan ayrıldı.

Baro Başkanları kanun teklifinin derhal Meclis 
Genel Kurulundaki görüşülmesinin durdurularak 
teklifin geri çekilmesini ve ortak bir teklif 
hazırlanmasını talep etmektedirler.

Teklifin Meclisteki görüşülmesi bitinceye kadar 
Baro Başkanlarının Ankara da ki eylemleri ve 
savunmayı savunma nöbetleri devam edecekler.

BAROLAR “ÇOKLU/PARALEL BARO” DÜZENLEMESİNE KARŞI 
KOLLUK GÜÇLERİNİN ENGELLEMELERİNİ DE AŞARAK 

TBMM’YE İTİRAZ DİLEKÇESİNİ VERDİLER
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Suriyeli 18 yaşındaki 
mülteci Ali el 
Hemdan’ın polis 

kurşunuyla öldürülmesine 
dair, üst sınırı müebbet 
hapis cezası olan “kasten 
öldürme” suçundan açılan 
davanın ilk duruşması 
Adana 9’uncu Ağır Ceza 
Mahkemesinde 2020/157 
sayılı Esas sayılı dosya ile 
görüldü. 

Baro Başkan Yardımcısı Av. Sabahattin Gümüş ve 
İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Nurettin Tanış, 
İzmir Barosu Mülteci Hakları Komisyonu üyesi Av. 
Ayşegül Karpuz, Uluslararası Af Örgütü ve çok sayıda 
avukat duruşmayı takip ettiler. Sanığın tutukluğunun 
devamına karar verildi. Duruşma 13 Kasım 2020 
tarihine ertelendi.

Adaletin sağlanması için bu tür davaların takibinin 
önemli olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Av. 
Sabahattin Gümüş, baroların bu anlamda önemine 
işaret etti. 

Yaşam hakkının kutsal olduğunu ifade eden 
Başkan Yardımcısı Av. Sabahattin Gümüş, Baro’nun 
duruşma müdahil olma talebinin ret edildiğini 
belirtti. 

Katılma talebinin ret edilmesi üzerine baba 
Baba Adnan el Hemdan’ın Adana Barosu  ve diğer 
avukatların müşteki vekili sıfatıyla duruşmaya 
katılımı talebi üzerine duruşmaya devam edildi.

“OĞLUM KAÇSA SIRTINDAN VURULURDU”
Beyanı alınan Ali el Hemdan’ın babası Adnan 

Hemdan, oğlunun iddia edildiği gibi kaçarken 
vurulmuş olsa sırtından vurulmuş olacağını belirterek 
davayı takip edeceğini söyledi.

TANIK S.D, POLİSİN İFADESİNİ YALANLADI
Tanık S.D. ise ifadesinde şu beyanlara yer verdi: 

“Balkonda oturuyordum. İki kez dur dedi. Çocuk 
durdu. Bir adım geri attı. Dur dediği zaman bir adım 
geriye attı. Silah patladı. Ne olduğunu anlamadım. 
Sonra yanına geldi. ‘Niye kaçıyorsun?’ dedi. Zaten 
çocuk kaçmadı ki. Dur dediğinde çocuk zaten 
yürüyordu, koşmuyordu. İki kez dur dedi. Sonra 
durup döndü. Bir adım da geriye attı. Ben baktım silah 
polisin elindeydi. Sonra yanına gitti. Niye kaçıyorsun, 
niye niye? Çocuk o sırada can çekişiyordu.”

Sanık polis memurunun duruşmaya gelmediği, 
SEBGİS ile hazır olduğu ancak sanık müdafilerinden 
vekalet alamadıklarından dolayı duruşma 13.11.2020 
tarihine ertelendi. Sanığın tutukluğunun devamına 
karar verildi.

POLİS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN SURİYELİ 18 YAŞINDAKİ 
ALİ EL HEMDAN’IN DURUŞMASI 13 KASIM 2020 

TARİHİNE ERTELENDİ

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, Kozmik 
Radyo’da Hülya Ekmekçi ve Murat Yıldız’ın 
moderatörlüğündeki “Bizim BAB-I ÂLİ” 

programının canlı yayın konuğu oldu.
Başkanımız Av. Veli Küçük, Çoklu baro sistemine 

geçilmesini içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifin baroların tüm itirazlarına rağmen TBMM’de 
kabul edilmesinden, mesleki sorunlara, kadına 
yönelik şiddetten, toplumsal olaylara, fikir ve ifade 
özgürlüğünden, temel hak ve özgürlüklere varıncaya 
gündeme dair yöneltilen tüm soruları geniş yelpazede 
cevapladı. 

Gündemin yakıcı maddelerinden Avukatlık Yasası 
Değişikliği sürecini anlattı. 

Baro başkanlarının Komisyon toplantısına 
alınmadığı ve günlerce Meclis kapısında sabahladığı, 
yürüyüş, eylem ve basın açıklamaları yaptıklarını, 
kanun teklifinin tüm itirazlara karşın siyasi otoritenin 
oylarıyla hiçbir değişiklik yapılmadan kabul edildiğini 
hatırlattı. Bu sistemin getireceği sakıncaları dile 
getirdi. 

Gerçek amacın baroların hukukun üstünlüğünü 
savunma görevini kısıtlamak, baro yönetimlerini 
antidemokratik hale getirmek olduğunu ifade etti. 

Başkanımız Av. Veli Küçük, Türkiye’de hukuk 
devletinin zedelendiği ve demokrasimizin 
gerilemekte olduğu günlerde bu değişikliğin yargıyı 
daha da karmaşık bir hale getireceğini vurgulayarak, 
“Anayasa Mahkemesi bu yanlışı düzeltmezse hukuku 
katletmiş olur. Baro başkanları olarak Anayasa 
Mahkemesinden döneceğine inanıyoruz. Bu yanlış 
düzeltilene kadar Anayasa Mahkemesi önünde baro 
başkanları olarak Adalet Nöbetlerine başlayacağız.” 
dedi.

BARO BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK, KOZMİK RADYO’NUN 
CANLI YAYIN KONUĞU OLDU
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Baromuz mensubu meslektaşımız Av. Şiar 
Rişvanoğlu’nun bürosuna yapılmış olan ve 
giriş kapı camlarının kırılmasına sebebiyet 

veren taşlı saldırı ile buruşturulmuş bir kağıda yazılı 
“ŞANLI DEVLETİMİZİN EMNİYET KUVETLERİ 
İLE UĞRAŞMAYA DEVAM EDERSEN DAHA 
BAŞKA ÇOK ŞEYLERDE PARÇALANIR, DAĞILIR…
AYAĞINI DENK AL ŞEREFSİZ VATAN HAİNİ!!!!”   
ifadelerinin yer aldığı tehdit ve hakaret içeren mesaja 
istinaden, şüpheliler hakkında Adana Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. 

Suç duyurusu esnasında Baromuz Avukat 
Hakları Merkezimiz adına Başkan Yardımcımız 
Av. Sabahattin Gümüş, TBB delegemiz Av. Ümit 
Büyükdağ, Cezaevi İzleme Komisyonu Başkanımız 
Av. Tugay Bek, Baromuz mensubu Av. Ercan Avşar, 
Av. Hande Tabur, Av. Necmi Biçen, Av. Sevil Aracı 
Bek, Stj Av. Sergen Nisanoğluve dayanışma gösteren 
birçok meslektaşımız hazır bulundu.

Başkan Yardımcımız Av. Sabahattin Gümüş, yaptığı 
açıklamada;  “Meslektaşımız Av. Şiar Rişvanoğlu’na 
yapılmış olan bu saldırı sadece hukukçu/avukat 
olarak şahsına yönelik bireysel bir saldırı değil, 

onun şahsında bütün hukukçulara/avukatlara, insan 
hakları savunucularına ve genel olarak yargının 3 
sacayağından  biri olan savunma makamına yapılmış 
olan bir saldırıdır.

Bütün bunların yanı sıra; bu saldırının baroların 
varlığının ve savunma makamının itibarının siyasi 
iktidar ve onun her platformdaki aparatları tarafından 
zedelenmeye çalışıldığı, basit ve ucuz tartışmaların 
objesi haline getirilerek hedef gösterildiği bir süreçte 
yapılmış olması son derece manidardır. 

Tüm bu gerekçelerle; şikayet konusu bu saldırıya 
ilişkin olarak;  kamu adına acilen ve derinlikli bir 
soruşturma yapılması gerekmektedir.” ifadelerine yer 
verilmiştir.

BAROMUZ MENSUBU AV. ŞİAR RİŞVANOĞLU’NUN BÜROSUNA 
YAPILAN TAŞLI SALDIRI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 
Temmuz’daki darbe girişiminin dördüncü 
yılında, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli 

Birlik Günü” anma etkinlikleri kapsamında Adana 
Valiliği öncülüğünde Nezihe Yalvaç Uygulama 
Oteli’nde tören düzenlendi. 

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük katılımıyla 
yapılan törende ilk olarak şehitler için saygı duruşunda 
bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle devam eden programda, şiirler okundu, 
Adanalı şehitler anıldı, dualar edildi. 15 Temmuz 

2016’da yaşanan olaylardan görüntülerin yer aldığı 
Darbe Girişimi’ni anlatan kısa film izlendi. Günün 
anlamına uygun kahramanlık şarkıları seslendirildi.

Programa; Adana Valisi Süleyman Elban, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. 
Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan 
Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam’ın yanı sıra, Adana 
Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Üner, adli ve idari 
yargı mensupları, askerive mülki erkan, meslek 
kuruluşlarının temsilcileri ile yurttaşlar katıldı.

15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 
BARO BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK’ÜN 

KATILDIĞI TÖRENLE KUTLANDI
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Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Başkan 
Yardımcsı Av. Sabahattin Gümüş ve Genel 
Sekreter Av. Semih Gökayaz ile birlikte 

Cumhuriyeti’mizin kurucusu ve kurtarıcımız büyük 
önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e işgalden 
kurtardığı Ayasofya’nın ibadete açıldığı gün üstü 
kapalı olarak lanet okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali 
Erbaş hakkında 5816 Sayılı “Atatürk  Aleyhine İşlenen 
Suçlar Hakkındaki Kanun” kapsamında ve TCK 
216/1 gereğinde “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik”  
suçundan cezalandırılması için İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na gönderilmek üzere Adana Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na 2020/3-3257 muhabere numarasıyla 
talepte bulundu. 

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, burada yaptığı 
açıklamada, Ali Erbaş’ın 24 Temmuz 2020 tarihinde 
Ayasofya’nın ibadete açılışında kılınan cuma namazı  
öncesinde minberde okuduğu hutbede “Fatih Sultan 
Mehmet Ayasofya’yı cami olması için vakfetti. 
Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, 
dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete 
uğrar.” söylemi nedeniyle Büyük Önderimiz Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’e üstü kapalı olarak hakarette 
bulunduğunu belirtti. 

İNFİALE YOL AÇTI
Ayasofya’nın müze olmasına ilişkin 1934 tarihli 

bakanlar kurulu kararının altında imzası ve karar 

sahibi olan Mustafa Kemal Atatürk’’e bu sözleriyle lanet 
okuduğunun anlaşıldığını ifade eden Baro Başkanı 
Av. Veli Küçük, “Lanete uğrar demekle Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, manevi şahsiyetine de hakaret edilmiştir. 
Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşlerinin Başkanlığını 
yapan ve devletin memuru olan kişinin bu sözlerle 
Cumhuriyetimizin kurucusuna hakarette bulunması 
kabul edilebilir değildir. Ayrıca Ayasofya’nın Kurtuluş 
Savaşı sonrasında şuan ülkemiz topraklarında 
olmasının Atatürk ve mücadele arkadaşları sayesinde 
olduğunu önemle hatırlatmak isteriz. Gazi Mustafa 
Kemal için bu sözlerin sarfı hakaret niteliği taşımakla 
beraber kin ve düşmanlığa tahrik içermektedir. Bu 
talihsiz ve maksatlı sözler daha evvel de yaşanmıştır ve 
son sözlerle halk nezdinde büyük bir infial oluşmasına 
da sebebiyet  vermiştir. 

Ali Erbaş’ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e karşı 
sarfettiği hakaret içeren sözlere ilişkin olarak 5816 
Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında 
Kanunu’nun 1.maddesi gereğince, eylemi umuma açık 
alanda gerçekleştirdiğinden 2. Madde kapsamında; 
Gazi Mustafa Kemal’i sevenlerin gösterdikleri 
tepkiler ve oluşan kaos dikkate alındığında ise TCK 
216/1 gereğince Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik 
suçlaması ile cezalandırılması gerekmektedir. Bu 
nedenle şüphelinin  cezalandırılması için soruşturma 
başlatılması zarureti hasıl olmuştur.”
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Adana Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, 
Kahramanmaraş Barosu evsahipliğinde 
konferans salonunda düzenlenen “2020 

Yılı Staj Eğitimi Açılış ve Tanışma Programı”na 
katılarak sunum yaptı.

Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Muhammet 
Burak Gül’ün katılımcılara hoşgeldiniz konuşmasının 
ardından moderatörlüğünü de üstlendiği meslek içi 
eğitim seminerinde; Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, 
Sivas Baro Başkanı Av. Hacı Yılmaz Demir, Gaziantep 
Baro Başkanı Av. Bektaş Şarklı, Başkan Yardımcımız 
Av. Sabahattin Gümüş ve Gaziantep Barosu Yönetim 
Kurulu üyesi Av.Erdem Gökpınar tarafından hukuk, 
adalet, mesleğin sorunları, avukatlık mesleğinin 
geleceği, baro, avukatlara yönelik saldırılar ile hukuk 
öğretimi konuları üzerinde bilgi verdi.

Başkanımız Av. Veli Küçük, sözlerine 
Kahramanmaraş’ta ve genç meslektaşlarıyla bir arada 
olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek; Baro 
Başkanı Av. Burak Gül nezdinde kıymetli yönetim 
kurulu üyelerine teşekkürlerini sundu. Daha sonra 
Avukatlık mesleğinin tarihsel sürecinden bahsetti 
ve stajyer avukatlara imkan yaratarak kendilerini 
geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Staj eğitimin amacını, yasaları körü körüne 
uygulayan kişiler değil; onları toplumun değişen, 
gelişen gereksinimlerine göre, iyiye ve yararlıya 

doğru yönlendiren ve yorumlayan; bir diğer taraftan 
da bilgilerini güncelleyen ve yenileyen hukukçular 
yetiştirmek olarak tanımladı.

Hukuk Fakültelerinin yetersizliği, yeterli hukuk 
eğitimi alamadan mezun olanların sayısının çığ 
gibi büyümesi konularına değinen ve yaşanabilecek 
sorunlara işaret etti.

Avukatlık mesleğinin günün koşullarına göre 
değişmesi, bu değişim karşısında avukatların 
kendilerini hazırlamaları ve iyi bir yabancı dil 
öğrenmeleri ve bir alanda uzmanlaşmaları gerektiğine 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TBMM’de 
bekleyen “Avukatlık Yasası”nın da çıkarılması için 
hukukçu milletvekillerine çağrı yaptı. Avukatlarım 
sosyal medya paylaşımlarında haksız rekabet 
yaratacak açıklamalardan kaçınmalarını ve reklam 
yasağına uygun hareket etmelerinin önemine değindi.

Avukatlığım doğruluk, dürüstlük, meslek etik 
ve kurallarına göre yapılması halinde başarının 
geleceğini ifade etti.

Baro Başkan Yardımcımız Av. Sabahattin Gümüş 
de, meslekte 32 yılı geride bırakan bir büyükleri olarak 
deneyimlerini yaşadığı anıları eşliğinde aktardı.

Program sonunda Baro Başkanımız Av. Veli 
Küçük’e değerli sunum ve katkılarından ötürü 
Kahramanmaraş Barosu Başkanı tarafından hediyeler 
takdim edildi.

BARO BAŞKANIMIZ AV.VELİ KÜÇÜK KAHRAMANMARAŞ’TA 
YAPILAN “2020 YILI STAJ EĞİTİMİ AÇILIŞ VE TANIŞMA 

PROGRAMI”NDA SUNUM YAPTI
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Çukurova Tüyap Kitap Fuarında Derleniş 
Yayınları tarafından Akdeniz Salonu’nda 
yapılan “Cumhuriyet Hukukundan,   

           OHAL KHK Rejimine...” konulu söyleşiye 
Baro Başkanı Av. Veli Küçük ile Ankara Barosu 
mensubu Av. Doğan Erkan konuşmacı olarak katıldı.

Oturumun yöneticiliğini ise Ayşe 
Küçükosmanoğlu yaptı.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, konuşmasında 
“Ülkemizde ne yazık ki, 97 yıllık Cumhuriyet 
kazanımlarının ürünü tüm demokratik haklar ve 
özgürlükler tek tek ortadan kaldırılmaktadır.” dedi.

HSK’nin yapısı değiştirilmediği takdirde 
adına yargı reformu denilecek düzenlemenin 
yapılamayacağını, yargı bağımsızlığı ve 
tarafsızlığından bahsedilemeyeceğini ifade etti. 

Konuşmasını şöyle sürdürdü;
“Hâlâ bu ülkenin aydınları, akademisyenleri, insan 

hakları savunucuları, sorunlara duyarlı yurttaşları, 
düşüncelerini açıkladıkları için soruşturmalara 
uğramakta, haklarında davalar açılmakta, hatta 
hayatlarının bir bölümünü hapishanelerde geçirmek 
zorunda kalmaktadır. Düşüncelerinizi açıklamaktan 
ve hukuki haklarınızı korumaktan çekinmemeliyiz. 

Türkiye’nin daha demokratik bir ülke olması 
yolunda toplumumuza ve yurttaşlarımıza önemli rol 
düşmektedir.” 

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, “Demokrasi 
kültürümüzün gelişmemesinde ve insani kaynakların 
doğru kullanılmamasında darbelerin rolü büyüktür. 
Darbeler Ülkemizden, demokrasimizden, 
yurttaşlarımızdan, zenginliklerimizden çok şey alıp, 

götürmüştür.
Darbe girişiminin bastırılmasına rağmen 20 

Temmuz 2016 günü OHAL ilan edilerek, OHAL 
ve KHK rejimine geçilmesi ile hak ve özgürlükler 
tamamen askıya alınmıştır. OHAL süreci bir karşı 
darbe sürecine döndü ve bugün için sivil dikta rejimi 
anlayışını ortaya koyan birçok hukuksuzluğu hep 
birlikte yaşamaktayız. Terörle mücadele kapsamında 
olması gereken KHK´lar genel anlamıyla hak ve 
özgürlükleri, hukuk devleti ilkesini yerle bir etmiştir. 
Halk iradesinin tecelli ettiği TBMM´nin saf dışı 
bırakılmıştır, her şeyin tek adam iradesine teslim 
edildiği karanlık günler yaşıyoruz.”

“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE 180 ÜLKE   
        ARASINDA 157. SIRADAYIZ”

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, “Türkiye 180 
ülke arasında 157. sırada yer almaktadır. Endeksin 
analizi ve ortaya çıkan bu tablo “tek adam” anlayışının 
yükseldiği ve medyaya saldırıların sıradanlaştığı bir 
dünyanın yansımasıdır. 

Ülkemizde 150 yi aşkın gazeteci ve medya çalışanın 
cezaevinde olduğu ve özellikle demokrasilerde 
özgürlüklerin baskı altına alındığı bir dönemdeyiz. 
Maalesef farklı düşünceleri engelleme adına korku 
imparatorluğu oluşturuldu.”

Soru-cevap bölümün ardından söyleşi sona erdi. 
Ardından Av. Doğan Erkan son yayınlanan  “OHAL 

KHK Rejiminin Eleştirisi ve OHAL ile Kalıcı Olarak 
Dönüşen Ceza Hukuku Rejimi” adlı kitabını Baro 
Başkanı Av. Veli Küçük ve Koç Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi öğrencisi kızı Azra Küçük için imzaladı.

BARO BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK TÜYAP KİTAP FUARINDAKİ 
“CUMHURİYET HUKUKUNDAN, OHAL KHK REJİMİNE...” 

SÖYLEŞİSİYLE ADANALILARLA BULUŞTU
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Adana Barosu’nun düzenlediği Ticaret 
Hukuku alanında “Güncel Gelişmeler 
Işığında Şirketler Hukuku” paneli Seyhan 

Oteli Güney Balo Salonu’nda geniş katılımla yapıldı.
Baro Başkanı Av. Veli Küçük’ün açılış konuşmasını 

yaptığı panelin Oturum Başkanlığını Özyeğin 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Özel Hukuk Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu üstlenirken,  
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Tolga Ayoğlu “Şirket Karar 
Mekanizmalarında Yönetim Kurulu ve Genel Kurul 
Kararları Ekseninde Meydana Gelebilecek İhtilaflar”, 
Dr. İsmail G. Esin  “Özel Girişim Sermayesi ( Private 
Equity) Yatırımları ve Şirketler Hukuku; Karar 
Mekanizmaları ve Veto Hakları”, ISTAC Genel Sekreteri 
Av. Yasin Ekmen’de “Şirketler Hukuku ihtilaflarında 
Tahkim” konularında sunumda bulundu.

Panele Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Başkan 
Yardımcısı Av. Sabahattin Gümüş, Genel Sekreter Av. 
Semih Gökayaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Miyesser 
Erselan Önenli, Av. Nevzat Elçi, Av. Timur Ortatepe, 
Av. Sinem Tanrısınatapan, TBB Disiplin Kurulu Üyesi 
Av. Mustafa Çinkılıç ile meslektaşlarımız katıldı.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük açılış konuşmasında 
mesleki sorunlara ve çözüm yollarına işaret etti.

2020 yılının ilk günlerinde meslek içi eğitim 
çalışmaları ve akabinde yoğun bir çalışma dönemine 
girdiklerini belirtti. 

“HUKUK FAKÜLTELERİ POPÜLİST   
        POLİTİKALAR İLE ARTMAKTADIR”

Barolar olarak, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde 
Hukuk Fakültesi kurulmasına dair 07 Ocak 2020 
tarih ve 2036 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile hukuk 
fakültelerinin kontrolsüzce çoğaltılmaya devam 
edilmesini kabul edilemez bulduklarını ifade etti.

Baro Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü;
“Bugün itibariyle KKTC ve Türki 

cumhuriyetlerindeki üniversitelerle birlikte hukuk 
fakültesi sayısı 127’ye çıktı. Bu çok yüksek, inanılmaz 
fazla bir sayı. Siyasal iktidarın Yargı Reformu Strateji 
Belgesi içerisinde fakülte sayılarının azaltılması, 
öğrenci kontenjanlarının azaltılmasına ait hükümler 
mevcutken 2020 yılında da yine popülist politikalarla 
yeni hukuk fakültelerinin açılması yargı camiamızı 
gerçekten üzmektedir. 

Çünkü,bugün itibarıyla ülkemizde avukat sayısı 
135 bini geçti. Hukuk fakültelerindeki öğrenci sayısı 
80 bini geçti. 4 yıl sonra yürürlüğe girecek olan 
hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı oluncaya 
kadar 80 binden fazla meslektaş sayısında artış 
olacak. Önümüzdeki yıldan itibaren 190 bin olan 
hukuk fakültesi tercih etme dilimi 125 bine çekildi 
biraz da olsa yeni gelen öğrenci sayısında azalmaya 
sebebiyet verecektir, ama yeteri kadar akademisyen 
kadrosu bulunmayan hukuk fakültelerinde öğrenci 
sayısını arttırmak, fakülte sayısını arttırmak yetkin 
hukukçular yetiştirmediği gibi tam tersi üniversite 
mezunu işsizler ve iş bulamayan avukatlar ve 
hukukçular yaratmaktadır. Bu olumsuz sonuç genç 
meslektaşların bizlere ilettiği kaygılarla hissediliyor. 
Bizim  Adana Barosu kayıtlarında şu anki çalışma 
ihtiyacı nedeniyle büro arayan meslektaşlarımızın 
sayısı 250’yi buldu. Yani sayının artması çığ gibi 
büyümesinin hiçbir kimseye faydası söz konusu değil. 
Yetkin akademisyenler olmadan yeni üniversitelerin 
açılmasının hiçbir mantığı yoktur. Dışardan sözleşmeli 
anlık ve günlük gelen hocalarla sağlıklı ve iyi eğitim 
verilmesi mümkün değildir. Talebimizi yineliyorum: 
popülist  politikalardan bir an vazgeçilip ülke 
ihtiyaçlarını gözeterek değerlendirme yapıp, fakülte 
ve öğrenci sayısını bu sayılara göre belirlemeliyiz.”

“GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA ŞİRKETLER HUKUKU” 
PANELİ GENİŞ KATILIMLA YAPILDI
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“HUKUK HUKUKÇULARA BIRAKILMALIDIR”
Baro Başkanı Av. Veli Küçük, “Diğer yandan TBMM 

Başkanlığına sunulan Yazı İşleri Müdürlerinin ve 
Zabit Kâtiplerinin hâkim ve savcı olmalarının önünü 
açmayı hedefleyen “2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklifi” 
verilmesine dair üzüntü verici girişimden, baroların 
tepkisi neticesinde doğru bir değerlendirme ile 
vazgeçilmiş olması ve büyük bir yanlıştan dönülmüş 
olması, memnuniyet vericidir. Siyasi iktidarın da 
kamuoyundan, meslek odalarından ve sivil toplum 
kuruluşlarından gelen uyarıları ve önerileri dikkate 
almaları gerekmektedir.

Umarım ki önümüze tekrar ısıtılarak gündeme 
getirilen konu olmaz.”

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA   
       ‘ATATÜRK’ TEPKİSİ

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Cumhuriyetimizin 
Kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’e kurduğu Diyanet’in 2019 Faaliyet Raporu’nda 
yer alan sözlerinin kesilerek aktarılmasını eleştirdi. 
Atatürk’ün “Din lüzumlu bir müessesedir” cümlesini 
alan Diyanet, Atatürk’ün aynı konuşmasındaki “Softa 
sınıfının din simsarlığına müsaade edilmemelidir. 
Dinden maddi menfaat temin edenler, iğrenç 
kimselerdir” sözlerine ise raporda yer vermemesine 
tepki gösterdi. “Daha önce de Web sitesinde 
dahi kurumun kurucusu olarak Atatürk ismi 
geçmemekteyken, tepkiler üzerine bu yanlıştan 
dönüldü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 30 Ağustos 

Zafer Bayramımıza ve 10 Kasıma denk gelen Cuma 
hutbelerinde Atatürk’ün adı dahi zikredilmemişti. 
Diyanet’in en fazla saygıyı göstermesi gereken 
Cumhuriyetimizin banisi Atatürk’ü yok sayması kabul 
edilemez bir ayıptır. Nasıl ki Hukuk devleti , adalet 
için mücadele ediyorsak Atatürk’ün müfredatlardan, 
hafızalardan silinmesi çabalarına karşı  da sonuna 
kadar mücadele edeceğiz” dedi

İNTERAKTİF BİR PANEL OLDU
Katılımcıların büyük bir ilgisini çeken interaktif 

gerçekleşen panelimizin soru-cevap bölümünde ise, 
konular daha da ayrıntılı olarak ve derinlemesine ele 
alındı. 

Panel, Baromuz tarafından panelistlere teşekkür 
plaketlerinin takdimiyle sona erdi.



54

PA N E L -  S E M İ N E R  -  K O N F E R A N S

Adana Barosu, Seyhan Belediyesi ve Genç 
Engelliler Spor Kulübü işbirliği ile 5 Aralık 
2017 tarihinde imzalanan protokolle 

yaşama geçirilen ‘Engelli Hakları Birimi’nde görev 
alacak avukatlara yönelik Reşatbey Adli Yardım 
Merkezi’nde eğitim verildi.

Engelli Hakları Komisyonu Başkanı Av. Özlem 
Kara’nın, açış konuşmasının ardından Baro Başkanı 
Av. Veli Küçük, söz alarak çalışmalar ve baro faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi.

Seyhan Belediyesi ile 3 yıl önce başlatılan bu 
projenin Adana Büyükşehir Belediyesi ukdesinde 
de oluşturulması için görüşme halinde olduklarını 
bildirdi.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Adana ve ilçelerinde 
yaşayan tüm yurttaşlarımıza bu projeyi ulaştırma 
gayretlerini ortaya koyacaklarını ifade etti.

“Engellilik Farkındalığı ve Engellilik Temelinde 
Ayrımcılık” eğitiminin gerçekleşmesinde Komisyon 
Koordinatörü Av. Timur Ortatepe’ye, Komisyon 
Başkanı Av. Özlem Kara’ya, bilgi ve deneyimlerini 
aktaracak Eşit Haklar İzleme Derneği Genel 
Koordinatörü, İnsan Hakları Derneği yönetim 
kurullarında yer alan, Türkiye İnsan Hakları Vakfı 
Kurucular Kurulu üyesi Nejat Taştan başta olmak 
üzere emeği geçenlere katkılarından ötürü teşekkür 
etti.

Engelli Hakları Komisyonu Başkanı Av. Özlem 
Kara, Adli Yardım Nöbet listesinde yer alan ve 
Seyhan Engelli Hakları Merkezinde görev yapacak 
meslektaşlarına iki grup halinde “Engellilik 
Farkındalığı ve Engellilik Temelinde Ayrımcılık” 
eğitimi verildiğini belirtti.

Program daha sonra Eşit Haklar İzleme Derneği 
Genel Koordinatörü Nejat Taştan tarafından 
meslektaşlarımıza, engelli hakları, adli yardım hizmeti 
konularında interaktif bir sunum gerçekleştirildi.

Eğitimi tamamlayan katılımcılara sertifikaları 
verildi.

Adana Barosu, Seyhan Belediyesi ve Genç 
Engelliler Spor Kulübü işbirliği ile yaşama 
geçirilen ‘Engelli Hakları Birimi’ne kayıt 

olan ve devam eden avukatlara yönelik Reşatbey 
Adli Yardım Merkezi’mizde bilgilendirme toplantısı 
yapıldı.

Engelli Hakları Komisyonu Başkanımız Av. Özlem 
Kara tarafından yenileme eğitimi kapsamında, yapılan 
toplantıda meslektaşlarımıza bilgilendirme ve nöbet 
esnasında avukatların karşılaştıkları sorunlara dair 
paylaşımlarda bulunuldu. 

Programda Engelli Hakları Komisyonu 
Koordinatör Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Timur 
Ortatepe de yer aldı.

“ENGELLİLİK FARKINDALIĞI VE ENGELLİLİK TEMELİNDE 
AYRIMCILIK” KONULU SERTİFİKALI EĞİTİM VERİLDİ

‘ENGELLİ HAKLARI BİRİMİ’NDE NÖBET TUTACAK 
MESLEKTAŞLARIMIZA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VE ADANA BAROSU’NUN 
ORTAKLAŞA DÜZENLEDİĞİ “MAL REJİMİ VE TASFİYE” 

KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ YAPILDI

Türkiye Barolar Birliği ve Baromuzun 
ortaklaşa düzenlediği ‘Mal Rejimi ve 
Tasfiye’ konulu meslek içi eğitim semineri, 

TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. 
Serpil Özok’un moderatörlüğünde: İstanbul Bölge 
Adliye Mahkemesi 6.Hukuk Dairesi Başkanı Zarife 
İlhan ve İstanbul Barosu mensubu Av. Sibel Günay’ın 
sunumları ile Baro Tesislerimizde yapıldı. 

Seminerimiz yoğun katılım nedeniyle 
barkovizyonlar eşliğinde tüm salonlara da canlı 
yansıtıldı.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, TBB Disiplin Kurulu 
Üyesi Av. Mustafa Çinkılıç, hakim ve avukatın yanı 
sıra çok sayıda davetli programı takip etti. 

Meslek içi eğitim semineri açılışında konuşan Baro 
Başkanımız Av. Veli Küçük, Nisan ayı sonuna kadar 
12 ayrı meslek içi eğitim programı planladıklarını 
söyledi. 

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, “Bu seminerleri aşama 
aşama yaşama geçireceğiz. Meslektaşlarımızın, stajyer 
avukatlarımızın mesleki gelişimi, deneyimlerini 
arttırması bizler için çok önemli” dedi.

2002 yılından bu yana yaklaşık 12 bin yasa 
maddesinin değişerek hukuk yaşamamızın farklı 
alanlarında yer aldığını, bu yüzden meslek için 
eğitimlere önem verdiklerini ifade eden Baro 
Başkanı Av. Veli Küçük, son dönemlerde meslek 
kurallarının ihlaline dair müracaatlarda çok ciddi 
artışlar olduğunu, bunun belirli sayısının kuralları 
bilememekten, öngörmemekten, rahat davranmaktan 
kaynaklandığını düşündüklerini belirtti.

Yüreğir İlçesi’nde Seyhan Nehri kenarında 
yapılacak hizmet binası ile ilgili çalışmaların devam 
ettiğini ifade eden Av. Veli Küçük, “Yaklaşık 5 bin 200 
metrekare kapalı alanı olacak hizmet binamızda bir 
çok çalışma alanı olacak. Umuyorum ki yakın bir 
zamanda temel atma aşamasına geleceğiz” dedi.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, üst üste yaşanan 
sel, deprem, çığ düşme ve uçak kazasının ardından 
Hatay’da Adem Yarıcı (42) isimli bir vatandaşın Valilik 

önünde “çocuklarım aç” diyerek kendisini yaktığını, 
daha sonrasında vefat ettiğini belirterek, “Ne yazık 
ki bu vahim olayı havuz medyası yansıtmamıştır. 
Demokrasilerde özgür basın halkın haber alma 
hakkını ortaya koymalıdır. Bu durum basın adına 
üzüntü vericidir” diye konuştu.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, adil yargılanma, 
hak, hukuk ve adaletin yaşama geçmesi talebiyle açlık 
grevine başlayan 8 meslektaşı için de açıklama yaptı:

“Çağdaş Hukukçular Derneği mensubu 
meslektaşlarımız ne yazık ki 3 Şubat’tan beri 
açlık grevindeler. Uğradıkları hukuksuzluğa ve 
adaletsizliğe boyun eğmemek için açlık grevindeki 
meslektaşlarımıza ve taleplerine karşı görev ve 
sorumluluk noktasındaki kişilerden duyarlılık 
bekliyoruz. Dileğim vicdanlarda adaleti hissettiğimiz 
günleri yaşarız.” 

Açılış konuşmasının ardından  ‘Mal Rejimi ve 
Tasfiye’ konulu meslek içi eğitim seminerine geçildi. 

Türkiye Barolar Birliği (TBB ) Eğitim Merkezi 
Yürütme Kurulu Üyesi Av. Serpil Özok, İstanbul 
Bölge Adliye Mahkemesi 6.Hukuk Dairesi Başkanı 
Zarife İlhan ve İstanbul Barosu Üyesi  Av. Sibel Günay 
sunumlarda bulundu. 

Soru cevap bölümünde avukatlar soruları ile 
semineri daha da zenginleştirildi.

Plaket töreninde ise Baro Başkanı Av. Veli Küçük,  
“Muhteşem bir ambians, katılım ve çok kıymetli 
sunumlarla gerçekleşen seminerimiz için,  konunun 
sahada olan, çok değerli konuşmacılarımıza, şahsım, 
Baromuz ve kentimiz adına saygı, sevgi ve tebriklerimi 
sunuyorum.

Eğitim seminerimize büyük bir ilgi ve katılım 
gösteren meslektaşlarımıza ve stajyerlerimize, 
TBB Eğitim merkezimize müteşekkiriz. Baro 
çalışanlarımıza da ayrıca emeklerinde. ötürü teşekkür 
ediyorum.” dedi

Program sonunda katılımcılara Baro adına 
teşekkür plaketi takdim edildi.
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“KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU” 
KONULU KONFERANS GENİŞ KATILIMLA YAPILDI

Adana Barosu tarafından düzenlenen 
“Kişisel Verilerin Korunması Hukuku” 
konulu konferans avukatlar ve davetlilerin 

geniş katılımıyla yapıldı.
Konferans öncesi açılış konuşması yapan Baro 

Başkanı Av. Veli Küçük, Baro’nun çalışmaları, güncel 
ve hukuki konulara dair görüş ve düşüncelerini 
paylaştı.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun mevzuata 
çok daha önce girdiğini, ancak 1 Ocak’tan itibaren 
uygulanmaya başladığını ifade etti.

Yönetim kurulunun kararıyla Kişisel Verileri 
Koruma Komisyonu kurma kararı aldıklarını belirten 
Av. Veli Küçük, bu konuda rekor sayıda müracaat 
aldıklarını kaydetti.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Genel Sekreter Av. 
Semih Gökayaz, yönetim kurulu üyeleri; Av. Timur 
Ortatepe, Av. Nevzat Elçi, Av. Sinem Tanrısınatapan, 
Av. Furkan Kılıç ve Av. Ayşe Duygu Özgüven, 
avukatlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve 
davetliler katıldı.

“KVKK KOMİSYONU KURMA KARARI   
        ALDIK, REKOR TALEP GELDİ”

Baro olarak KVKK Komisyonu kurulacağını 
belirten Av. Küçük, “2 hafta evvel yönetim kurulu 
kararımızla kişisel verileri koruma komisyonumuzu 
kurma kararı aldık ve müraacatları geçtiğimiz hafta 
Cuma tarihi itibariyle elde ettiğimizde çok ilginç bir 
veriyle karşı karşıya kaldık. Çünkü biz komisyonları 
oluşturduğumuz dönemlerde ilgi en çok staj 
komisyonu ve CMK’ya olurdu. KVKK komisyonuna 
şu an 180 mücaat aldık. Komisyon yürütme kurulu 
üye sayısını 25 veya 30 olarak belirlerken nasıl bir 
kıstas oluşturacağımızı henüz bilemiyorum ama 
iyi bir değerlendirme yapacağımızı belirtmek 
istiyorum. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili yeni 
çalışmalarımız olacak.” dedi.

Nisan ayına kadar 11 meslek içi eğitim programı 
düzenleyeceklerini, bu eğitim çalışmalarının 3 
tanesinin kişisel verilerle ilgili olacağını, ayrıca  Baro 

olarak bir ilki daha gerçekleştirdiklerini belirten 
Baro Başkanı Av. Veli Küçük, “Uzun zamandan beri 
düşündüğümüz ama hayata geçirme konusunda 
zorlandığımız bir konu vardı. CMK programlarında 
ve daha bir çok programlarda kendi eğiticilerimiz 
üzerinden programlar yapmaktı. Biz bunu iki hafta 
evvel çok değerli meslektaşlarımızın katılımıyla 
iki grup halinde yaptık. Çok başarılı ve verimli 
programlar oldu. Bu hafta bir grupla daha yapacağız. 
3.Gurubu da yaparak sertifikası bulunmayan 
hiçbir meslektaşımızın kalmaması konusunda da 
hassasiyetimizi ortaya koyuyoruz.”

“ELAZIĞ VE MALATYA’DA YAŞANAN   
       DEPREM FELAKETİNİN BOYUTU BÜYÜK”

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, hafta sonu 24 Ocak 
2020 günü 6.8 deprem ile sarsılan Elazığ ve Malatya’da 
olduğunu anımsatarak, “Deprem bölgesindeyken 
1998 Adana depremini yaşadığım aynı duyguları 
yaşadığımı belirtmek istiyorum. Depremde vefat 
edenlerinin sayılarına bakılırsa sanki çok büyük bir 
etkisi olmamış gibi algılanabilir ama hasar gören 
yıkılan bina ve yurttaşlarımızın olumsuz etkilenmesi 
yönünden olaya baktığımızda çok önemli bir deprem.” 

Depremden meslektaşlarının da olumsuz 
etkilendiğini vurgulayan Başkanı Av. Veli Küçük, 
“Malatya’da bir çok meslektaşımızın bürosunun 
depremden zarar gördüğünü, mühürlendiğini, 
meslektaşlarımızın çalışma imkanın bulunmadığını 
da yerinde görme imkanı yakaladık. Barolar olarak, 
Türkiye Barolar Birliği’ne Adli Yardım Fonunda 
yer alan dengeleme bedellerinin önemli bir 
bölümünü meslektaşlarımızın zararlarını hasarlarını 
toparlayabilmeleri noktasında sunması için öneri 
sunduğumuzu ifade etmek isterim. Birlik olmanın 
dayanışmanın gereğinin bu tür zor durumlarda 
yaşama geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı 
zamanda barolarında Doğal Afet Komisyonları 
kurarak bu tür olumsuzlarda dayanışmayı daha 
fazla ortaya koymaları gerektiği duygumuzu da, 
düşüncemizi de paylaştık.”
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ŞEHİTLERİMİZİ ANDI
Baro Başkanı Av. Veli Küçük, İdlib’de bir çatışma 

sonrası 8 askerimizin şehit olduğu, 5 askerimizin 
de yaralandığı haberlerini büyük bir üzüntüyle 
öğrendiklerini belirterek, “Ben şehit olan askerlerimize 
Allah’tan rahmet, ailelerine ve ulusumuza başsağlığı 
diliyorum. Yaralı askerlerimize de sağlıklar 
diliyorum. Bu tür olumsuz haberleri alınca insan 
süreci sorgulamadan da edemiyor. Bölgede yaşanan, 
Suriye’de yaşanan iç savaşın nedenleri nasıl bu aşamaya 
geldiği gibi unsurlar, emperyalist bakış açısının enerji 
bölgesini şekillendirme, bu kaynaklara sahip olma 
bakış açısının tezahürü olarak değerlendirdiğimiz bir 
durumdur. Önce Irak ile başladı, ardından Afganistan’la 
devam etti, devamında Suriye. Bölgemizde ne yazık 
ki bu süreçlerdeki olumsuzluğu bir türlü üzerinden 
atamıyor. Yapılması gereken çok net. Birleşmiş 
Milletleri bu sürecin içerisine dahil ederek aynen 
geçmiş yıllarda Kosova’da olduğu gibi uluslar arası bir 
süreci işletmek ve yaşama geçirmek olmalıdır. Onun 
dışında Mehmetçiklerimizin gelen kötü haberleri 
yüreklerimizi dağlamaya devam edecek. Umarım ki 
bu son olur bir daha yaşamayız.”

“GÜLÜSTAN DOKU NEREDE?”
Baro Başkanı Av. Veli Küçük, son günlerde yaşanan 

tartışmalardan birisinin de Tunceli’de 1 aydır kayıp 
olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku olduğuna 
dikkat çekti.

Başkanı Av. Veli Küçük, “Şüpheli kişilerin Emniyet 
Müdürlüğü’nde üst düzey görevli olması dolayısıyla, 
soru işaretleri de çok fazla olunca konu üzerinde 
yoğunlaşıyoruz. Aile ve Tunceli’de yaşayanlar da bu 

sürecin netleşmesini en azından akıbetinin ortaya 
çıkmasını istiyorlar. Ben de buradan birkez daha 
soruyorum: Gülistan Doku nerede?”

Açılış konuşmasından sonra Oturum Başkanlığını 
TBB Delegesi - TBB Kişisel Verileri Koruma 
Hukuku Eğitim Birimi Üyesi Av. Burcu Pul’un 
yaptığı konferansta; Prof. Dr. Yener Ünver (Özyeğin 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı) “Ceza Hukuku 
Açısından Kişisel Verilerin Korunması”, Prof. Dr. 
Mustafa Topaloğlu (Özyeğin Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi - Özel Hukuk Bölüm Başkanı) “Bulut 
Bilişimde Kişisel Verilerin Korunması” ve Av. Hasan 
Selçuk Turan (İstanbul Barosu) “Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve Uyum” hakkında sunum yaptı.

Konferans, katılımcılardan gelen soruların 
cevaplandırılmasıyla devam etti. Ardından sunum 
yapan konuşmacılara teşekkür plaketleri takdim 
edildi ve fotoğraf çekimi ile konferans sona erdi.
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DOÇ. DR. UMUT OCAK “SÖZLEŞME HAZIRLAMA  VE 
İNCELEME TEKNİKLERİ” Nİ ANLATTI

Adana Barosu tarafından düzenlenen 
‘Sözleşme Hazırlama ve İnceleme 
Teknikleri’ konulu seminer, Seyhan Oteli 

konferans salonunda yapıldı.
Seminere, Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Başkan 

Yardımcısı Av. Sabahattin Gümüş, Genel Sekreteri Av. 
Semih Gökayaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Furkan 
Kılıç, Av. Mert Kuşdemir ve Av. Timur Ortatepe, 
avukatlar ve stajyer avukatlar birlikte çok sayıda sivil 
toplum temsilcisi ve davetli katıldı.

Son dönemde, meslek içi eğitimlerini 
yaygınlaştırdıklarını belirten Baro Başkanı Av. Veli 
Küçük, “Meslektaşlarımızın bilgilerine, deneyimlerine 
ne kadar katkı sunabilirsek bizler için büyük mutluluk 
kaynağı olacaktır” dedi.

“KADIN CİNAYETLERİ YÜZDE 1700 ARTTI”
Baro Başkanı Av. Veli Küçük, konuşmasında 

gündeme dair görüş ve düşüncelerini de paylaştı.
Kadın cinayetlerinin sembolü Özgecan Aslan 

katledilmesinin ardından 5 yıl geçtiğini hatırlatan 
Av. Veli Küçük, “Ne yazık ki 2015 yılından bu yana 
yaşadığımız bu olumsuzluklar kadın cinayetlerini, 
kadına yönelik şiddeti hafifletmedi. İstatistiki veriler 
çok kötü, korkunç. Neredeyse ülkemizde günde 2 
kadın cinayete kurban gidiyor. Tacizler, şiddet, aile 
içi şiddet sayıları 2002 yılından bu yana yüzde 1700 
oranında artmıştır. Korkunç bir orandan ve sayıdan 
bahsediyoruz. Etkin tedbirler ve uygulamalarla bu 
vahşetin sonlanması arzu ediyoruz. İlköğretim 
çağından itibaren çocukların bilincinde kadın 
erkek cinsiyet eşitliğini oluşturmalıyız. Devamında 
kadınımızı her alanda eşit ölçülerde yaşamın içerisinde 
olmasını sağlamak gerekiyor.” diye konuştu.

Suriye’nin Kuzeybatısında “Barış Pınarı” 
harekatında görevli askerlerimize yönelik rejim güçleri 
tarafından yapılan saldırılarda hayatını kaybeden 13 
şehidimizi de rahmetle andı, yaralılarımıza acil şifalar 
diledi. Av. Veli Küçük, doğrudan yer almadığımız bir 
savaşta gençlerimizi kaybedilmemesinden ötürü 
duyduğu büyük  üzüntüyü dile getirdi.



59

PA N E L -  S E M İ N E R  -  K O N F E R A N S

AKTİVİST VE İNSAN HAKLARI SAVUNUCU  
        NATALİ AVAZYAN’IN GÖZALTINA ALINMASI

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, sosyal medya 
paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma 
açılan insan hakları savunucusu ve aktivist Arlet 
Natali Avazyan’ın, akrabasını ziyarette iken yapılan 
baskınla gözaltına alındığını belirterek, “Emniyetin 
çok daha önemli ve ciddi tedbir alma, çözüm bulma 
noktasında görevleri olmalıdır. Bilgi bana ulaşınca 
kendisiyle bizzat ilgilendim. Hızlıca ifadesi alındı, 
zaten sağlık problemleri de vardı. Ama ne olursa 
olsun bir yurttaşın sosyal medyada paylaşımından 
ötürü böyle bir soruşturmaya maruz kalmamalıdır. 
Natali Avazyan gece yarısı ifadesi alındıktan sonra 
serbest bırakıldı.” diye konuştu.

Daha sonra Doç. Dr. Umut Yeniocak, söz alarak, 
slayt gösterimi eşliğinde sözleşme hazırlamanın 
inceliklerini, sözleşme incelemenin tekniklerini 
son derece açık ve duru bir şekilde ortaya koyarak 
katılımcılarla paylaştı.

Eğitim kapsamında,  yeni mevzuat içtihat 
değişiklikleri ışığında, sözleşme hazırlarken ve 
incelerken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında 
bilgi aktarımı yapan Doç. Dr.  Yeniocak, bu kapsamda 
özellikle, sözleşmede tarafların doğru şekilde 
belirtilmesi ve imza uygulamaları, sözleşmenin 
konusunun ve tarafların yüklendikleri borçların 
doğru formüllerle yazılması için gerekli pratik bilgiler 
sundu.

Doç. Dr. Yeniocak, ayrıca, sözleşme yönetimi 
açısından önem arz eden, faiz oranı, vergi ve diğer 
masraflar, ceza koşulu (cezai şart), mücbir sebep (force 
majeure), gizlilik, yetkili mahkeme,  sözleşmenin dili 
ve sözleşmenin sona erme rejimi gibi hususlarda 
bilinmesi gereken stratejik kurallar ve bahsi geçen 
konularla ilgili yeni içtihatlar hakkında bilgi verdi. 

Soru-cevap bölümünün ardından, Baro Başkanı 
Av. Veli Küçük tarafından Doç. Dr. Umut Yeniocak’a 
Teşekkür Plaketi sunuldu.
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“TEORİ VE UYGULAMA AÇISINDAN KİŞİSEL VERİLERİN 
KORUNMASI” KONULU İLERİ EĞİTİM SEMİNERİ 

SERTİFİKLAR VERİLEREK TAMAMLANDI

Türkiye Barolar Birliği, Adana Barosu ve 
Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve 
Yardımlaşma Vakfı (TÜRAVAK) işbirliği 

ile düzenlenen “Teori ve Uygulama Açısından Kişisel 
Verilerin Korunması” konulu üç günlük sertifikalı 
ileri eğitim programı Baro Tesisleri’nde tamamlandı.

Eğitim seminerine Baro Başkanı Av. Veli Küçük, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Sinem Tanrısınatapan, 
Av. Timur Ortatepe ve Av. Furkan Kılıç katıldı.  

Moderatörlüğünü TBB Eğitim Merkezi Kurul 
üyesi Av. Şadan Tutumlu’nun yaptığı programda; 
Dr. Damla Songur Hacıgüzeller (Atılım Üniversitesi 
Bilişim Hukuku Öğretim Üyesi), Av. Mehmet Ali 
Koksal (CIPT), Av. Burak Memiş (Avukat-Bilgisayar 
Mühendisi) tarafından eğitim verildi.

TÜRAVAK Yönetim Kurulu üyesi ve Saymanı 
Av. E. Özge Bayır’ın da katılımıyla, üç gün devam 
eden ve 50’şer dakikalık 24 dersten oluşan eğitim 
programı sonunda katılımcılara törenle sertifikaları 
Baro Başkanı Av. Veli Küçük tarafından verildi.

Seminere Adana, Gaziantep  Antalya ve İzmir 
Barolarından  103 avukat katıldı.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, sertifika töreninde 
yaptığı  konuşmasında, bu dönemin en önemli 
alanlarından birinin KVKK olduğunu söyleyerek, 
eğitimlerin önemine dikkat çekti.

Baro olarak KVKK Komisyonu oluşturduklarını 
belirten Av. Veli Küçük yaptığı konuşmada; 
“Meslektaşlarımızın kendilerini sürekli 
yenileyebilmeleri için eğitimlere çok önem veriyoruz.

Geçmiş dönemde olduğu gibi bu yılda Baromuzda 
düzenlemiş olduğumuz eğitimler ve seminerlerle, 
meslektaşlarımızın mesleki gelişimine büyük katkı 
sağladık. Bundan sonra da eğitim çalışmalarımız 
devam edecektir. Bugün, meslektaşlarımıza KVKK 
sertifikası vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
TÜRAVAK ve Türkiye Barolar Birliği’ne emekleri 
ve katkılarından dolayı Adana Barosu olarak 
teşekkürlerimi sunuyorum. Meslektaşlarımıza 
başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından eğitimlerini başarıyla 
tamamlayan avukatlara sertifikaları takdim edildi.

Programda; “Veri Koruma Mevzuatına Giriş, 
Tanım ve Kavramlar,  Genel İlkeler,  Kişisel Verileri 
İşlemenin Hukuki Sebepleri,  Özel Nitelikli Kişisel 
Verileri İşlemenin Hukuki Sebepleri,  Kişisel Verilerin 
Silinmesi,  Kişisel Verilerin Yurtiçine Aktarılması,  
Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması, 

 Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri, Aydınlatma 
Yükümlülüğü, İlgili Kişinin Hakları,  Veri Güvenliğine 
İlişkin Yükümlülükler İlgili Kişi Başvurusu ve Şikayet 
Başvurusu , Kurulun İnceleme Usul ve Kararları, Suçlar, 
Kabahatler, İstisnalar, VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü 
ve İstisnaları VERBİS’e Kayıt İçin Gereken Bilgiler 
Teknik Ve İdari Tedbirler Envanter Nasıl Hazırlanır? 
Uyum Projesi Nedir, Nasıl Yürütülür? Tasarlanması 
Gereken Süreçler? İlgili Kişi Başvurusu Süreçleri Yeni 
Süreçlerin VERBİS’e Kaydı Süreci Veri İşleyenlerin 
Deneyimi Süreci Veri Aktarımlarının Kayıt Altına 
Alınması Süreci anlatıldı.
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TÜRAVAK, TBB VE ADANA BAROSU İŞBİRLİĞİ İLE YAPILAN 
“İŞ HUKUKU” KONULU SERTİFİKALI İLERİ EĞİTİM 

PROGRAMI TAMAMLANDI

Türkiye Barolar Birliği, Adana Barosu ve 
Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve 
Yardımlaşma Vakfı (TÜRAVAK) işbirliği ile 

düzenlenen “İş Hukuku” konulu sertifikalı ileri eğitim 
programı Seyhan Otel’de tamamlandı.

6-7-8 Mart 2020 tarihleri arasında yapılan eğitim 
seminerinin kapanış törenine Baro Başkanı Av. Veli 
Küçük, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Timur Ortatepe de 
katıldı.

Moderatörlüğünü TÜRAVAK Başkan Yardımcısı 
Av. Elif Şahin Taşkın’ın yaptığı programlarda; Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu Üyesi Hakim Bektaş Kar; İş 
Güvencesi ve İş Yargılaması, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 
Üyesi  Hakim Şahin Çil; İş Sözleşmesi ve Türleri, 
İşçilik Alacakları ve Tazminatlar, İş Hukukunda 
Çalışma ve Dinlenme Süreleri, Dava Şartı Olarak 
Arabuluculuk Uygulamaları ve Av. Elif Şahin Taşkın 
İşçilik Alacakları Hesaplamaları Uygulaması hakkında 
sunumda bulundular.

Eğitim programı 50’şer dakikalık günde 8, 
toplamda 24 dersten yapıldı. 

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, Gaziantep, 
Hatay ve Kayseri olmak üzere toplam 103 katılımcı 
seminere rağbet gösterdi.

Programın kapanış töreninde konuşan ve Baro 
Başkanı Av. Veli Küçük’e sertifikasını takdim eden 
TÜRAVAK Yönetim Kurulu Başkanı Av. Rifat Ertem, 
ev sahipliğinden ötürü baro ve çalışanlarına teşekkür 
etti. 

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, katılımcılara hitaben, 
kadın meslektaşlarının katılımcı sayısının fazla 
olmasının sevindirici olduğunu belirterek, 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı ve eğitimin 
verimli olduğunu vurguladı.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, “Meslektaşlarımızın 
kendilerini sürekli yenileyebilmeleri için eğitimlere 
çok önem veriyoruz.  Geçmiş dönemde olduğu 
gibi bu yılda Baromuzda düzenlemiş olduğumuz 
eğitimler ve seminerlerle, meslektaşlarımızın mesleki 
gelişimine büyük katkı sağladık. Bundan sonra da 
eğitim çalışmalarımız devam edecektir. Bugün, 
meslektaşlarımıza İş Hukuku sertifikası vermenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. TÜRAVAK ve Türkiye 
Barolar Birliği’ne emekleri ve katkılarından dolayı 
Adana Barosu olarak teşekkürlerimi sunuyorum. 
Meslektaşlarımıza başarılar diliyorum.” ifadelerine 
yer verdi.
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BAROMUZUN DÜZENLEDİĞİ “MİRAS HUKUKU” 
KONFERANSI GENİŞ KATILIMLA YAPILDI

Baromuzun düzenlediği Miras Hukuku 
konulu konferansımız geniş katılımla 
yapıldı.

Seyhan Oteli Güney Balo Salonu’nda 
gerçekleştirilen konferansımıza; Başkanımız Av. 
Veli Küçük, Genel Sekreterimiz Av. Semih Gökayaz, 
Saymanımız Av. İlknur Önal, yönetim kurulu 
üyelerimiz; Av. Timur Ortatepe, Av. Mert Kuşdemir, 
Av. A. Duygu Özgüven, Av. Nevzat Elçi, Av. Furkan 
Kılıç’ın yanı sıra meslektaşlarımız, stajyer avukatlar, 
emekli yargıçlar, hukuk fakültesi öğrencileri ve sivil 
toplum temsilcileri yoğun ilgi gösterdiler.

Açılış konuşmasını yapan Baro Başkanımız Av. 
Veli Küçük, uzun zamandır yapılmayan bu çalışmanın 
Miras Hukuku ile ilgili eksiklikleri tamamlayacağını 
ifade etti.

Göreve geldikleri günden bu yana var olan bu 
eksikliği gidermek için çalıştıklarını ve birlikte birçok 
etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu anlamda 
Miras Hukuku hakkındaki bu konferansın yerinde ve 
yararlı bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Salonu yoğun olarak dolduran genç hukukçuları 
görmekten büyük memnuniyet duyduğunu da 
söyleyerek, genç meslektaşlarımızın şimdiden 
uygulamaya ve teoriye önem vermelerinin kendisini 
çok mutlu ettiğini ifade etti.

BAŞKANIMIZ MESLEKTAŞLARIMIZA   
       TAVSİYELERDE BULUNDU

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, konuşmasında 
şu gözlemlerini de paylaştı:

“Meslek kuralları, meslek etiği noktasında son 
günlerde çarpıcı olumsuzluklarında yer aldığı 

örnekler yaşıyoruz. Duruşma salonunda “pelerin 
sallar” gibi cübbe giyme, ölçüsüz meslektaşlar 
arası diyalog, sohbet, ayak ayak üstüne atarak o 
yargılamanın saygınlığı ve vakarı noktasında bizlere 
düşen o önemli görevi, kamusal görevi, hassasiyeti 
yerine getirmediğimize noktasındaki eksikliklerimici 
görüyoruz. Sosyal medya paylaşımlarına da konu 
olan bu olumsuzluklar hakkında da meslektaşlarıma 
bir kez daha görevim gereği görüşlerimi ifade etmek 
istiyorum.

Yargının saygınlığı, savunmanın kutsallığı, 
avukatların kamusal görevleri ve mesleğin vakarı 
hepimizin birlikte 
ortaya koyacağı 
çabalar ve özen ile 
yaşama geçecektir, 
güçlenecektir. 
Bu hususu hiçbir 
zaman göz ardı 
etmeksizin dikkatli 
olmanız noktasında 
hatırlatmak ihtiyacı 
hissediyorum.”

EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, “Bugünkü 

programda çok önemli bir program. 
Komisyonumuzun Başkanı Av. Gülay Ustakapı’ya 
teşekkür ediyorum. Bugün konuşmacılarımız de çok 
değerli isimler. Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi 
ve Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Nurcihan 
Özdoğan akademik çalışmalarıyla her zaman bizlerin 
yanında olan birisi. Diğer konuşmacımız Çankaya 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gamze Turan Başaran da 
bizleri kırmayarak bu önemli programda yer aldı. Miras 
Hukuku deyince biraz önce genç arkadaşlarımızla da, 
stajyer avukat arkadaşlarımızla da konuşmamda ifade 
etmiştim. Meslek yaşamımızda en fazla karşımıza 
çıkan konulardan birisidir. Alt başlıklarında zaten 
var. Tenkis ve denkleştirme, Mirasın reddi, sonuçları 
gibi ana konular. Vasiyetname, muris muvazaası 
nedeniyle tapu iptali gibi daha birçok dava ile iç içe 
olan ve meslek yaşantımızda çok önemli dosyaların 
olabileceği bir konu olacaktır.”
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“OSMAN KAVALA’YA YAPILAN UYGULAMA  
       KABUL EDİLEMEZ”

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, Gezi davasında 
beraat eden ancak 15 Temmuz soruşturması gerekçe 
gösterilerek yeniden İş insanı Osman Kavala’nın 
tutuklanmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı (5. madde) ve 18. 
madde ihlalini oluşturduğu, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi tarafından 10 Aralık 2019 tarihinde karar 
altına alındığını hatırlattı.

Kavala’nın karşı karşıya kaldığı muamelenin, 
insan onuruna aykırı olduğunu da vurguladı.

“Pazartesiden itibaren meşhur Gezi Parkı 
davasının karar duruşmasıyla beraber yargı 
dünyamız, yargının bağımsızlığı kavramı çok ciddi 
ölçüde yara aldı ve üç ayrı basın açıklamasıyla konu 
hakkındaki tespitlerimizi, önerilerimizi kamuoyuyla 
paylaştık. Ülkemizde bir kişi düşünün 850 günü aşan 
zamandır tutuklu. Davasının açılması dahi bir yıldan 
daha uzun sürdü. Mahkeme beraat ve tahliye kararı 
verdi. Dosyanın içeriğini bildiğim için rahatlıkla 
ifade edebilirim. Somut hiçbir delilin, hiçbir verinin 
olmadığı bir dosyadan bahsediyoruz. Bütün bunların 
yanında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 
bizimde imzacısı olduğumuz kararlarının iç hukuku 
noktasında bağlayıcı olduğu bir mahkemenin vermiş 
olduğu kararın, ısrarla uygulanmadığı, siyasi iktidarın, 
Cumhurbaşkanı’nın söylemleri üzerinden ilerleyen, 
açıkçası ben kendi fikrim olarak söyleyeyim. Bu 
gidişatta da ceza verilmesi yönünde beklentilerin 
oluştuğu bir dosyaydı. Çünkü bir kişiyi 850 gün, 
2.5 yıl tutukluluk hali devam ederken beraat kararı 
vermem çok da kadar değil. En azından bu kadar uzun 
süre tutuklu kaldığına göre önemli, ciddi deliller var 
diyorsunuz. Ama bunların da olmadığını biliyorsunuz. 
Yargı bana göre doğru bir karar verdi. Ertesinde tahliye 
aşamasında yapılan başka bir dosyadan dolayı jet 
hızıyla verilen göz ardı kararı var. Şunu da sormadan 
edemiyorsunuz. Bu sanık 2.5 yıldır cezaevindeydi, 
böyle bir soruşturma vardı, ifadesi neden daha önce 
alınıp eksiklikler tamamlanmadı. Tam tahliye anına 
denk getirildi. Yargının bağımsızlığı noktasında ki 
tartışmaların odağına geldi oturdu. Ülkemiz yargısı 
adına üzücü bir durum.”

“HSK ÜYELERİ İSTİFA ETMELİDİR”
Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, Gezi davasında 

beraat kararı veren hakimler için 
HSK tarafından soruşturma izni 
verilmesine de tepki gösterdi.

HSK’nin kararının bağımsız 
yargıyla uyuşmadığını 
ifade ederek,”Öncesinde de 
Cumhurbaşkanı’nın talihsiz 
beyanları var. “Birileri beraat 
ettirme çabasına girdi” gibi 
yargıya en üst düzey yürütme 
yetkilisinin verdiği üstü kapalı 
gözdağı yönüyle öne çıktı. Biz 
bugün 40 Baro olarak açıklama 

yaptık. Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin 
istifasını talep ettik. Yürütmenin ekseninde olan 
HSK yürütmenin bir açıklamasını bir sözünü emir 
telaki ederek en ağır yaptırımları uygulayan üyelerin 
istifa etmesi gerekir. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 
da yürütmenin ve siyasi iktidarın etkisinden uzak 
tutarak liyakat esasına dayalı bağımsız yargıyı 
oluşturma noktasında yeniden yaşama geçirme 
zorunluluğu vardır. İçerisinde Adalet Bakanı’nın, 
Müsteşarın olmadığı, insanların yurttaşın güveni 
noktasında eksikliğin bulunmadığı bir yargı mutlaka 
yaşama geçmeli. Hakim ve savcı kuralarının 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çekildiği, yer 
belirlemenin orada yapıldığı, Cumhurbaşkanı Salona 
girdiğinde tüm yargı mensuplarının ayağa kalkarak, 
elleri patlayıncaya kadar alkışladığı, “kim daha fazla 
alkışlayacak” yarışına girdiği görüntüleri ülkemizde 
görmek istemiyoruz. Yargı bağımsızlığı sağlanacaksa 
bu unsurlardan arındırılmak zorundadır. Bugün artık 
siyasi iktidar ve Cumhurbaşkanı yargının üzerinde 
adeta tepinmektedir. Son uygulamalar açıkça basın 
açıklamaların da ortaya konulan söylemler, “talimat” 
verdik sözleri, sonrasında bir eski generalle ilgili 
verilen karar sonrası, kararı veren Ankara BAM Daire 
üyelerinin hepsini başka bir şehre görevlendirmeleri 
gibi olumsuz coğrafi teminat noktasında, hakim 
savcı teminatı hakkında önemli endişelerin ortaya 
konulduğu uygulamaları artık ülkemizde görmek 
istemiyoruz. Yargının kararlarının adil olarak yaşama 
geçtiği ve yurttaşın yargıya güven duyduğu günleri 
görmek istiyoruz. Adana Barosu olarak da biz bu 
çabayı ortaya koyuyoruz.”

Bugünkü konuşmacılarımıza, siz değerli 
misafirlerimize teşekkürlerimi sevgilerimi saygılarımı 
sunuyorum.”

Baromuz Meslekiçi Eğitim Komisyonu 
Başkan Av. Gülay Ustakapı’nın moderatörüğünde 
gerçekleştirilen konferansta; Çukurova Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi 
Nurcihan D. Özdoğan “Tenkis ve Denkleştirme” 
ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. 
Gamze Turan Başara “Mirasın Reddi ve Sonuçları “ 
hakkında sunum yaptı.

Program soru/cevap bölümüyle devam etti.
Ardından Baromuz adına konuşmacılara değerli 

bilgilerini paylaşımlarından ötürü Teşekkür Plaketleri 
takdim edildi.
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DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ 
KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİMİZ GAZETECİ TULUHAN 

TEKELİOĞLU’NUN “YAPABİLİRSİN!” BELGESEL GÖSTERİMİ VE 
SÖYLEŞİSİ İLGİYLE İZLENDİ

Baromuzun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü Anma ve Farkındalık etkinlikleri 
kapsamında Gazeteci-Yazar Tuluhan 

Tekelioğlu’nun çeşitli yörelerden bütün engellemeler 
ve zorluklara rağmen başarılı olmuş kadın 
hikâyelerinin anlatıldığı “Yapabilirsin” belgeselinin 
gösterimi ve söyleşisi Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal 
Salonunda yapıldı.

Gazeteci-yazar Tuluhan Tekelioğlu’nun 
hazırladığı; kendi hayatının iplerini eline almış; cesur, 
güçlü ve üretken kadınların hikâyelerini konu aldığı 
Belgeselin gösterimine ilgi çok yoğundu.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, Başkan 
Yardımcımız Av. Sabahattin Gümüş, Genel 
Sekreterimiz Av. Semih Gökayaz, yönetim kurulu 
üyelerimiz Av. Miyesser Erselan Önenli, Av. Duygu 
Özgüven, Av. Sinem Tanrısınatapan, Kadın Hakları 
Merkezimizin Başkanı Av. Merve Gündoğdu, 
TÜRAVAK Yönetim Kurulu Başkanı Av. Rifat 
Erdem, meslektaşlarımız, sivil toplum örgütlerinin 
temsilcileri ve davetliler katıldı.

Belgeselin gösterimine ev sahipliğini yapan Baro 
Başkanımız Av. Veli Küçük, yaptığı konuşmada; 
Kadın Hakları Merkezimizin çok önemli çalışmalarla 
farkındalığı, kadın erkek eşitliği ve cinsiyet 
ayrımcılığına yönelik mücadelelerinin takdire şayan 
olduğunu ifade etti.

“SAVAŞLAR SON BULMALIDIR”
Ülkemizin olumsuz günlerden geçtiğini ifade 

eden Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, “Dün gece 
saat 24:01 itibariyle İdlib’de ateşkes ilan edildi. Hangi 
koşullarda, her ne şekilde olursa olsun, silahlara son 
vermek, ateşkes ilan etmek bence çok kıymetli. İsmine 

ne söylerseniz söyleyin. Sınır ötesi operasyon deyin, 
kendi sınırlarımızı koruyoruz deyin. Sonuçta bunun 
acısını sivil halk, kadın ve çocuk çekiyor. Yunanistan 
ve Bulgaristan sınırında ki acı tablo insanlığın ruhunu 
diplomatik malzeme yapan acı tablo hepimizin 
gözleri önünde cereyan ediyor. Bana göre utanç 
tablosu. Umarım ki biran evvel Birleşmiş Milletler, 
uluslararası toplum bu sürece el koyup daha başka 
Aylan bebekler, daha başka can kayıpları yaşanmadan 
bir an evvel sonlandırır. Bu olumsuz tablo ülkemiz 
adına da, insanlık adına da bir bitirilir”

“YARGI ÜZERİNDEN KORKU     
       VERİLMEKTEDİR”

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, Cumhuriyet 
Gazetesi yazarları ve Oda TV Haber Müdürü Barış 
Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç’ın yaptıkları haber 
nedeniyle tutuklamalarına değinerek, “Artık basın 
özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün isminin bile 
geçmediği süreçten geçiyoruz. Yaratılmak istenen 
korku imparatorluğu ortamına, siyasi iktidardan 
kaynaklanan bu ortama da yargıyı aracı kılınarak, 
yargı üzerinden ortaya konulmaya çalışılan bu 
ortama, bu psikolojiye itiraz ediyoruz. Bunlar son 
bulmalı. Adalet Nöbetleri de kaldığı yerden devam 
ediyor. Ülkemizde eşitsizlik, adaletsizlikler olduğu 
sürece biz bu mücadeleyi ortaya koymaya devam 
edeceğiz.”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 
tüm kadınlarımızın emekçi kadınlar gününü 
kutluyorum. Aynen burada olduğu gibi, ülkemizde, 
dünyada güçlü kadınların eşit bireyler olarak yaşamın 
her alanında, siyasette, ekonomide, kültürde, sanatta 
olabilmeleri için verilen mücadeleyi sonuna kadar 
ortaya koyan kadınlarımızı da kutluyorum. Bu sayının 
artmasının ve sivil toplum kuruluşları ve siyasette 
dahil olmak üzere güçlü kadınların olduğu bir ülke 
özlemimi yeniliyorum. Tuluhan Tekelioğlu’na bizleri 
kırmadığı için teşekkür ediyorum.”
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TEKELİOĞLU: KADINLAR TOPLUMUN  
       LOKOMOTİFİDİR

Ünlü Yazar ve Sunucu Tuluhan Tekelioğlu’nun 
hazırladığı belgeselin ardından söyleşiye geçildi.

Tuluhan Tekelioğlu, insanların mutlu olmayı, 
yönetilmeyi, sevilmeyi ve benzeri birçok değişimi 
dışarıdan beklediğini anımsattı.

Kadınların toplumun lokomotifi olduğunu işaret 
eden Tekelioğlu, “Bu toplumun lokomotifi kadınlardır. 
Kadınlar bu ülkenin itici gücüdür. Sen neye hazırsan 
oda sana hazırdır der. Bu belgeselimizde görmeyi 
istediğimiz değişikliğin nedeni de oldur. Çünkü 
bizler her şeyi dışarıdan bekliyoruz. Mutlu olmayı, 
yönetilmeyi, sevilmeyi, bir şeyleri başarmayı. Oysa 
içimizde öyle bir güç var ki, bu güce sarıldığımızda 
bunu zaten yapabiliyoruz. Buna yapanlarda 
Türkiye’de kadınlar.” dedi.

“MUMU YAKARAK ÖNCE KENDİMİZİ   
       AYDINLATIYORUZ”

Farkındalık yaratmak için yola çıktığını belirten 
Tekelioğlu, “Bunun farkına varılması için yola çıktım. 
Bu yola çıkarken benim bir kahramanlarım vardı. 
Sizde bir kahramanınızı seçip yola çıkın. Benim 

kahramanım anneannemdi. Benim Anneannem 
Selanik göçmeni bir kadındır. Şunu söylerdi bana her 
zaman. “Sana taş atana her zaman ekmek vereceksin” 
demişti. Ben bu sözün ne demek olduğunu başıma 
gelen o acı olaydan sonra anladım. Bana taş atanlara 
ekmek vermeyi tercih ettim. Bir söz daha var 
“karanlığa karşı küfredeceğine karanlığa karşı mum 
yak” diye. Bizler o mumu yaktığımızda önce kendimiz 
aydınlanıyoruz, sonra başkalarını aydınlatıyoruz. 
Bir kadın aydınlanırsa toplum aydınlanır. Büyük 
bir devrim yaratmış kadınların sayısı milyonlardır. 
Bizler içimizdeki güce sarıldığımızda ve gerçekten 
yola çıktığımızda önümüzde hiçbir engel kalmıyor.” 
şeklinde konuştu.

Programın sonunda katılımcıları ayağa davet 
edip hep birlikte “Yapabilirsin” sloganını seslendirdi.

Kadın Hakları Merkezi Koordinatörümüz Av. 
Sinem Tanrısınatapan ve merkez üyelerimizle 
birlikte Tuluhan Tekelioğlu’na değerli katkılarından 
ötürü Adana’nın sembolleri pamuk ve portakal içeren 
yine bir kadın emeği ahşap ağaç süslemesi hediye etti.

Tekelioğlu, ardından “Yapabilirsin” isimli kitabını 
imzaladı.
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BAROMUZ KADIN HAKLARI MERKEZİ 
KOORDİNATÖRÜ AV. SİNEM TANRISINATAPAN’IN KONUŞMACI 

OLDUĞU “KADININ ADI VAR” PANELİ BAŞKANIMIZ 
AV. VELİ KÜÇÜK’ÜN KATILIMIYLA YAPILDI

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP) Adana İl Başkanlığı 
tarafından, 8 Mart Dünya Emekçi 

Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen “Kadının Adı 
Var” konulu panel Büyükşehir Belediyesi Tiyatro 

Salonu’nda yapıldı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan 

Karalar, Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, CHP Adana İl 
Başkanı Mehmet Çelebi, Adana Milletvekilleri Ayhan 
Barut, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut meslek 
odaları, sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri 
ile yurttaşlar katıldı.

Baromuz mensubu Av.Erdal Yıldırım’ın 
yönettiği panelde Kadın Hakları Merkezi Yönetim 
Kurulu Koordinatörümüz ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Hukuk İşlerinden sorumlu Adana İl Başkan 
Yardımcısı Av.Sinem Tanrısınatapan; hukuk ve 
haklar alanında kadın, DİSK Genel Başkanı Dr.Arzu 
Çerkezoğlu; sendikal faaliyetlerde kadın, Siyasal 
İletişim Danışmanı Dr.Gülfem Saydan Sanver ;siyasî 
hayatta kadının yerine ilişkin güncel tartışmaları 
değerlendirdiler.

Sosyal, siyasal ve ekonomik hayatta kadının 
yaşadığı sorunları ve çözüm yolları ile ilgili soruları 
cevapladılar.
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Başkanımız Av. Veli Küçük, bir kolejin 
daveti üzerine katıldığı “Geleceğine Yön 
Ver;  Kariyer Günleri” Söyleşi programına 

katıldı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından koronavirüs 
tehlikesinin pandemi ilan edilmesi nedeniyle sosyal 
paylaşım ağı üzerinden lise öğrencileri ile buluştu.

Söyleşide; neden hukukçu olmayı istediğini, 
avukatlığı niye tercih ettiğini, iş imkanları, avukatlık 
mesleği ve baronun faaliyetlerinden bahseden Baro 
Başkanı Av. Veli Küçük, daha sonra öğrencilerin 
güncel konularla alakalı sorularını yanıtladı. 

Başkanımız  Av. Veli Küçük, her zaman çocukların ve 
gençlerin yanında olacaklarını ifade ederek, “Öğrenci 
arkadaşlarımla bir araya gelmek benim için çok büyük 
mutluluk. Salgın hastalık riski nedeniyle evlerimizden 
çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz ama sağlık her 
şeyden önemli. En azından böylesi platformlarla bir 
araya gelebiliyoruz. Bizler, yurttaşlarımızın adalete 
erişiminin, hak arama özgürlüğünün, savunma 
hakkının ve hukuk devletinin en temel güvencesi 
olan avukatlık mesleğini ifa ediyoruz. 

Hakkın savunucusu, halkın sesiyiz bizler; topluma 
yön veren, mazlumun yanında olan, onurlu ve itibarlı 
bir mesleğin mensuplarıyız. Hukukçu olmak bir 
ayrıcalıktır. Avukatlık; kariyer ve itibar mesleğidir. 
Hukukçu nosyonunuzu elde etmeniz halinde yurt 
dışında da mesleğinizi ifa edebilirsiniz. Bu meslek 

büyük ölçüde amatör ruhla yapılan kamusal bir 
meslek ama profesyonelleşmenin ve doktorluk 
da olduğu gibi özel bir alanda uzmanlaşmanın da 
olabileceği bir meslektir. 

Ülkemizde şu an 130 bin avukat sayısı sizleri 
olumsuz etkilemesin. İdealinizde avukatlık var ise bu 
mesleğe sahip olma isteğinden asla vazgeçmeyin. Ben 
bugün dünyaya bir daha gelsem yine avukat olurdum 
diyecek kadar mesleğinden keyif olan ve seven bir 
avukatım.

Aydınlık geleceğimiz, yarınlarımız olan 
gençlerimizi bilgilendirmek en önemli 
vazifelerimizden birisidir. Şu an da 20 yaş altı 
olduğunuz için salgın hastalık riski nedeniyle 
evlerinizdesiniz. Bugünleri fırsata çevirip bol bol 
kitap okuyarak değerlendirmelisiniz. 

Baro olarak eğitime ve sosyal projelere katkılarımız 
her zaman sürmektedir. Okulunuzla işbirliği 
halindeyiz, öğrencilerimiz için neler yapabiliriz, 
değerlendireceğiz. Sizleri Adliyeye ve Baromuza 
davet ediyorum. Benim odamın kapısı sizlere her 
zaman açıktır.” 

Program sonunda Erkan Koleji yetkilileri de 
Baro Başkanımız Av. Veli Küçük’e katılımlarından ve 
değerli vakitlerini ayırmasından ötürü teşekkürlerini 
ifade etti.

BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK “GELECEĞİNE YÖN VER; 
KARİYER GÜNLERİ” SÖYLEŞİSİNDE LİSE 

ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU
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“YAPISAL REFORMLARDA AVUKATLARIN ROLÜ VE ÖNEMİ: 
YARGI, HESAPVERİRLİK VE TEMSİLDE ADALET” KONULU 

ONLİNE TOPLANTIYA BARO BAŞKANI AV. VELİ KÜÇÜK 
VE DAHA İYİ YARGI DERNEĞİ BAŞKANI AV. MEHMET GÜN 

KONUŞMACI OLDU

Adana Baro ve Daha İyi Yargı Derneğinin 
birlikte düzenlediği Başkanımız Av. Veli 
Küçük ile Daha İyi Yargı Derneği Yönetim 

Kurulu Başkanı Av. Mehmet Gün’ün konuşmacı 
olduğu “Yapısal Reformlarda Avukatların Rolü ve 
Önemi: Yargı, Hesapverirlik ve Temsilde Adalet“ 
konulu online toplantı (Webinar) gerçekleştirildi.

Daha İyi Yargı Derneği Genel Sekreteri Tuğçe 
Özbilen’in moderatörlüğünde yapılan toplantıda 
Baro Başkanı Av. Veli Küçük, konuşmasına salgın 
hastalık pandemi günlerinin bir an evvel sonlanmasını 
ülkemizin ve dünyamızın normalleşmesine olan 
isteğini ifade ederek başladı. 

Yargının yürütme ve diğer güçlerden bağımsız 
olması, bağımsızlığının gözetilmesi ve saygı 
duyulması, doğrudan veya dolaylı herhangi bir 
şekilde kısıtlama, etki, yönlendirme, baskı, tehdit veya 
müdahale olmaksızın karar verir olması gerektiğinin 
altını çizdi. Daha iyi bir yargının bu ülkenin her 
bakımından gelişimine katkı sunacağını ifade etti. 

“Demokrasi sorumluluk demektir” diyen 
Başkanımız Av. Veli Küçük, bunun da siyasette 
başlaması gerektiğine vurgu yaparak, “Sorumluluk 
ve yetki makamında olan kişiler ne yazık ki bunun 
gereği olan istifa müessesini işletemiyor. Bu olsa belki 
daha iyi şeyler olacak. Ne kazalar, ne ihmaller, ne 
aksaklıklar ne tedbirsizlikler yaşandı bir tek sorumlu 
“ben hatalıyım, istifa ediyorum” diyeni göremedim. 
Buradan bir kez daha yeri gelmişken söylüyorum: 
Siyasi Partiler ve Seçim Yasasının değişmesi gerekir. 
Adana Barosu’nda iki dönem teamülü var. Kadın 

temsili yüzde 48 oranında. Ben ikinci dönemindeyim. 
Görev sürem bitince koltuğa yapışıp kalmayacağım, 
bırakacağım. Böyle olması daha uygun.”

“SİVİL BİR ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR”
Anayasanın toplumsal bir uzlaşma metni olduğunu 

dile getiren Baro Başkanı Av. Veli Küçük, toplumun 
tüm kesimlerini kucaklayan, toplumun ortak 
ihtiyaçlarına yanıt veren, içeriği ve hazırlanma şekli 
metnin meşruiyetini belirleyen anayasa sorununun 
ülkemiz için son derece önemli olduğunu ifade 
etti.  Son 30 yıl da anayasanın yamalı bohça misali 
17 kez değişime uğradığını hatırlatarak, meşruiyeti 
halen tartışılan darbe döneminde hazırlanan 1982 
anayasasının yerine sivil bir anayasaya ihtiyaç 
olduğunu dile getirdi.

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün 
de Türkiye’deki yargı ve hukuk reformu hakkında 
slayt gösterimi eşliğinde istatistiki ve detaylı bilgiler 
verdi. 

Yargının sorunlarına yönelik uygulanabilir 
çözümler ortaya koydu.  Ülkemizde son yıllarda 
gündemde en çok yer eden adalet sistemin işleyişindeki 
aksaklıkları belirtti. Türkiye’de Demokrasi’nin temel 
sorunun ise; aslında işlevlerinde bağımsız, etkin ve 
hesapverir bir Yargı’ya ve o’nun sağlayacağı hukukun 
üstünlüğüne olan ihtiyaca işaret edildi.

Yürütmenin yargıya hesap vermemesinden, 
yargının da yetersiz ve fayda üretememesinden 
yakındı.

Toplantı soru/cevap bölümüyle sona erdi.
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BAROMUZ MENSUBU AV. BADEGÜL BOZKURT ULUDAĞ TBB 
TV’DE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNUNDAKİ POLİTİKA 

VE PROSEDÜRLERİ ANLATTI

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Kişisel Verileri Koruma 
Hukuku Komisyonu (KVKK) Sorumlusu 

Av. Şakir Uzun’un TBB TV’DE hazırlayıp sunduğu 
programda TBB KVKK Hukuk Eğitim Birimi Üyesi 
ve Baromuz KVKK Komisyonu Başkan Yardımcısı 
Av. Badegül Bozkurt Uludağ “KİŞİSEL VERİLERİN 
KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR” hakkında 
slaytlar eşliğinde sunumda bulundu.

Av. Badegül Bozkurt Uludağ, sunumunda özel 
hayatın gizliliğine değinerek, “Herkes, özel hayatına 
ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına 
sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine 
dokunulamaz.

Bu maddeye 07.05.2010 tarihinde eklenen ek 
fikra ile; “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin 
korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin 
kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, 
bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya 
silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda 
kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. 
Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde 
veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin esas ve Usuller kanunla 
düzenlenir.” denilmektedir.”

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin hususlar 

hakkında ise Av. Badegül BOZKURT Uludağ, 
“Veri sorumluların kilisel verilerin hukuka aykırı 
olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka 
aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin 
muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik 
düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü 
teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına 
başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi 
hâlinde, birinci fikrada belirtilen tedbirlerin 
alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken 
sorumludur.”

KVKK Politikası hakkında da bilgi veren Av. 
Badegül Bozkurt Uludağ, “Politika bir kuruluşun 
veri koruma uyumluluk programinın temelini 
oluşturması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. 
Örneğin; veri ihlali durumunda “Kurul denetçileri” 
yürürlükte olan politika ve prosedürlerinin bir 
örneğini istemekte, o nedenle Veri sorumlularının 
gerçek faaliyetleri yansıtan politika prosedürlerini 
ortaya koyması gerekmektedir.

Kısaca politika oluşturulurken veri sorumlusu 
“kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin gerçekleştirdiği 
her aşamaya ilişkin prosedürleri” göstermektir. “ dedi

Ayrıca kişisel veri işlenmesine ilişkin hususlar ve 
genel ilkeler üzerinde durdu.
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BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK, “AVUKATLIK YASA TASARISI 
BAĞIMSIZ AVUKATLIĞIN SONU MU?” KONULU VİDEO 

KONFERANSTA GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI

Başkanımız Av. Veli Küçük ve İzmir Barosu 
Başkanı Av. Özkan Yücel, Hukukçu 
Dayanışması tarafından video konferans 

ile yapılan ve canlı yayınlanan “Avukatlık Yasa Tasarısı 
Bağımsız Avukatlığın Sonu mu?” başlıklı söyleşinin 
konuğu oldular.

Hukukçu Dayanışması YouTube kanalı ve 
Facebook hukukçu dayanışması sayfasından 
canlı izlenen program Av. Sadık Onur Gelbal’ın 
moderatörlüğünde yapıldı.

Başkanımız Av. Veli Küçük, savunma mesleğinin, 
demokrasinin ve hukuk devletinin güvencesi, 
yargının kurucu unsuru olan avukatların, Türkiye 
Barolar Birliğinin ile Baroların bölünmek istendiğini 
belirterek, “Sadece barolar da değil. “Savaş bir halk 
sağlığı sorunudur” diyen Türk Tabipler Birliği ve farklı 
ses, düşünce ortaya koyan, muhalif kimlikleri olan 
meslek kuruluşlarının da “delege sayısı”, “nisbi temsil” 
gibi özellikle büyük şehirlerde “alternatif baroların” 
kurulabilmesini sağlayacak mevzuat değişikliği için 
seçenekler siyasi iktidar tarafından ortaya atıldı.

O zaman farazi söylüyorum; yapılacak genel 
seçimlerde İstanbul ile Bartın’ın milletvekili sayısını 
eşit sayıda çıkarmasını sağlayacak düzenleme de 
olsun Ya da mecliste milletvekili bulunan tüm partiler 
aldığı oy oranında hükümette yer alsın denilebilir mi? 
Böyle olursa daha demokratik düzen oluşmaz, tam 
tersi işlemez bir sisteme, kaos ve kargaşaya sebebiyet 
verilir.

Biz 24 Şubat 2018’de Ankara’da onbinlerce 
meslektaşımızın katılımıyla TBB ve TTB’nin 
isimlerindeki Türkiye ve Türk kelimelerinin 
çıkarılması dayatmasında nasıl karşı duruş ve 
kenetlenme ortaya koymuşsak, bugün de mesleki 
birlik ve dayanışmamızın yok olmasına, kazanılmış 
tüm sosyal ve hukuksal haklarımızın elimizden 
alınmasına neden olacak yeni dayatmalara o 
bugün de karşı duruyoruz, bugün de 24 Şubat’ta 
durduğumuz yerdeyiz. Bugün de aynı tavrı sergileme 
zorunluluğumuz vardır.

Bu yasada teslimiyetçi, yandaş anlayışı ortaya 
koyacak değişime asla izin vermeyeceğiz.

TBB ve 80 Baronun katıldığı ortak açıklamayla 
da bu tavrımızı ortaya koyduk. Böyle bir düzenleme 
yapılacaksa barolar muhatap alınmalıdır dedik. 
Türkiye Barolar Birliğinin barolarla birlikte 
büyük bir çalışma yaparak hazırlamış olduğu ve 
Meclis’te bekleyen Avukatlık Yasa Tasarısı var iken 
Cumhurbaşkanı tarafından ortaya atılan bana göre şu 
anda gereksiz bir suni bir gündem olan ve her şeyden 
önemlisi İnsan sağlığını ciddi bir şekilde tehdit eden 
Covid-19 salgınıyla boğuştuğumuz şu günlerde bu 
tartışmaların temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp önümüze 
konulmasını doğru bulmuyorum.” dedi

‘ÖLÜM ORUCU’NDAKİ          
       MESLEKTAŞLARININ SESİ OLDU

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, Çağdaş 
Hukukçular Derneği mensubu 20 avukatın 
yargılandığı davadaki uygulamalar, adil yargılanma 
ve savunma hakkının kısıtlanması, müvekkilleri ve 
siyasi mahkûmlar üzerindeki baskılar gerekçesiyle 
“ölüm orucu” başlatan meslektaşlarımız Av. Ebru 
Timtik’in 140 gündür, Av. Aytaç Ünsal’ın da 109 
gündür eylemlerine devam ettiklerini hatırlatarak 
yetkililerden konuya hassasiyet göstermeleri, bu 
sesi ve çığlığı duymaları, adil yargılanma hakkının 
yaşama geçirilmesi çağrısını yineledi.

Yaklaşık 2 buçuk yıldır tutuklu bulunan 
meslektaşlarının bir süredir adil yargılanma ve 
adalet talebiyle bu çareye başvurduklarını belirten 
Başkanımız Av. Veli Küçük,”Meslektaşlarımızın 
başlattığı ve vahim sonuçlar doğurabilecek 
eylemlerine karşı duyarsız kalınmamalı. Bu sese 
kulak verilmelidir.

Cumhurbaşkanını, Adalet Bakanını ve tüm 
yetkilileri, kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyorum. 
Bu aslında onların değil bu ülkede yaşayan herkesin 
sorunudur. Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’te olduğu 
gibi yeni canlar kaybetmeyelim. Gelin ölümün 
karşıdında yaşamı kutsayalım.”

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, “Neyse ki cesur 
ve geleceğe umutla bakan gençlerimiz var. Ülkemizin 
aydınlık yarınlarına onlar güç verecekler. Barolar ve 
hukukçular toplumun neresinde ezilen var, mazlum 
var, haksızlığa uğrayan ve adalete ihtiyacı olan 
yurttaşlarımız var ise hep yanında oldu, olmaya da 
devam edecektir. Genç meslektaşlarıma her zaman 
söylediğim; hukukçu olmak sadece dosya kapakları 
arasında, adliye koridorlarında yapılabilecek bir 
meslek değildir. Bizler toplumun aydın, dinamik, 
düşünen ve gözlemleyen meslek grubunu temsil 
ediyoruz. Avukatlar yaşadıkları dönemin ve tarihin 
de tanıklarıdır.

Aydınlık ve güneşli güzel günlere olan umudumuzu 
hiçbir zaman kaybetmeden bu mücadele içersinde 
olacağız. Hepimizin her zamankinden daha fazla 
dayanışmaya ve kenetlenmeye ihtiyacı var.”  ifadelerini 
kullandı.
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BARO BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK, BAROLAR TARTIŞIYOR; 
“ADLİ SİSTEMDE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR” 

BAŞLIKLI VİDEO KONFERANS PROGRAMINDA GÖRÜŞ VE 
DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞTI

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük ve Çocuk 
Hakları Komisyonu Başkanımız Av. Veysel 
Tuncil ile birlikte  Mersin Barosu ve Çocuk 

Alanında Çalışan Avukatlar Ağı’nın (ÇAÇAV) birlikte 
düzenlediği Barolar Tartışıyor; “Adli Sistemde Suça 
Sürüklenen Çocuklar” video konferans programına 
katıldı.

ÇAÇAV Koordinatörü Av. Şahin Antakyalıoğlu’nun 
moderatörlüğünde yapılan programda; Baro 
Başkanımız Av. Veli Küçük’ün yanı sıra Antalya Baro 
Başkanı Av. Polat Balkan, Bursa Baro Başkanı Av. 
Gürkan Altun, Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay, 
Mersin Baro Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, Kırklareli 
Barosu Başkan Yardımcısı Av. Bahadır Buzol, Baromuz 
Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Veysel Tuncil, 
Antalya Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. 
Yadigar Gedik Toy, Kırklareli Barosu Çocuk Hakları 
Merkezi Başkanı Av. Umut Kurt, Bursa Barosu Çocuk 
Hakları Merkezi Başkanı Av. Merve Kayrak, Düzce 
Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Tuğba Can 
ve Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. 
Burcu Düzen görüş ve düşüncelerini paylaştı.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, konuşmasında; 
Adana Barosu’nun uzun yıllardan bu yana çocuk 
hakları sorunlarına duyarlı bir baro olduğunu ifade 
ederek,  sosyal devlet ilkesinin yaşama geçirilmesi ve 
aile içi eğitimin önemine değindi.

Sadece sokaktaki çocukların değil cezaevinde 
annesiyle beraber kalan çocukların ve mülteci 
çocukların da özel sorunları bulunduğunu hatırlatan 
Baro Başkanımız Av. Veli  Küçük, çocuk müdafiliğinin 
mesleki sorumluluk yönüyle daha büyük bir 
hassasiyetle yerine getirilmesinin önemli olduğunu 
kaydetti.

2020 yılının ilk 5 ayında, ilimizde cinsel içerikli 
suçlar nedeniyle 659 çocuğun adli süreçle muhatap 
olurken, hırsızlık suçu nedeniyle 922, yağma suçu 

nedeniyle 45, uyuşturucu suçları nedeniyle ise 128 
çocuk hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

“Suça sürüklenen çocuk” kavramının, Çocuk 
Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2005 yılı 
itibariyle, çocukları suçun öznesi olarak gören 
“şüpheli” ve “sanık” gibi kavramlardan ayırması 
yönüyle o dönemde sevindirici bir gelişme olarak 
kabul edildiğine değinen Baromuz Av. Veysel Tuncil, 
aradan geçen 15 yıllık sürenin sonunda, bu kavramın 
masumiyet karinesini ihlâl eder bir yönünün 
bulunduğunun fark edildiğini ve bu kavramın 
yerine uluslararası metinlerde yer alan “kanun ile 
ihtilaf halindeki çocuk” deyiminin kullanımının 
yaygınlaştırılması bakımından kamuoyunda 
tartışmaya açılmasının yararlı olacağına dikkat çekti.  

Adana ilinde, 2019 yılında 15.124 çocuğun, 2020 
yılının ilk 5 ayında ise 4.678 çocuk için Baromuz 
tarafından avukat görevlendirmesi yapıldığına işaret 
etti.

Av. Veysel Tuncil, çocuk hakları meselesinin, 
adlî sisteme ait bir problem olarak görülmekten 
vaz geçilmesini ve çocukların suça sürüklenmesinin 
arka planında bulunan sosyal, ekonomik ve eğitim 
temelli sorunların çözüme kavuşturulmasıyla 
giderilebileceğine değindi.

Adana’da adli sistem içerisine dâhil olan 
çocuklarımızın onarıcı adalet ilkeleri çerçevesinde 
adli görüşme odalarının faaliyete geçirilmiş olmasını 
ve Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü 
kuruluşunu önemli bir kazanım olarak gördüğünü 
belirten Av. Veysel Tuncil, adli merciler tarafından 
verilen kararlarda, çocuğun yüksek yararını önceleyen 
Havana, Pekin ve Riyad kuralları gibi uluslararası 
çocuk hakları metinlerinin referans alınmaya 
başlanmasının, bu alanda çok yüksek bir gelişmişlik 
göstergesi olarak kabul edilmeye başlanacağını ifade 
etti.
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BAROMUZDAN İSKENDERUN’DA 19 YAŞINDAKİ BERFİN ÖZEK’E 
ASİTLE SALDIRAN SANIĞA VERİLEN 13 YIL 6 AY CEZAYA TEPKİ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 19 yaşındaki 
Berfin Özek’in evine gittiği sırada yüzüne 
asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve 

yüzünün önemli bir bölümünün yanmasına neden 
olan sanığın, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 
müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 
sonuçlandı. 

İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki 
duruşmayı Baromuz ve Hatay Barosu katılan sıfatıyla 
takip ettiler. 

Baromuzu temsilen duruşmaya Kadın Hakları 
Merkezimizin üyeleri Av. Bahar Melek Öğrü, Av. 
Nazlı Eylem Özen, Av. Badegül Bozkurt Uludağ, Av. 
Berfu Salıcı Yakıt ve baromuz mensubu Av. Volkan 
Hüseyin Ertem katıldı.

İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 
ve sanık Casim Ozan Çeltik’in tutuklu bulunduğu 
Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan 
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla 
katıldığı duruşmada, mahkeme heyeti tutuklu sanık  
hakkında beklentinin aksine “kasten öldürmeye 
teşebbüsten” değil, “kasten yaralama” suçundan ceza 
verdi. 

Kasten yaralamadan 12 yıl ceza alan sanık kasten 
başkasının vücuduna acı vermeden veya sağlığının ya 
da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmadan 
18 ay olmak üzere toplamda 13 yıl 6 ay hapis cezası 
aldı. Baromuz karara tepki gösterdi. 

“Bir buçuk litre asidin kasten yaralama olarak 
değerlendirilmesi ne vicdana ne hukuka sığan bir 
karardır. Türkiye’de bununla ilgili emsal kararlar 
vardı, bu tür davranışın kasten yaralama değil kasten 
öldürme olduğuna dair, biz bu kararları da dosyaya 
ibraz ettik, ancak mahkeme heyeti mütalaaya uygun 
olarak değerlendirme yaptı. 12 yıl 18 ay ceza aldı, infaz 
rejimine göre yatıkacak süre de çok fazla olmadığı 
için Anayasa Mahkemesine başvurup kısa bir süre 

sonra cezaevinden çıkması gayet de mümkündür. 
Adil olmayan ve ödül gibi bu ceza asla kabul edilemez. 
Yasal yolları işleterek sanığın hak ettiği cezayı 
almasının takipçisi olacağız.” denildi.

BERFİN ÖZEK: BİZ BU KORKUYLA NASIL  
       YAŞAYACAĞIZ?

Berfin Özek de karar karşısında şoke olduğunu 
belirterek “İstediğimiz ve beklediğimiz karar bu 
değildi. Benim çektiğim acıların karşılığı bu olamaz. 
9 yıl nedir ki? Açık cezaevinde yatacak. Evine gidip 
gelecek. Ben bu süreçte ne yapacağım? Annem, 
ağabeyim işe gidip geliyor. Biz bu korku ile nasıl 
yaşayacağız bilmiyorum. Hukuk mücadelesine 
devam edeceğiz. En ağır cezaya çarptırılmasını 
istiyoruz” dedi.

Olay şöyle olmuştu; Berfin Özek, 15 Ocak 2019 
tarihinde akşam saatlerinde dershaneden evine 
dönerken önünü kesen Casim Ozan Çeltik tarafından 
yüzüne asitli bir sıvı atılmış ve olay yerinden kaçarak 
uzaklaştı. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin Özek, 
çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. İlk müdahaleden sonra Adana Şehir 
Hastanesi’ne sevk edildi. Olay yerinde bulunan 
materyallerde parmak izine rastlanan ve olay anında 
bulunduğunu söylediği yerlerde görüntüsüne 
rastlanmayan Casim Ozan Çeltik “Kasten öldürmeye 
teşebbüs” suçundan tutuklandı. Kasten öldürmeye 
teşebbüsten yargılanan sanığın, Berfin Özek ve 
annesini tehdit ettiği ve şiddete maruz bıraktığı 
duruşmalara yansımıştı.

Berfin Özek ise tüm yargılama sürecini sanığın 
bıraktığı ağır yaraların tedavisi ile geçirdi. Duruşmalara 
katılamadı. Özek’in yüzünün tamamen iyileşmesi için 
İskenderun Kadın Platformu tarafından başlatılan 
kampanya yoğun ilgi gördü ve yeni yüzüne kavuşması 
için Özbek’e Bodrum’da yüz nakli yapıldı.
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KADIN HAKLARI MERKEZİMİZİN ÇALIŞMALARI VE 
KADIN CİNAYETLERİ DAVALARINA KATILIMLARI 

DEVAM ETMEKTEDİR

Baromuz Kadın Hakları Merkezi kadına 
yönelik erkek şiddetine karşı gönüllü 
danışmanlık ve bilinçlendirme çalışmaları 

yapmaya, aynı zamanda Adana’da ve bölgemizde 
olduğu gibi Türkiye’nin dört bir yanındaki 
duruşmalara katılmaya devam etmektedir.  

Kadın Hakları Merkezi Başkanımız Av. Merve 
Gündoğdu, yaptığı açıklamada, yargılamayı 
uzatmaya ve mağdura yönelik suçlayıcı eril dile karşı 
mücadeleye devam edilmesi gerektiği ve bu yönde 
desteğin çok önemli olduğunu vurguladı. 

Merkezimizin Başkanı Av. Merve Gündoğdu, 
takip edilen dosyalar hakkında da bilgilendirmede 
bulundu; Mersin’de boşandığı eşi öğretmen Kübra 
Aşkın’ı, seyir halindeki aracına çarparak durduran ve 
tabancayla öldürdüğü iddiasıyla hakkında müebbet 
hapis cezası istenen Davut D.’nin yargılandığı 
dosya takip edildi. Maktul öğretmen Kübra Aşkın 
duruşmasında sadakatsizlik iftiraları ile cezai indirim 
amaçlandığı görülen duruşmada, sanığın ‘kasten ve 
tasarlayarak öldürme’ suçundan yargılanması, tahrik 
indirimi uygulanmaması talep edildi.

İddia makamının, sanığın tutukluluk halinin 
devamını istediği duruşmada mahkeme heyeti, 
sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek 
duruşma ertelendi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 
katledilen Ceren Damar duruşmasında, olaya 
ilişkin hiçbir görgü ve bilgi sahibi olmayan sanığın 
akrabalarının ifadeleri ile maktul Ceren Damar’ın 
hatırasına alenen hakaret ettikleri için büyük tepki 

gösterildi. Duruşmada, bir önceki mütalaa tekrar 
edilmek suretiyle, sanığın Tutukluluk halinin 
devamına karar verilmiştir. Duruşma ertelenmiştir.                                                                                                                               

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde maktul 
meslektaşımız Av. Müzeyyen Boylu duruşmasına 
sanık ve avukatı katılamadı. Sanığın ruh ve sinir 
hastalıkları hastanesinde olduğu rapor alınmak üzere 
duruşma ertelendi.

ÇEVRE KOMİSYONU ÜYELERİMİZ AV. İSMAİL HAKKI ATAL VE 
AV. SEVDA SEVİLMİŞ, ANKARA’DA İKLİM KRİZİNİN HUKUKİ 

BOYUTLARINI ANLATTI

Ankara Barosu Kent ve Çevre Kurulu 
tarafından düzenlenen, “Türkiye Baroları 
Kent ve Çevre Avukatları Ağı Ankara 

Buluşması” etkinliğine davet edilen Baromuz Çevre 
ve Kentleşme Komisyonunuzun üyesi ve Türkiye 
Barolar Birliği delegemiz Av. İsmail Hakkı Atal 
ile Av. Sevda Sevilmiş, etkileri her gün daha fazla 
hissedilen iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi 
konuların dünyada karşılaşılan en 
ciddi sorunlar arasında yer aldığına 
dikkat çektiler.

Ankara Barosu Kent ve Çevre 
Kurulu tarafından 15-16 Şubat 
2020 tarihlerinde Ankara Barosu 
Eğitim Merkezi’ndeki buluşmada 
Baromuz mensubu Av. İsmail Hakkı 
Atal, “İklim Krizine Yönelik Hukuki 

Olanaklar” konu başlığında sunum yaptı.
Ankara Buluşmasının ana teması “İklim Krizi 

ve Barolar” olan toplantıda; Türkiye Baroları 
Kent ve Çevre Avukatları Ağının Çalışmalarının 
Değerlendirilmesi ve Planlanması bölümünde 
Baromuz mensubu Av. Sevda Sevilmiş yer aldı.

Toplantıya; 20 baro ve 5 baro başkanı katılım 
gösterdi.
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BAROMUZ AB SİVİL KORUMA VE İNSANİ YARDIM İLE 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU’NUN ORTAKLAŞA 

YAPTIĞI “ERKEK VE OĞLAN ÇOCUKLARINA YÖNELİK ŞİDDET” 
BAŞLIKLI TOPLANTIYA KATILDI

Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım 
ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliği 
tarafından “Erkek ve Oğlan Çocuklarına 

Yönelik İl Şiddet” başlıklı il düzeyinde düzenlenen 
toplantı Divan Otelinde yapıldı.

Toplantı; Baro Başkan Yardımcımız ve Avukat 
Hakları Merkezi Koordinatörümüz Av. Sabahattin 
Gümüş, CMK Komisyonu Koordinatör Yönetim 
Kurulu Üyemiz Av. Nevzat Elçi, Mülteci ve Adli Yardım 
Komisyonu Koordinatör Yönetim Kurlu Üyemiz Av. 
Timur Ortatepe, Kadın Hakları Merkezimizin Başkanı 
Av. Merve Gündoğdu ve İnsan Hakları Komisyonu 
Başkanımız Av. Nurettin Tanış, Çocuk Hakları 
Komisyon Üyelerimiz Av. Simay Sönmezateş ve Av. 
Ayşe Nur Karayel’in yanı sıra kurum ve kuruluşların 
temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Programın açılış konuşmasını UNFPA Üreme 
Sağlığı Program Koordinatörü Prof. Dr. Gökhan 
Yıldırımkaya yaptı. 

Çocuk Hakları Komisyonu ve Kadın Hakları 

Merkezimizin üyesi Av Ayşe Nur Karayel, “Erkekler 
ve Oğlan Çocuklarına Yönelik Şiddetin Hukuki 
Boyutları” konulu sunumu ile Baromuzu temsil 
etmiştir. 

Av. Karayel, konuşmasında, şiddet türleri, şiddetin 
cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi kapsamında farklılıklara 
değindi. 

Erkek ve oğlan çocuklarının maruz kaldığı 
istismar olaylarında başvuru yöntemlerini paylaştı. 
Ayrıca kırılgan grupta yer alan sığınmacı çocuklarının 
karşılaştığı şiddet olaylarını anlattı. Kırılgan grupların 
adli olaylarda başvuru yöntemleri ve Baromuzun bu 
konuda sağladığı hukuki desteklerden bahsetti.

BAROMUZDAN AVUKATLIK KANUNUNA AYKIRI ARACILIK 
HİZMETİ VEREN İNTERNET SİTESİ KURUCU VE 

YÖNETİCİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, Başkan 
Yardımcımız Av. Sabahattin Gümüş ve 
Genel Sekreterimiz Av. Semih Gökayaz ile 

birlikte Adana Cumhuriyet Başsavcılığına 1136 Sayılı 
Avukatlık Kanununa aykırı olarak aracılık hizmeti 
veren www.avukatbul.com, www.e-avukatbul.
com internet siteleri kurucu ve yöneticileri 
hakkında soruşturma açılması ve 
cezalandırılmaları için haklarında 
2020/2684 soruşturma numarası 
ile kamu davası açılması talebinde 
bulundular.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, 
savcılıkta yaptığı açıklamada; 
“Avukatlık Kanununa, meslek 
kurallarına, avukatların da tabi 
olduğu reklam yasağına aykırı bu 
durumun etik olmadığı ortadadır.

Avukatlık Kanununun 48. maddesi ile yasaklanan 
avukatların aracılık hizmeti alamayacaklarına ilişkin 
yasaklamaya aykırı bir şekilde avukatlarla vatandaş 
arasında bir aracılık hizmeti vermektedirler.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 48. maddesi 
gereği; Avukat veya iş sahibi tarafından vadolunan 
veya verilen bir ücret yahut da herhangi bir çıkar 
karşılığında avukata iş getirmeye aracılık edenler ve 

aracı kullanan avukatlar altı aydan bir yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.

Bu eylemi yapanlar memur iseler, verilecek hapis 
cezası bir yıldan aşağı olamaz.

www.avukatbul.com, www.e-avukatbul.com 
linkinde yayımlanan sitede kanuna aykırı bir şekilde 
aracılık hizmeti verdiklerini açıkça itiraf etmektedirler.

Avukatlık Kanununda ve fiili 
avukatlık uygulamalarında uzman 
avukatlık gibi bir kavram ve uygulama 
olmadığı halde haksız rekabete 
sebebiyet verecek şekilde sitelerine 
kayıtlı avukatları konularında uzman 
avukatlar olarak tanıtmakta bu şekilde 
avukatlık kanunu ile yasaklanmış 
bulunan reklam yasağı da ihlal 
edilmektedir. Kanuna aykırı bir 
şekilde keyfi ve fiili olarak ben yaptım 

oldu mantığı ile oluşturulan bu sitelerin avukatlık 
mesleğinin onuruna ve itibarına gölge düşürdügü 
haksız rekabete sebebiyet verdiği ve haksız kazançlar 
elde edilmesine yol açması nedeniyle avukatlık 
kanuna muhalafet eden internet sitesinin kurucu ve 
yöneticisi hakkında suç duyurunda bulunuyoruz. 
Meslektaşlarımızın hak ve hukukunu sonuna kadar 
koruyup kollamakta kararlıyız.” ifadelerini kullandı.
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BAROMUZLA BİRLİKTE 14 BARO KANAL İSTANBUL ÇED 
RAPORUNUN İPTALİ İÇİN ORTAK DAVA AÇTI

Baromuzla birlikte 14 baro Karadeniz 
ile Marmara Denizi arasında yapılması 
öngörülen Kanal İstanbul Projesinin 

ÇED olumlu kararının iptali ile yürütmesinin 
durdurulması istemli olarak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı aleyhinde İstanbul 12.İdare Mahkemesinde 
2020/14167 Muhabere numarası ile dava açtı.

İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne verile 
dava dilekçesinde, “Kanal İstanbul Projesi ile ilgili 
olarak hazırlanan ve İnceleme ve Değerlendirme 
Komisyonunca yeterli bulunarak nihai şekli verilen 
ÇED Raporu’na karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
17 Ocak 2020 tarihli ‘ÇED olumlu kararının’ iptaline, 
verilen kararın uygulanması sonucunda telafisi güç ve 
imkansız zararların oluşacağı, işlemin açıkça hukuka 
aykırı olması nedenleri ile davalı tarafın cevap 
verme süresi beklenmeden, işlemin acil ve ivedi 
olarak yürütmesinin durdurulmasına ve duruşmalı 
yargılama yapılmasına karar verilmesi istemi ve 
davasıdır” denilmiştir.

Baro Başkanlığımız tarafından yapılan 
açıklamada;

“Doğaya, insan ve tüm canlıların yaşamına, toplum 
düzenine, çevreye tehlike oluşturacak, zarar verecek 
ve deprem dahil bir çok felakete davetiye çıkararak 
olası doğal afetlerde zararları artıracak, aynı zamanda 
uluslarası hukuksal sorunlara ve ülkemizin boğazlarla 
ilgili haklarını tartışmaya açacak bu düzenlemeden 
biran evvel vazgeçilmelidir.

Toplumun ve ülkenin tamamını ilgilendiren bu 
tür konularda planlanan düzenlemenin her yönüyle 
ve detaylı şekilde kamuoyuna sunulması, şeffaf ve 
demokratik değerlendirme sürecinin yürütülmesi, 
tartışılması, toplumsal yarar ve uzlaşı kültürü ile 
ilerlemesi sağlanmalıdır. Ben yaptım oldu mantığı ve 

kişisel dayatmalar bir kenara bırakılmalı, yabancılar ve 
bazı siyasilerin böyle bir planlama etkisiyle hukuksuz 
ve büyük maddi kazanç elde etmeye yönelik çok 
eski tarihlerden beri taşınmaz edinme iddiaları da 
dahil olmak üzere konu hakkındaki tüm unsurlar 
değerlendirilip kamuoyu vicdanı aydınlatılıp, 
rahatlatılıp, bilimsel değerlendirmeler esas alınarak 
demokratik süreç ile ilerlemelidir.” ifadelerine yer 
verildi.

Adana Barosu 
Ankara Barosu
Antalya Barasu 
Artvin Barosu 
Aydın Barosu
Balıkesir Barosu 
Bursa Barosu 
Gaziantep Barosu
Hatay Baronu 
izmir Barosu
Kırklareli Barosu 
Mersin Barosu 
Şanlıurfa Barosu 
Yalova Barosu

ÇOCUK HAKLARI KOMİSYON ÜYELERİMİZE İSTİSMARA 
UĞRAYAN ÇOCUKLARDA TRAVMA VE TRAVMAYLA  BAŞETME 

YOLLARI KONUSUNDA PSİKO EĞİTİMİ VERİLDİ

Hayata Destek Derneği’nin UNICEF Projesi 
“Dış Kapasite Geliştirme” kapsamında, 
derneğin Ruh Sağlığı ve Psikodestek 

ekibinden Psikolog Berna YİĞİTBAŞ tarafından 
Baromuz Çocuk Hakları Komisyon üyelerine Hassas 
Gruplarla (çocuklar) çalışma ve (istismar sonrası) 2. 
Travmayla baş etme yolları konusunda psikoeğitim 
çalışması yapıldı.

Çalışmaya Komisyon Koordinatörümüz 
Av.Miyesser Ersalan Önenli, Komisyon Başkanımız 
Av.Çiğdem Anteplioğlu Çin,  Başkan Yardımcımız 
Av. Murat Gülsün ve yürütme kurulu üyelerimiz 
Av.Hatice Canhilal, Av.MerveToğma, Av.Deniz Çekin, 
Av.Serda Uzun, Av.Medine Kaplan, Av.Merve Orcan, 
Av.Ezgi Ercandırlı ve Av.Nazlıcan Şahinalp katıldı.
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YENİ KURULAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
KOMİSYONUMUZ ÜST DÜZEY KATILIMLA TOPLANDI

Baro tarihinde ilk kez kurulan ve üst düzey 
katılımla talep gören Kişisel Verilerin 
Korunması Komisyonu ilk toplantısını 

yaparak Başkan ve yürütme kurulu üyelerini, aynı 
zamanda yönerge kurulunu da belirledi. 

194  avukatın başvuruda bulunduğu ve ara dönemde 
kurulması nedeniyle müracaatların tamamının kabul 
edildiği komisyonumuzun ilk toplantısı Reşatbey 
Hizmet Binamızda yoğun katılımla yapıldı. 

Komisyon Başkanlığına TBB Delegesi ve 
önceki dönemler yönetim kurulu üyesi Av. Burcu 
Pul seçilmiştir. Başkan Yardımcılığına Av. Hande 
Dinkçioğlu, Av. Badegül Bozkurt, Av. Ali Yılmaz 
Katlav,  Komisyon Yazmanlığına  Av. Nilay Demirer, 
Av. Mehmet Naci Koca, Av. Sidar Tekdemir seçilmiştir.

Ayrıca komisyonun yönergesinin oluşturulması 
için oluşturulan kurula;  Av. Kübra Öz, Av. Özüm 
Akkuş, Av. Cumali Küpeli, Av. Mehmet Kesti, Av. Ezgi 
Nur Ergün, Av. Selçuk Ünlü, Av. Beyza Sağdıç, Av. 
Cahit Atak, Av. Sema İlbeyli, Av. Pınar Özdemir ve 
Av. Beykan Televi seçildi.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, bizzat katıldığı 
komisyon toplantısında yaptığı konuşmada; Hukuki 
korunmanın ve hukuk güvenliği ilkesinin bireyin 
şahsına ait olan kişisel bilgilerin elde edilmesi, 
korunması, silinmesi ve başkaları ile paylaşılması 
yönüyle yeni ve hukuku “iyi bilen” avukatlar eliyle 
yapılması zorunlu olan bu alanda komisyonumuzun, 
TBB işbirliği ile eğitim çalışmalarına ağırlık 

vereceğini ve bu alanda meslektaşlarının kendileri 
geliştirmelerine olanak sağlayacağına inandığını 
ifade etti. 

Bu çalışmaların bundan sonra komisyon eliyle 
yürütüleceğini ifade ederken,  talebin çok fazla 
olmasının yanı sıra genç meslektaşlarının komisyon 
içerisinde yer almasının da memnuniyet verici 
olduğunu kaydetti.

Komisyon Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Av. 
Furkan Kılıç, uzun yıllardır tasarı halinde bekleyen 
ve 7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe 
giren ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun, kişisel verilerin işlenmesinde başta 
özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel 
hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri 
işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile 
uyacakları kuralları düzenleme amacını taşıdığını, 
uyum sürecinde Avukatların yer alması gerektiğini 
ifade etti. 

Komisyonun da bu doğrultuda çalışmalar 
yapacağını belirterek, toplantıya katılan 
meslektaşlarına teşekkür ederek, başarılarılar diledi.

Kişisel Verileri Koruma Komisyonu Başkanı 
Av. Burcu Pul da, meslektaşlarına teşekkür ederek, 
avukatların, kişisel verilerin korunması süreçlerindeki 
rolünün artırılması, mesleğe ve meslektaşa değer 
katacak uygulamalara yönelik, ekip ruhu ile hareket 
edeceklerini ifade etti.
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BAROMUZDAN HASAR TAKİP MERKEZLERİ HAKKINDA 
4 AYRI SUÇ DUYURUSU 

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, Başkan 
Yardımcımız Av. Sabahattin Gümüş, Genel 
Sekreterimiz Av. Semih Gökayaz, yönetim 

kurulu üyemiz Av. Sinem Tanrısınatapan Keskin, Av. 
Nevzat Elçi ve Av. Timur Ortatepe Sigorta Aracıları 
ve İş Takipçileri ile Mücadele Komisyonu Başkanımız 
Av. Hikmet Kazancı ile birlikte yurttaşlarımızın 
mağduriyetlerine yol açan “1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununa Muhalefet Suçu” nedeniyle sigorta aracılık 
hizmetleri ya da hasar takip merkezi gibi biri Ceyhan’da 
olmak üzere çeşitli adlarla faaliyet gösteren kişilere 
ve şirketlere yönelik şikayetlerin artması üzerine 
Adana Cumhuriyet Başsavcılığına 4 ayrı 2020/40877, 
2020/40979, 2020/40980 ve  2020/3303 soruşturma 
numarasıyla suç duyurusunda bulundu.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, 
meslektaşlarımızın yetkilerini gasp ederek, 
yurttaşlarımıza büyük mağduriyetlerine yol açan 
sigorta aracılık hizmetleri ya da hasar takip merkezi 
gibi adlarla faaliyet gösteren kişilere ve şirketlere 
yönelik şikayetlerin artması üzerine Sigorta Aracıları 
ve İş Takipçileri ile Mücadele Komisyonu Başkanımız 
Av. Hikmet Kazancı’nın çalışma yaptığını belirtti.

“İNSANİ DUYGULAR SÖMÜRÜLEREK,   
        YETKİLERİMİZ GASP EDİLEREK BÜYÜK  
        BİR SEKTÖR OLUŞTURULMAKTA”

Avukatlık mesleğinin 3 bin yıllık geçmişiyle 
kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Başkanımız 
Av. Veli Küçük, “Meslektaşlarımızın her bir davada 
müvekkillerinin menfaati için harcadıkları emek 
ve zaman asla böyle çok kolay ve yasal olmayan 
yöntemlerle gasp edilerek yok edilmesine izin 
vermeyeceğiz. Baro olarak asla bu emek hırsızlarının 
peşini bırakmadan meslektaşlarımızın haklarını 

koruyacağız” ifadelerini kullandı.

YURTTAŞLARIMIZA ÇAĞRIDA BULUNDU
Trafik kazaları nedeniyle meydana gelen maluliyet 

zararı ya da destekten yoksun kalma zararının 
tazmini için ya sigorta şirketine başvuru yapıldığını 
ya da dava açıldığını anımsatan Başkanımız Av. 
Veli Küçük,  “Trafik kazası ve sigorta sorunlarınızda 
aracılara güvenmeyin. Avukatınıza danışın. 1136 
sayılı Avukatlık Kanununa göre ‘avukatlık ve hukuki 
danışmanlık hizmetlerini sadece avukatlar verebilir’. 
Bu nedenlerle bundan böyle yasal olmayan yollarla 
gerek avukatlarınızın yetkisini gasp eden gerekse 
vatandaşlarımızın mağduriyetlerine neden olan 
sigorta şirketleri ile aracı kuruluşlar üzerinde sıkı 
bir şekilde denetim ve takip yapılacaktır. Bu şekilde 
tespiti yapılan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli her 
türlü yasal yollara başvurulacağının bilinmesini tüm 
meslektaşlarımıza ve yurttaşlarımıza duyuruyoruz.”

Sigorta Aracıları ve İş Takipçileri ile Mücadele 
Komisyonu Başkanımız Av. Hikmet Kazancı da, 
“Sigorta şirketleri ve aracı kuruluşlar yetkilerini 
aşarak, yasal olmayan yollarla emek vermeden ve 
çok kısa yollarla para kazanma ve dolayısıyla büyük 
bir rant peşindedirler. Yeterli hukuk bilgiye sahip 
olmayan bu kişiler yurttaşlarımızın zarar görmesine 
neden olmaktadır.

Yurttaşlarımıza gerek telefonla gerek hastanede 
ulaşan bu kişilere itibar edilmemesi önem arz 
etmektedir. Böyle kişilere karşı baromuza veya 
bulundukları ilin savcılarına şikayette bulunabilirler.  
Bu konuyla ilgili Baromuz hem meslektaşlarımızın 
hem de yurttaşlarımızın haklarını korumaya devam 
edecektir.”
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TRABZON’DA YAPILAN GENİŞLETİLMİŞ 
ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONLARI ÇALIŞTAYINA 

KOMİSYON KOORDİNATÖRÜMÜZ  AV. MİYESSER ERSALAN 
ÖNENLİ VE KOMİSYON BAŞKANIMIZ 

AV. ÇİĞDEM ANTEPLİOĞLU ÇİN KATILDI

8. Genişletilmiş Karadeniz Baroları Çocuk 
Hakları Çalıştayı 22-23 Şubat 2020 
tarihinde Trabzon’da yapıldı. 

Çalıştay  Trabzon Barosu  Başkanı Av.Sibel 
Suiçmez’in açılış konuşmasıyla başladı. 

Ardından Türkiye Barolar Birliği Saymanı 
Av.Sabri Erdal Güngör ve Çocuk Hakları Sorumlu 
Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi  Av.Ali Elibol çalıştaya 
ilişkin teşekkür konuşmalarını yaptılar. 

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç.
Dr.Eylem Ümit Atılgan - Çocuk Adalet Sisteminde 
Çocuğu Korumak konulu sunumunun ardından 
Ankara 2. Çocuk Mahkemesi Hakimi Gökten Koçoğlu 
- Çocuk koruma sisteminde Mahkemelerin İşlevi 
ve uygulamalar ile mahkemelerde verilen Koruma 
Tedbirleri hakkında vaka örnekleriyle yapmış olduğu 
sunumun ardından,  Av.Şahin Antakyalıoğlu - Çocuk 
Adalet Sisteminde Savunuculuk konusunda ve de 
Av.Neslihan Aktosun ‘da -  Çocuk Koruma Hukuku 
Kapsamında Anayasa Mahkemesinde Bireysel 
Başvuru hakkında bilgilendirmesi sonrasında Türkiye 
genelinde 27 katılımcı Baroya söz verilerek illerindeki 
çocuk komisyonlarının çalışmaları hakkında bilgi 
ve veri paylaşımı gerçekleştirilmiş olup baromuzu 
temsilen Çocuk Hakları komisyon Koordinatörü 
Av.Miyesser Ersalan Önenli, Başkanımız Av.Çiğdem 
Anteplioğlu Çin katıldı.

Yapılan çalıştayda  Çocuk Adalet sistemi için;
• Yargısal idari ayrım terk edilmesinin ,
• Multidisipliner üst kurullar (STK, merkez  

 teşkilat yerel teşkilat)’ın bir arada çalışmasının,
• melez hukuki yapıya sahip birden çok   

 aktörün fiil bazında tek elden yürütülmesi, 
• adli vaka değil adli refah bakış açısının   

 gerektiği, 
Buna göre çocuk adalet sisteminin işlerliği için 

çalışmada iki unsur tespit edilmiştir. 
Koruma rejiminin unsuru; Kamusal Vesayet
Yargılama koruma unsuru; Çocuk Savcılık Bürosu

Kamusal (Mesleki) Vesayet; Türkiye’de bu kurum 
yok. İsviçre Medenki Kanunu’dan ülkemize alınırken 
çevrilmeyen üç maddeden biri. İsviçre’de;  Karar 
Mercii (1 başkan 2 üye - Mahkeme)  Değerlendirme 
Mercii  Değer Hizmetler Yönetim Ekibi ve Denetim 
Mekanizması; Temyiz Mercii,,, burada Kamusal 
Vesayet; hem velayet hem de kamusal vesayet birlikte 
uygulanabiliyor çocuğu ailenin yanından almadan 
aileye destek verilerek işletiliyor ve çocuk kamu 
yetkisinde korunmak için çocuğa bir kamu vasisi 
atanıyor ve takibi sağlanıyor. 

Çocuk Savcısı / Çocuk Savcılık Bürosu; İsmen 

bizde “çocuk suçları soruşturma bürosu” şeklinde 
geçiyor ve suç odaklı olduğu için yerinde değil. 
Yetişkin suçları fiil hukuki rejimi, çocuk fail hukuk 
rejimidir. Çocuk adalet sistemi suç oluştuğunda 
gündeme gelmez sadece, koruma gereken iş ve 
işlemlerde de devreye girer. 

Saha çalışmalarında  en önemli şey uygulayıcıların, 
affetme, kızma, sevgi/şefkatle yaklaşma gibi 
yaklaşımları olduğu ve bunun teknik bir yaklaşım 
olmadığı yönünde. Ayrıca savcı sadece “cezalandırıcı” 
rolünde, etkin koruma argümanları elinde olmadığı 
için sürecin işleyişi bu şekilde olduğu tespit edilmiştir.
Bu nedenle  Uygulayıcılara maruz kaldıkları 
psikolojik zorluklar nedeniyle zaman zaman meslek 
içi psikolojik danışmanlık verilmelidir. İsviçre’deki 
gici savcıların salt adliyede çalışmadığı, şiddet içeren 
bir olay karşısında nasıl davranılması, mobbing 
konularında okullar için yönerge hazırlanması gibi 
alanlarda okullarda eğitmenlerle birlikte çalışmaları 
gerekmektedir. Çocuk Savcılığı; önleme, ön duruşma, 
yargılama ve uygulama aşamaları olmalı. Suç Değil 
Çocuk Odaklı Büro ilkesiyle hareket edilmelidir. 

• Fiziksel mekan bağımsızlığı 
• Uzmanlaşmış uygulayıcılar(çocuk savcısı,  

 çocuk polisi, çocuk hakimi)
• Disiplinler arası işbirliği (pedagog, sosyal  

 çalışmacı..)
• Önleme/İzleme/Takip faaliyetleri yaygın  

 olmalı
• Uzlaşma etkin olarak kullanılmalı
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Hukuk sistemimiz uygulamasında çocuk 
suçlarında yetişkinlerden farklı olarak eylemden 
önce çocuğa bakılmaktadır.

TCK 31/1 madde çocuk 12 yaşının altındaysa cezai 
ehliyeti yok.

TCK 31/2 madde  12-15 yaş  suçun hemen sonrasında 
Savcılık aşamasında  hekimden fiil algılama raporu 
alınması talep edilme ve Mahkeme aşamasında da 
“Sosyal İnceleme Raporu” SİR alınmalı.

TCK 31/3 15-18 yaş. fiili algılama araştırması 
yapılmıyor ama mutlaka SİR alınmalı.

Çocuk Koruma ve Güvenlik Tedbirlerinin  tamamı  
yabancı ya da TC uyruklu olsun tüm çocuklara 
uygulanabilir.

• Danışmanlık Tedbiri: çocuğu doğru   
 davranışlara yönlendirmekte    
 bilgi vermeyi ve ailenin çocuk yetiştimede  
 bilgilenidilrmesini, her ikisini de kapsar.

• Eğitim Tedbiri: Çocuğa  hangi amaçla   
 (meslek edindirmek mi, örgün eğitim mi)  
 verildiği belirtilmeli, meb görevli oraya  
 gönderilmeli

• Bakım Tedbiri: Aile bakanlığı görevli
• Sağlık Tedbiri: Sağlık bakanlığı görevli
• Barınma Tedbiri: yanında çocuk olan   

 yetişkine de verilebilir.  

Çalıştayda Stratejik Davalama; yasa değişikliği, 
uygulama, hukuki farkındalık vb. değişiklikleri 
amaçlayan davalama türü üzerinde  örneklerle 
hak ihlali mağdurlarının başvuracağı örneklemeler 
üzerinde  görüşler bildirildi. 

Bu kapsamda; Davanın hedefleri tespit edilmeli, 
gereken masraflar hesaplanmalı ve  adli yardıma 
başvurulmalı, Medya ve diğer tanıtım potansiyelleri 
değerlendirilmeli, Mahkeme kararının yerine 
getirilmediği bir durumda idari yargıda manevi 
tazminat ve tam yargı davası yollarına başvurulması  
da açılabilir.

Baro ÇHK’larının Çalışmalarına ilişkin notlar 
sonrasında;

Çocuk Adalet Sistemi eğitimi almış “Çocuk CMK 
Listesi” oluşturulması.

Adliyede Çocuk Hakları Merkezi odası 
oluşturulması ve nöbet sistemiyle danışmanlık 
verilmesi

Hangi tedbirin ne zaman uygulanmasına ilişkin 
eğitim düzenlenmesi 

Kurumdan ayrılan çocuklara hukuk okur yazarlığı 
eğitimi verilmesi gerektiği konusunda mutabık 
kalınmıştır.
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BAROMUZ MENSUBU AV. TURGAY MUMCUOĞLU VE 
AV. MURAT İŞİSAĞLAM, STAJYER AVUKATLARIMIZA 
“AVUKATLIK ÜCRETİ VE ÜCRET SÖZLEŞMESİ” İLE 
“KAT MÜLKİYETİ” HAKKINDA SUNUM YAPTILAR

STAJYER AVUKATLARIMIZA “AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ” 
ANLATILDI

Baromuz staj eğitim çalışmaları kapsamında 
“Kat Mülkiyeti Kanunu ve Uygulamaları” 
ve “Avukatlık Ücreti ve Ücret Sözleşmesi” 

hakkında stajyer avukatlarımıza bilgi aktarımında 
bulunuldu.

Reşatbey Staj Eğitim Merkezi Pazartesi, Salı ve 
Çarşamba günleri gerçekleşen eğitim programlarında 
Baromuz mensubu Av. Turgay Mumcuoğlu tarafından 
“Avukatlık Ücreti ve Ücret Sözleşmesi” konusu anlatıldı. 
Av. Turgay Mumcuoğlu, avukatlık ücret sözleşmeleri 
ve doğabilecek uyuşmazlıkları, ihtilaflarda sözleşme 
yapılması ile yapılmaması arasındaki farkları izah etti.  
Uygulamalardan örnekler verdi ve mutlaka sözleşme 

yapılması gerektiğini ifade etti.
Baromuz üyesi meslektaşımız Av. Murat İşisağlam 

da, güncel apartman yönetimleri ile ilgili sorunlar, 
sorunların çözüm yolları, ilgili mahkemeler, dava 
açma süreleri, apartman toplantıları, yönetici seçimi, 
yönetici ücreti, apartman ortak alanlarının kullanımı, 
aidatların belirlenmesi ve tahsili hakkında izlenecek 
yollar, yönetim planları, yönetim planlarının 
değiştirilmesinde usul ve esaslar, apartmanda yasak 
olan işler, arsa paylarının hesaplanma yöntemleri ve 
arsa payı hatalarının giderilmesi, kat irtifakı ve kat 
mülkiyeti kurulması aşamaları hakkında bilgilerini 
paylaştı.

Baromuzda staj eğitim çalışmalarımız 
devam ediyor. Baromuz mensubu ve TBB 
Delegemiz Av. Ümit Büyükdağ, avukatın 

yükümlülüğü konusunu anlattı. 
Reşatbey Staj Eğitim Merkezimizdeki dersliklerde 

gerçekleşen ve üç gün süren bu haftaki eğitim 
çalışmasında avukatın yükümlülüğünü anlatan Av. 
Ümit Büyükdağ, konuyla ilgili stajyer avukatlarımızı 
bilgilendirdi. 

Stajyer avukatların meslek hayatlarına 
başladıklarında karşılaşabilecekleri sorunlar 
hakkında dikkat edilmesi gereken hususlarda önemli 
paylaşımlarda bulundu.
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STAJYER AVUKATLARIMIZA “TEMELDE İMAR MEVZUATI VE 
İMAR DAVALARI” ANLATILDI

STAJYER AVUKATLARIMIZA “TÜKETİCİ HUKUKU 
UYGULAMALARI”, “KAT MÜLKİYETİ HUKUKU” VE 

“SİGORTA TAHKİM HUKUKU” ANLATILDI

Baromuzun, 
2019-2020 
dönemi 

staj eğitim çalışmaları 
kapsamında üç gün 
devam eden eğitimlerde  
“Temelde İmar Mevzuatı 
ve İmar Davaları” konuları 
anlatıldı.

Reşatbey Eğitim 
Merkezimizde gerçekleştirilen programda Şehir 
Yüksek Planlayıcısı Öner Mersinligil, stajyer 
avukatlarımızı bilgilendirdi. Kentleşme ile ilgili 

bilgiler verip, mesleki deneyim ve bilgi birikimleri 
ışığında örneklendirmeler paylaştı. 

Stajyer avukatlarımız da konuları dikkatle 
dinleyerek, sorularıyla eğitimi daha da 
zenginleştirdiler.

Baromuz Staj Eğitim çalışmaları 
kapsamında Pazartesi, Salı ve Çarşamba 
günleri düzenlenen eğitimlerde “Sigorta 

Tahkim Hukuku”, “Tüketici Hukuku Uygulamaları” 
ve “Kat Mülkiyeti” başlıklı eğitim seminerleri stajyer 
avukatlarımızın katılımıyla Reşatbey Staj Eğitim 
Merkezi’nde yapıldı.

Önceki dönem Baro Başkanlarımızdan Av. Necati 
Erdem tarafından sigorta tahkim hukukunda yaşanan 
usul hataları ve çözüm yolları konusunda örneklemeli 
bilgiler sunuldu. Stajyer avukatlarımızın bilgi 
birikimlerinin artması ve ilerde karşılaşabilecekleri 

sorunlar ve çözümleri hakkında bilgi paylaşımlarında 
bulundu.

Baromuz mensubu Av.Mustafa Özkan’ın 
sunumuyla da “Tüketici Hukuku Uygulamaları” 
konulu eğitim çalışmasında; 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması hakkında kanun ve ilgili yönetmelikler 
kapsamında tüketici, tüketici işlemleri, hakem 
heyetleri, tüketici mahkemeleri ve karşılaşılan davalar 
ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Stajyer avukatlarımız soru/cevap bölümünde 
ufuk açıcı bilgiler edinerek, kendilerini geliştirdiler.
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HAKİM DURMUŞ ÖZCAN, BARO BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK’E 
‘“UYGULAMALI İŞ DAVALARI” KİTABINI HEDİYE ETTİ

CEYHAN CUMHURİYET BAŞSAVCISI UFUK MUSTAFA SÜREN VE 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI SİBEL YILMAZ, BAŞKANIMIZ 

AV. VELİ KÜÇÜK’Ü ZİYARET ETTİ

Adana 7. İş Mahkemesi Hakimi Durmuş 
Özcan, Baro Başkanımız Av. Veli Küçük’e 
nezaket ziyaretinde bulunarak kendi 

yazdığı ve 5.baskısı yapılan “Uygulamalı İş Davaları” 
adlı kitabını hediye etti.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük aldığı hediyeye 

karşı teşekkür ederek, kitabın bütün meslektaşlarımıza 
istifadesine sunulması için baromuza ait olan 
kütüphanede yerini alacağını ifade etti.

Görüşmede, mesleğimiz ve yargının içinde 
bulunduğu durum hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Ziyarette; Baro Genel Sekreterimiz Av. Semih 
Gökayaz, Baro Yönetim Kurulu Üyeleri; Av. Nevzat 
Elçi , Av. Timur Ortatepe hazır bulundular.

Ceyhan Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı 
Ufuk Mustafa Süren ve Adalet Komisyonu 
Başkanı Sibel Yılmaz Başkanımız Av. Veli 

Küçük’e iade-i ziyarette bulundular. 
Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, gerçekleşen 

ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Ceyhan Adliyesi hakkında konuklarından bilgiler aldı 
ve fikir alışverişinde bulundu.

Başsavcı Ufuk Mustafa Süren, kendilerine 
hayırlı olsun ziyaretine karşılık yaptığı görüşmede 
toplumun bir arada yaşamasını sağlayan önemli 
unsurların başında, adaletin tecellisi için mücadele 
eden avukatların bulunduğunu dile getirerek, 

sorunların çözümünde yargı çalışanlarının birlikte 
mücadele etmesinin önemine vurgu yaptı. Bu 
konuda da Baromuz ile birlikte çalışmanın büyük 
önem taşıdığını söyledi.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük de yurttaşların 
adalete erişimi için mücadele ettiklerini, 
meslektaşlarının yaşamış oldukları sorunların tespit 
edilip, çözüm adına birlikte çalışmanın faydasına 
değindi. 

Sohbet ortamında devam eden ziyaret esnasında 
Genel Sekreterimiz Av. Semih Gökayaz da hazır 
bulundu.
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ADANA ENGELLİ DERNEKLERİ, BARO BAŞKANIMIZ 
AV. VELİ KÜÇÜK’Ü ZİYARET ETTİ

EGE ARABULUCULUK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA 
DANIŞMANLIK ŞİRKETİ, BAŞKANIMIZ 

AV. VELİ KÜÇÜK’Ü ZİYARET ETTİ

Adana Engelli Yaşam ve Farkındalık 
Derneği Başkanı Hacer Bulut, Adana 
Down Sendromu Derneği Başkanı Nilgün 

Taşkınlar ve Altı Nokta Körler Derneği Adana Şube 
Başkanı Osman Alıcı Baro Başkanımız Av. Veli Küçük’e 
nezaket ziyaretinde bulundular. 

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti ifade etti. Vatandaşlarımızın 
her türlü hukuksal problemlerinde yanlarından 
olacaklarını belirtti. Dernek başkanları baromuzdan 
yeni yapılacak Adliye Binasının engelli erişimine 
dikkat edilerek düzenlenmesi için talepte bulundular.

Okullarda engelli çocuklar ve engelli aileler için 
farkındalık oluşturmak ve hukuki olarak haklarının 
bilinmesi açısından seminer verilmesini istediler.

Sohbet esnasında, Türkiye ve ilimizde son 
dönemde gelişen güncel olaylara değinilirken, 
karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Adana Barosunda Engelli Hakları Komisyonunun 
ilk koordinatörünün yönetimde sayman olarak 
görev aldığı dönemde kendisinin yaptığını ifade 
eden Baro Başkanımız, engellerin önce zihinlerde 
aşılması gerektiğini, sonrasında toplumsal eğitim ve 
bilinçlenmenin çok önemli olduğunu anımsattı.

Başkanımız Av. Küçük, hukukun ve insan 
yaşamının olduğu her yerde olduklarını ve olmaya 
devam edeceklerini ifade etti.

Aynı zamanda Adli yardım hizmetlerinin alanını 
ve kapsamını geniş tuttukların da sözlerini ekledi.

Baromuzun engellilerin topluma tam ve etkin 
katılımlarının sağlanması için sorumluluk aldığını, 
onların hak ve hukuklarını savunmak amaçlı Seyhan 
Belediyesi, Genç Engelliler Spor Kulübü işbirliği ile 
5 Aralık 2017 tarihinde imzalanan protokolle Engelli 
Hakları Birimini yaşama geçirdiklerini belirtti.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, “Farklılıklara 
saygı gösterilmesi ve engellilerin insan çeşitliliğinin 
ve insanlığın bir parçası olarak kabul edilmesi; Engelli 
çocukların gelişim kapasitesine ve kendi kimliklerini 
koruyabilme haklarına saygı duyulması’ gibi temel 
hakların toplumun tüm bileşenlerince bir an önce 
hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle de 
başta kendimiz olmak üzere herkesi sorumluluk 
almaya davet ediyor bu düşünce ve çağrımızı tüm 
kamuoyu ile paylaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ziyaret esnasında Başkan Yardımcımız Av. 
Sabahattin Gümüş de hazır bulundu.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük’ü, Ege 
Arabuluculuk ve Kişisel Verileri Koruma 
Danışmanlık Tic. A.Ş. kurucusu Av. Dinçer 

İşisağlam ile Av. Nesrin Tunçsiper, Av. Özkan Pekkan 
ve Bilişim Uzmanı Ayhan Tunçsiper ziyaret ettiler. 

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, Adana’da Kişisel 
Verilerin Korunması adına hukukçulardan oluşan bu 
firmanın ilk olmasından dolayı gurur duyduğunu ve 
gerçekleşen ziyaretten ötürü de memnuniyetini ifade 
etti. 

Kişisel Verilerin Korunması adına atılması gereken 
ve atılan adımlar üzerinde görüşmeler yapılıp, bu 
anlamda her iki tarafta değerli görüşlerini ilettiler. 

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, “Adana’da bu 
alanda ilk olan profesyonel ve kurumsal bir bakış 
açısı ve sağlam temeller üzerine kurulmuş bu 
firmanın yanındayız. Kişisel Verilerin Korunması 
hususu çok ciddiye alınması gereken ve alanında 
profesyonelleşmiş kişiler tarafından yapılması 
gereken bir konudur.” dedi.

Av. Dinçer İşisağlam da, “Bu konuda yanlış 
yönlendirmeler çok fazla, hukukçu olmayan ve bu 
alanda hiçbir şekilde uzmanlığı olmayan kişiler 

tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
uyum süreci adı altında eksik ve hukuka, kanuna 
aykırı işlemler yapılmaktadır. Bu konuda önlem 
alınmaması halinde ileride ciddi mağduriyetlerin 
yaşanacağı kaçınılmaz. Bu anlamda Baromuzun 
etkin bir rol almasını umuyoruz” dedi.

Sohbet esnasında Kişisel Verileri Koruma 
Komisyonun kurulması hakkında ve 
meslektaşlarımıza  “Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu” kapsamında eğitim verilmesine yönelik 
değerlendirmeler yapıldı.

Ziyarette, Baromuz yönetim kurulu üyemiz Av. 
Timur Ortatepe de hazır bulundu. 
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SEYHAN KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ, BARO BAŞKANI 
AV. VELİ KÜÇÜK’Ü ZİYARET ETTİ

ÇUKUROVA KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ, BARO BAŞKANI 
AV. VELİ KÜÇÜK’Ü ZİYARET ETTİ

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, göreve yeni 
seçilen Seyhan Kent Konseyi Kadın Meclisi 
Başkanı Zuhal Özbelli, Başkan Yardımcısı 

Av. Sena Akparlak ve Genel Sekreter Selin Tandoğan’ı 
konuk etti.

Sıcak bir atmosferde gerçekleşen görüşmede 
Seyhan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zuhal 
Özbelli, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler 
verdi. Önümüzdeki süreçte Kadın Meclisinin, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü çalışmaları ile “1000 Kadın 
Korosu” projesine destek istedi.

Karşılıklı görüş alışverişinde Tunceli’de 31 gün 
önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun 
bulunması için de Adana Barosu Kadın 
Hakları Merkezi ile birlikte ortak 
çalışılma yapılması da kararlaştırıldı.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük de, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Seyhan Kent Konseyi 
Kadın Meclis ile yürütme kurulunu 
tebrik etti. Kadınların, üretim, iş, 
siyaset, kültür, sanat vb. alanlarında 
söz sahibi olması, kent ve kadın 
sorunları ve sorumlulukları konusunda 
bilinçlenmesi, kentsel yaşama katılma 
ve kente ait olma duygularının 
geliştirilmesi gibi konularda 

yürüttükleri çalışmaları yakından takip ettiğini 
belirtti.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Seyhan Kent 
Konseyi Kadın Meclisi’nin önemli çalışmalara 
imza atacak olmasından ötürü de kutladı. Kadının 
toplumsal hayatta güçlendirilmesi adına yapılacak 
tüm çalışmalara destek olacaklarını söyledi.

Görüşmede, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Furkan 
Kılıç, Baro Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Merve 
Gündoğdu, Kadın Hakları Merkez üyesi Av. Sümeyra 
Serter de hazır bulundu.

Ziyaretin sonunda Baro Başkanı Av. Veli Küçük, 
Kadın Meclisi üyeleri ile fotoğraf çektirdi.

Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Çukurova 
Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığına 
yeni seçilen Aysel Ateş ve Yürütme Kurulu 

Üyeleri Özgür Onar, Canan Kılınç, Serpil Çiçek 
Gümürdülü ve Aynur Özçınar’ı ağırladı.

Av. Veli Küçük, Aysel Ateş başkanlığındaki Kadın 
Meclisi’ni tebrik ederek, çalışmalarında başarılar 
diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Baro Başkanı 
Av. Veli Küçük, özellikle 
kadına şiddet konusuna 
vurgu yaparak, şiddet 
gören kadının ilk 
gideceği yerin, hukuki 
sürecin başlatılacağı yer 
olduğunu vurguladı. 
Çukurova Kent Konseyi 
Kadın Meclisi’nin 
kadınlara ulaşmakta 
önemli bir aracı 
olduğunu ve birlikte 
çalışmaktan mutluluk 
duyacaklarını kaydetti.

Karşılıklı fikir 

alışverişinde bulunulan görüşmede, kadına yönelik 
şiddet, kadın-erkek eşitliği ve toplumsal farkındalık 
oluşturulması konularında ortak çalışmaların 
yapılması benimsendi.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette; Kadın 
Hakları Merkezi Üyesi Av. Ayşenur Karayel, TBB 
Delegesi Av. Badegül Bozkurt Uludağ da hazır 
bulundu.
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ADANA LİONS KULÜPLERİNDEN BARO BAŞKANIMIZ 
AV. VELİ KÜÇÜK’E  NEZAKET ZİYARETİ

Adana Lions Kulüp 4. Kesim Başkanı Ayşe 
Aslan, Ziyapaşa Lions Kulübü Dönem 
Başkanı Ziya Baltalı, Taşköprü Lisons 

Kulübü üyesi Av. Mustafa Can Coşkan ve Zeliha 
Demir  Baromuza ziyarette bulundu. 

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, konuklarına 
nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. Sivil toplum 
örgütlerinin daha çok çalışarak gelecek nesillere iz 
bırakacak eserler bırakması gerektiğini, bu hususta 
herkese düşen görev olduğunu dile getirdi.

Adana Lions Kulüpleri tarafından 
gerçekleştirilecek “2020 Çocuk Projesi”nden 
bahsedildi. Bu ziyaret kapsamında Anıtkabir’i 
görmeyen çocukların Ata’larının huzuruna 
çıkarılacağı ifade edildi. Ayrıca bugüne kadar ki yapılan 
faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Sohbet ortamında geçen görüşmede Baro 

Başkanımız Av. Veli Küçük’ün yanı sıra, yönetim 
kurulu üyemiz Av. Sinem Tanrısınatapan Keskin ve 
TBB Disiplin Kurulu Üyemiz Av. Mustafa Çinkılıç da 
hazır bulundu.

EMEKLİ HAKİM AV.SABRİ ÇİÇEKLİ, “YOKSA BİZ Mİ SUÇLUYUZ” 
ADLI KİTABINI BARO BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK’E HEDİYE 

ETTİ

Adana Adliyesinde uzun yıllar hakim olarak 
görev yaptıktan sonra emekli olup halen 
Adana Barosu mensubu olan Av. Sabri 

Çiçekli, 3. baskısını yaptığı ‘Yoksa Biz mi Suçluyuz” 
adlı kitabını Baro Başkanımız Av. Veli Küçük’e 
imzalayarak hediye etti.

Av. Veli Küçük, meslek büyüğüne ziyaretinden 
dolayı memnuniyetini dile getirdi ve kitabını hediye 
etmesinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Emekli Hakim Av. Sabri Çiçekli, mesleki ve 
yaşamsal deneyimlerinden yola çıkarak üzerine 
basıp geçtiğimiz ve geçerken görmediğimiz yaşamın 
gerçeklerini tatlı bir dille anımsattığını belirtti.

3. baskısı yapılan eserin okunması gerektiğini ifade 
eden Av. Veli Küçük, “Okurken hem düşünüp hem 
duygulanacağınız bazen de sizleri güldürecek anılar 
paylaşılmış. Yaşadığımız toplumda karşılaştığımız 

birçok olay kendine has üslubuyla kaleme alınmış. 
Meslektaşlarımızın mutlaka okumaları gereken güzel 
bir kitap. Daha önce de birçok meslektaşımız edebi 
çalışmalar yaparak kitap yayınladı.

Bu çalışmalar bizleri bir hayli mutlu etmektedir. 
Sanat ve sanatın içerisinde yer alan meslektaşlarımızla 
gurur duyuyorum” dedi.

Kitabın içerisinde Adana Basın Savcılarından 
Duran Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Gökhan Göktaş, 
Doç. Dr. Asım Yapıcı ve şair-yazar Mustafa Emre’nin 
de yorumları yer almaktadır.

Emekli Hakim olan Av. Sabri Çiçekli, kitabını 
ailesine ithaf ettiğini belirtti.

Ziyaret esnasında Başkan Yardımcısı Av. Sabahattin 
Gümüş ve Baro Meclis Başkanı Av. Mustafa Canberk 
de hazır bulundular.
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENÇLİK KOLLARI GENEL 
BAŞKAN YARDIMCISI AHMET KORKMAZ’DAN, BARO 
BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK’E NEZAKET ZİYARETİ 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez 
Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi 

Gençlik ve Spor Dairesi Koordinatörü Yusuf Konaklı 
ile birlikte Baro Başkanımız Av. Veli Küçük’e nezaket 
ziyaretinde bulundular.

Sıcak sohbet ortamında geçen görüşmede, CHP 
Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Korkmaz, Baro Başkanımız ve yönetim kurulu 
üyelerinden çalışmalarımız hakkında bilgi aldı. 

Gençlerin aktif bir şekilde siyasi hayatta yer 
almaları gerektiğini belirten Ahmet Korkmaz, “Biz 
de bu doğrultuda hareket ederek gerek kentin 
ileri gelenlerini gerekse sivil toplum 
kuruluşlarını ziyaret etmekteyiz. Baro 
Başkanımız ve yönetim kurulunda yer 
alan savunma mesleğinin siz değerli 
temsilcilerine başarılar diliyoruz” dedi.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi, yargı bağımsızlığı ve 
tarafsızlığının zedelenmesinin 
ülkemizdeki olumsuz etkilerine 
değindi. Bireysel, toplumsal, sosyal 
ve siyasi yaşamda insan haklarının 
korunabilmesi için adaletin sağlam 
temellere dayanması gerektiğinin 
altını çizdi. 

Ülkemizin insana yakışan bir gelecek kurabilmesi 
için, öncelikle gençlerin hayatın her alanında aktif bir 
şekilde var olmaları gerektiğini vurguladı. Siyasette 
gençlere yer açılması, onlara öncelik tanınması 
gerektiğinin üstünde durdu. 

Görüşmede, Adana ve ülke gündemi ile kültür, 
sanat ve spor faaliyetleri üzerine fikir alışverişi yapıldı. 

Ziyarette, Adana Barosu Başkan Yardımcımız Av. 
Sabahattin Gümüş, Genel Sekreterimiz Av. Semih 
Gökayaz, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. Furkan 
Kılıç, Av. Sinem Tanrısınatapan, Av. Mert Kuşdemir, 
Av. Timur Ortatape, Baromuz mensupları Av. Melis 
Eşberk ve Av. Ahmet Orkun Parsak da yer aldılar.

ADANA KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİNDEN 
ADANA BAROSU’NA “DAYANIŞMA YAŞATIR ADANA” 

KAMPANYASINA DESTEK ZİYARETİ

Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi 
Genclik Meclisi Yönetim Kurulu Üyeleri 
Halil İbrahim Yalçın, Umut Altıokka ve 

Süleyman Dökmez, Baro Başkanı Av. Veli Küçük’ü 
ziyaret ederek, Koronavirüs pandemi salgını 
nedeniyle yardıma muhtaç ailelere ulaştırılmak üzere 
başlattıkları “Dayanışma Yaşatır Adana” kampanyası 
hakkında bilgi verdiler.

Ziyaret esnasında sosyal mesafe kurallarına, 
izolasyona ve hijyene önem verildi.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Paylaşmanın, 
dayanışmanın, birlik ve beraberlik duygusunun 
önemine işaret etti.

Başkan Yardımcısı Av. Sabahattin Gümüş’ün 
de yer aldığı görüşmede Başkanı Av. Veli Küçük, 
Ülkemizde ve dünyada yaşanan koronavirüs hastalığı 
nedeniyle olağanüstü günler yaşadığımızı belirterek, 
“Bu zorluklar karşısında toplum içinde yardımlaşma 
ve dayanışma arzusu had safhaya gelmiştir. Bu 

kapsamda başlatılan kampanyaya meslektaşlarımız 
gönüllülük esasına uygun yer almak isterlerse yardım 
kolilerini Adana Kent Konseyi Gençlik Meclisine 
verebilirler.” dedi

Belirlenecek muhtaç ailelere yardım kolilerinin 
ulaştırılacağını belirten Adana Büyükşehir Belediyesi 
Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ayrıca şeffaflık 
ilkesi gereği oluşturulacak veritabanıyla yardım 
bilgilerinin tüm halka ilan edileceği açıklandı.
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JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ BAŞKATİBİ AKİFUMİ FUKUOKA 
BARO BAŞKANI AV. VELİ KÜÇÜK’Ü ZİYARET ETTİ

Japonya Büyükelçiliği Başkatip ve Politika 
Bölümü Şefi Akifumi Fukuoka,  yerel 
yönetimler ve sivil toplum kuruluşları   

 ile ziyaretleri kapsamında Baro Başkanı Av. 
Veli Küçük’ün konuğu oldu.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, konuğunun 
gelişlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Suriye’de yaşanan gelişmeler, terör eylemleri, 
sığınmacıların durumu, demokrasi, yargı bağımsızlığı, 
temel hak ve özgürlükler konu başlıkları altında görüş 
alışverişinde bulunuldu. 

Adana Barosunun mülteciler konusundaki 
çalışmaları, komisyonlarımızın faaliyetleri, 
Türkiye’deki savunma hakkı ihlalleri, avukatların 
yargılandığı davalar, yargı bağımsızlığı, ifade ve basın 
özgürlüğü, adil yargılama, ekonomi ve işsizlik gibi 
konular ele alındı.

“SIĞINMACILARIN SORUNLARINA   
       DUYARLILIK GÖSTERİYORUZ”

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Suriye’nin 
İdlib kentinde 27 Şubat’ta yaşanan saldırıda 36 
askerimizin şehit edilmesinden duyduğu üzüntüyü 
ifade ederek, “Suriyeli sığınmacıların en fazla 
bulunduğu bölgelerden biriyiz. İlimizde bulunan 
Suriyeliler özellikle havaalanın güney taraflarında 
sosyal ve toplumsal yaşama entegre oldular. 
Ancak, bir Suriyelinin cinsel istismar veya başka 
bir suça karıştığında infiale neden olmaktadır. 
Gettolaşmanın olduğu mahallerde suç oranlarında 
artış yaşanmaktadır. Kayıt dışı çalıştırılmaktadırlar. 
Suriye’de yaşanan savaşın bir an evvel sonlandırılması 
en büyük dileğimizdir.”

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, sığınmacıların 
şantaj malzemesi haline getirilmesinin de doğru 
olmadığını vurgulayarak, “Avrupa’ya kara ve 
deniz yoluyla geçmeye çalışan mültecilerin geçişi 
durdurulmayacağı açıklaması sığınmacıların gümrük 
kapılarına akın etmesine neden oldu. Gelişigüzel 
kontrolsüz geçişler, mülteciler için umuttan çok yeni 
ölümler demektir. İnsan yaşamı bu kadar değersiz 
görülmemelidir. Kontrolsüz geçişler çok riskli ve 
her zaman ölüm tehlikesi vardır.  Diplomatik yollar 
aranmalıdır. Baro olarak hep bu hassasiyeti ortaya 
koyuyoruz.” diye konuştu. 

Görüşmede, Baro Başkan Yardımcısı Av. 
Sabahattin Gümüş de hazır bulundu.

ADANA E TİPİ CEZA EVİ MÜDÜRÜ İSMET ÇELİK, BARO BAŞKAN 
YARDIMCIMIZ AV. SABAHATTİN GÜMÜŞ’Ü ZİYARET ETTİ

Adana E Tipi Ceza evi Müdürü İsmet Çelik, 
Baro Başkan Yardımcımız Av. Sabahattin 
Gümüş’ü baro makamında ziyaret ederek, 

cezaevlerinde avukatların yaşadığı sorunlar hakkında 
görüştü.

Baro Başkan Yardımcımız ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

E Tipi Cezaevindeki Avukat görüş yerlerinin 
avukat müvekkil görüşme mahremiyetine uygun 
hale getirilmesi ve görüşme alanının yeniden 
dekorasyon ve mefruşatı için yapılacak çalışmalarla 
ilgili baromuza bilgi veren Kurum müdürü İsmet 
Çelik’e verdiği bilgilerden dolayı teşekkür edildi.

Başkan Yardımcımız Gümüş; Cezaevlerinde 
yaşanan sorunlarla ilgili özellikle avukat görüşme 
alanının yetersizliği ve personel azlığı nedeniyle 
avukat meslektaşların cezaevinde bekletilmelerinden 
kendisinin de memnun olmadığını  dile getirdi. 

Cezaevlerinde ayrıca avukatların sadece sorunlarının 
bu olmadığını söyledi. Sorunların karşılıklı diyalog 
ve iyi niyet çerçevesinde yapılacak müzakereler ile 
çözümünün mümkün olduğunu ifade etti.

Ziyaret sosyal mesafe kuralına uyularak toplu 
fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI ADANA ŞUBE 
BAŞKANI SALİM BÜYÜKKAYA, BARO BAŞKANIMIZ 

AV. VELİ KÜÇÜK’Ü ZİYARET ETTİ

Türkiye Gazeteciler Sendikası Adana Şube 
Başkanı Salim Büyükkaya ve Gazeteci 
Armağan Kabaklı, Baro Başkanımız Av. 

Veli Küçük’ü ziyaret etti.
Ziyarette basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki 

baskılar ve özellikle yayın yasakları konusu 
konuşuldu. Basın, düşünce ve ifade özgürlüğünün 
nasıl korunabileceği üzerinde fikir alış verişinde 
bulunuldu.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. TGS Adana Şube 
Başkanı Salim Büyükkaya da çalışmaları hakkında 
bilgi verdi ve yapılması planlanan etkinlikleri anlattı.

Görüşmede Türkiye’deki gazetecilerin 
gündemindeki sorunlar değerlendirildi. 

“GAZETECİLİĞİNİN HAK ETTİĞİ DEĞERİ  
       GÖRMESİNİ İSTİYORUM”

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, gazetecilerin 
düşük ücret, tutuklanma, haklarında açılan davalar 
ve işsizlik gibi çok ciddi sorunlarla karşı karşıya 
olduklarını ifade ederek, “Türkiye’de gazeteciler ve 
basın emekçileri zorlu bir dönemden geçmektedir. 
İşsizlik, düşük ücretler, güvencesiz çalışma koşulları 
ve baskılarla karşı karşıya olmalarından üzüntü 
duymaktayım. Tüm bu olumsuzluklar yetmezmiş 
gibi ne yazık ki basın çalışanları da biz avukatlar gibi 
fiili saldırılarla karşı karşıya kalıyor, tutuklanmaktalar. 

Anayasamızda belirtildiği şekliyle gazetecilerin hak 
ettikleri değeri görmelerini ve çalışma koşullarının da 
iyileştirilerek güzel günlere yeniden kavuşur.” dedi.

TGS Adana Şube Başkanı Salim Büyükkaya da, 
Türkiye Gazeteciler Sendikası bünyesindeki TGS 
Akademinin Adana’da gerçekleştireceği “Gazeteciler 
için Yeni Medya ve Sendikal Haklar Sertifika 
Programı”na davet ettiler.

Programda; TGS Akademi Direktörü Orhan 
Şener,  Av. Meliha Selvi, Gazetecinin yasal hakları, 
TGS Genel Başkanı ve Yeni medya ve gazetecilik 
Gökhan Durmuş, TGS Hukuk Müşaviri Sendika ne 
işe yarar? konularında sunum yapacaklardır.

Meslekte 20 yılı tamamlayan gazeteci Armağan 
Kabaklı da kendisi için yapılacak geceye Baro 
Başkanımız Av. Veli Küçük’ü davet etti.

Ziyaret esnasında Baro Yönetim Kurulu Üyemiz 
Av. Mert Kuşdemir ve Basın Danışmanımız Abdullah 
Yangın da hazır bulundu.

ADANA TABİP ODASI’NDAN BARO’YA 
GEÇMİŞ OLSUN VE TEBRİK ZİYARETİ

Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Hilal Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. M. Enis 
Akyüz, Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Doç. 

Dr. Ayşe Nur İzol Torun, Başkanı Av. Veli Küçük ve 
yönetim kuruluna “Savunma Yürüyüyor” eylemi ve 
sonrasında Ankara’da yaşanan polis şiddeti nedeniyle 
hem geçmiş olsun hem de direnişlerinin başarıyla 
sonuçlandırılması nedeniyle tebrik ziyaretinde 
bulundular.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, ziyaretinden ötürü 
Adana Tabip Odası Başkanı ve yönetim kurulu 
üyelerine teşekkürlerini ifade etti.

Adana Tabip Odası Başkanı Ahmet Hilal, Ankara’ya 
‘Savunma Yürüyor’ yürüyüşü yapan avukatların 
direnişini saygıyla ve takdirle karşıladıklarını, TBB 
Başkanı Metin Feyziyoğlu’nun Baro Başkanlarına 
geçmiş olsun demeye geldiği anda yaşananları da 
hatırlatarak, özellikle Baro Başkanı Av. Veli Küçük’ün 
‘gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz” ifadelerini 
yerinde bulduklarını açıkladı.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Ankara’ya giriş 

yapmak isteyen baro başkanlarımızın önce polis 
şiddetine maruz kaldığını, başkente girişimize 
izin verilmeyince oturma eylemine başladıklarını 
belirterek, “Birlik başkanımız Metin Feyzioğlu, bu 
olaylardan 27 saat sonra yanımıza geldi. O anda biz de 
kendisine sırtımızı dönerek tepkimiz ortaya koyduk. 
Tüm çabamız aslında sadece ve sadece barolar için 
değil, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı 
içindir. Sizlere de bizleri yalnız bırakmadığınız için 
çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret esnasında Başkan Yardımcısı Av. 
Sabahattin Gümüş de hazır bulundu.
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CHP ADANA MİLLETVEKİLLERİNDEN ADANA BAROSU’NA 
“DESTEK” ZİYARETİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana 
Milletvekilleri Ayhan Barut ve Müzeyyen 
Şevkin Baro Başkanı Av. Veli Küçük’ü 

ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, baroları ve meslek odalarının seçim 
sistemini değiştirme ve etkisizleştirilmeye yönelik 
yasa değişikliğine ilişkin çalışmasının karşısında 
olduklarını ifade ettiler.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Koronavirüs 
(Covid-19) salgının pandemi ilan edilmesi nedeniyle 
Baro Başkanı Av. Veli Küçük, konuklarıyla dirsek 
teması ile tokalaştı, görüşme izolasyon ve sosyal 
mesafe kurallarına uyularak yapıldı. 

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Ülke ve kent gündemiyle ilgili karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve 
Müzeyyen Şevkin, Diyanet ile Barolar arasındaki 
hutbe tartışmasının ardından meslek örgütlerinin 
seçim yöntemiyle ilgili değişiklik konusunda meslek 
kuruluşlarının yanlarında yer aldıklarını belirterek, 
“Baroları birer kale olarak görüyoruz. Ülke olarak şu 
anda en fazla birlik - beraberliğe ve adalete ihtiyacımız 
vardır. Çünkü her geçen gün adaletsizlikler ortaya 
çıkıyor ve bu durum ülkemizin demokrasi bazında kan 
kaybetmesine neden olmaktadır. Yılmadan bağımsız 
hukuk devleti mücadelemize devam edeceğiz. 
Türkiye Barolar Birliği, Barolar ve Avukatların 
hedef alınarak meslek birliklerinin bölünmesi ve 
parçalanması, yandaş hale getirilmesi yönündeki 

siyasi iktidar çabalarına karşı sizlerin yanındayız ve 
desteğimizi sunuyoruz.” dedi.

Baro Başkanı Av. Küçük, savunma mesleğinin ve 
baroların yurttaşın adalete erişimde en önemli unsur 
olduğunu ifade etti.

Adana Barosunun insan yaşamanın olduğu 
her yerde varlığını gösterdiğini belirten Av. Veli 
Küçük, 2014 yılından bu meslek odaları ve baroların 
yapısı ve seçim usullerinin değiştirilmesi çabaların 
olduğuna işaret ederek, “Baroların yapısına, temsil 
ve seçim sistemine yönelik değişikliğe ve dayatmaya, 
teslimiyete, avukatın iradesine ve yurttaşlarımızın 
sesi olma güvencesine ipotek koymaya 51 Baro olarak 
ortak basın açıklamasıyla hayır denildi. 

Sizlerin de bu konuda bizlere vermiş olduğunuz 
destek çok yerinde ve anlamlıdır. Barolar, 
antidemokratik uygulamalara ve hukuksuzluklara her 
zaman dimdik ayakta durdu ve duracaktır.   Hukukun 
üstünlüğü ve adalet bizim için olmazsa olmazımızdır. 
Savunma özgürlüktür.” dedi.

Ziyaret esnasında Baro Genel Sekreteri Av. Semih 
Gökayaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Furkan Kılıç ve 
Av. Timur Ortatepe de hazır bulundu.

CHP SEYHAN İLÇE BAŞKANI, BAROMUZA DESTEK 
ZİYARETİNDE BULUNDU

Cumhuriyet Halk Partisi Seyhan İlçe 
Başkanı Ahmet Dardağan, Seyhan İlçe 
Gençlik Kolları Başkanı Hasan Hüseyin 

Solmaz ve Seyhan İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilek 
Özcan, Baro Başkanımız Av. Veli Küçük’ü ziyaret 
ederek, 19-22 Haziran 2020 tarihlerinde ‘Savunma 
Yürüyor’ eyleminde Ankara’da yaşanan polis 
şiddeti nedeniyle hem geçmiş olsun, direnişlerinin 
başarıya ulaşmasından ötürü tebrik ederek, hukuk 
mücadelemizde sonuna kadar yanımızda oldukları 

mesajını verdi.
Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, ziyaretinden 

ve desteklerinden dolayı CHP Seyhan İlçe Başkanı 
Ahmet Dardağan ve yönetim kurulu üyelerine 
teşekkürlerini ifade etti.

Ziyaret esnasında Başkan Yardımcımız Av. 
Sabahattin Gümüş, Sayman Yönetim Kurulu üyemiz 
Av. İlknur Önal Tarkan, yönetim kurulu üyemiz Av. 
Sinem Tanrısınatapan, Baromuz mensuplarından 
Sergen Nalcı ve Av.Şaheser Uluçay da hazır bulundular.



90

Z İ YA R E T E D E N L E R

HDP ADANA MİLLETVEKİLİ TÜLAY HATİMOĞULLARI 
BAROMUZA “DESTEK” ZİYARETİNDE BULUNDU

HDP YEREL YÖNETİMLERDEN SORUMLU EŞ GENEL 
BAŞKAN YARDIMCISI SALİM KAPLAN, BARO BAŞKANI 

AV. VELİ KÜÇÜK’Ü ZİYARET ETTİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana 
Milletvekili Tülay Hatimoğulları ile HDP 
Yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 

heyet Baro Başkanımız Av. Veli Küçük ve Yönetim 
Kurulu üyelerimizi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, baroları ve meslek 
odalarının yapılarını, seçim sistemini değiştirme ve 
etkisizleştirilmeye yönelik yasa değişikliğine ilişkin 
çalışmanın karşısında olduklarını ifade ettiler.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Koronavirüs 
(Covid-19) salgının pandemi ilan edilmesi nedeniyle 
Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, konuklarıyla dirsek 
teması ve gönül selamı ile misafirlerini karışladı, 
görüşme izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına 
uyularak yapıldı.

Ziyaret esnasında Başkan Yardımcımız 
Av.Sabahattin Gümüş, Genel Sekreterimiz Av. Semih 
Gökayaz, HDP Adana İl Eş Başkanı Mehmet Karakış, 
Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Leyla Karakaş, 
Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Av.Funda 
Buyruk hazır bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Baro Başkanımız, HDP Adana 
Milletvekili Tülay Hatimoğulları ile güncel 
ve mesleki konularda değerlendirmelerde 
bulundular.

HDP Adana Milletvekili Tülay 

Hatimoğulları, “Barolar ve avukatlar bu toplumun 
vicdanını temsil etmektedir Bugün sizlerle dayanışma 
ruhunu pekiştirmek için buradayım. Barolar susarsa 
maalesef toplum ve yurttaş susar. Siyasi iktidar 
kültürel rejimini daha da derinleştirmenin planlarını 
yapıyor. Pandemi sürecini de bu konular için altın bir 
süreç gibi görmektedir.” dedi.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, ne yazık ki tek 
adam dayatmasının yaşandığı bir anlayışın hakim 
kılındığı süreçten geçtiklerini belirterek, “Var olan 
kazanımları geriye götürme çabaları var. Buna sessiz 
kalmamız mümkün değildir. Bu kadar mantıksız 
ve demokrasi dışı uygulama girişimi olamaz. 
Demokrasilerin en üst düzeyde yaşandığı kurumlar 
barolardır. Rehavete kapılmayacağız. Gerekirse tüm 
avukatları Meclis’e çağıracağız, alanlara ineceğiz. Bu 
süreçte sesimizin daha gür çıkmalı ve daha etkin 
olmak zorundayız. Sizlerin de bizlere vereceğiniz 
destek çok önemli ve kıymetli” diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Yerel 
Yönetimlerden Sorumlu Eş Başkanı 
Salim Kaplan, İl Eş Başkanı Gülseren 

Tural, Mehmet Karakış ile İl yöneticisi Baver Bilgiç’in 
yer aldığı heyet, Baro Başkanı Av. Veli Küçük’ü 
ziyaret ederek, ülke gündemi ve baronun çalışmaları 
hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Görüşme izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına 
uyularak yapıldı. 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Yerel 
Yönetimlerden Sorumlu Eş Başkanı Salim Kaplan, 
siyasi iktidarın açıkladığı, baroları ve meslek 
odalarının yapılarını, seçim sistemini değiştirme ve 
etkisizleştirilmeye yönelik yasa değişikliğine ilişkin 
çalışmanın karşısında olduklarını ifade etti. Parti 
politikaları programları ile ilgili hazırladıkları dosyayı 
baro başkanlığımıza takdim eden heyet programları 
ile ilgili bilgi verdi

Demokrasilerin en üst düzeyde yaşandığı 
kurumların barolar olduğunu belirten Baro Başkanı 
Av. Veli Küçük, “Gerekirse tüm avukatları Meclis’e 
çağıracağız, alanlara ineceğiz. Bu süreçte sesimizin 
daha gür çıkmalı ve daha etkin olmak zorundayız. 

Sizlerin de bizlere vereceğiniz destek çok önemli ve 
kıymetli” diye konuştu.

Görüşmede siyasi iktidar tarafından Avukatlık 
Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklik 
konusunda partilerinin kendilerine verdiği desteğe 
teşekkür etti. 

HDP’li milletvekilleri Leyla Güven ve Musa 
Farisoğulları’nın vekilliklerinin düşürülmesine 
değinildi.

Ziyaret esnasında Baro Başkan Yardımcısı Av. 
Sabahattin Gümüş, Genel Sekreter Av. Semih Gökayaz, 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nevzat Elçi ve Disiplin 
Kurulu üyesi Av Erkan Çetin de hazır bulundu.
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ADANA KENT KONSEYİ, BARO BAŞKANI AV. VELİ KÜÇÜK’Ü 
ZİYARET EDEREK ANKARA’DA VERDİKLERİ HUKUK 

MÜCADELESİNDEN DOLAYI KUTLADI

Adana Kent Konseyi Başkanı Haşmet Biçer 
beraberindeki yönetim kurulu üyeleri 
Berrin Ünlü, Yasemin Yılmaz, Süleyman 

Dökmez ve Ahmet Apaydın ile birlikte Baro Başkanı 
Av. Veli Küçük ve yönetim kurulunu ziyaret ederek, 
Ankara’da ‘Savunma Yürüyor’ eyleminde yaşanan 
olaylardan ötürü geçmiş olsun dileklerini iletirken 
verilen hukuk mücadelesinde yanlarında olduklarını 
ifade etti.

Konuklarının ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti ve teşekkürlerini belirten Av. Veli 
Küçük, sivil toplum kuruluşlarının önemine değindi. 
Ankara’da kolluk güçlerinin sergilediği manzara ve 
baro başkanlarına reva görülen uygulamanın çağdaş 
ve ileri demokrasi (!) ile yönetilen ülkelerde izahının 
olamayacağını vurguladı. 

Bu duruma sebebiyet verenler hakkında yasal 
işlemlere başlayacaklarını, yargının üç kurucu 
unsurundan birisi savunmayı etkisizleştirme ve 
itibarsızlaştırılma çabalarına asla izin verilmeyeceğini 
belirten Av. Veli Küçük, “Hukuk devleti mücadelesini 
vermeye devam edeceğiz.  Barolar ve avukatlar 
kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edecekler. 

Bizlere bu onurlu mücadelemizde destek veren 
ve gücümüze güç katan tüm kurum, kuruluşlara 
teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

Adana Kent Konseyi Başkanı Haşmet Biçer, 
Ankara’da hukukun üstünlüğü konusunda tarihi bir 
aşamanın yaşandığını ve hukuksuzluklara karşı baro 
başkanlarının ve avukatların ortaya koyduğu ‘hukuk 
savaşı’nda Adana Barosu’nun yanında olduklarını 
söyledi. 

Ziyaret esnasında yönetim kurulu üyesi Av. Nevzat 
Elçi de hazır bulundu. Sohbet görüş alışverişinde 
bulunulmasıyla sürdü.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ CEYHAN ŞUBE BAŞKANI 
ZEKİ GÜL, BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK’Ü ZİYARET ETTİ

Atatürkçü Düşünce Derneği Ceyhan Şube 
Başkanı Zeki Gül ve yönetim kurulu üyeleri 
Başkanımız Av. Veli Küçük’ü ziyaret ederek,  

“Savunma yürüyor” eyleminde Ankara girişindeki 
kolluk kuvvetlerinin engeli ve baro başkanlarına 
yönelik fiziki saldırılar nedeniyle “geçmiş olsun” 
dileklerini, 27 saat süren haklı direnişlerin sonunda 
barikatların kaldırılması nedeniyle de “tebriklerini” 
sundu. 

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük de, gerçekleşen 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 

kendilerine verilen desteğe teşekkür etti. 
Otoritenin talimatıyla baroların seçim sistemi ve 

faaliyetlerine ilişkin TBMM’ye getirilmesi planlanan 
yasa değişikliğine karşı da eski adliye binası (taş bina) 
önünden Baromuz ve meslek odaları ile birlikte 
düzenlenecek yürüyüşe ve Atatürk Parkında yapılacak 
basın açıklamasına davet etti. 

ADD Ceyhan  temsilcileri de Baroların her zaman 
yanında olduklarını yarın düzenlenecek ‘Savunmaya 
Dokunma’ Yürüyüşümüze de katılacaklarını ifade 
ettiler.
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
ADANA MİLLETVEKİLİ BURHANETTİN BULUT, 
BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK’Ü ZİYARET ETTİ

CHP İL VE İLÇE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLARINDAN 
BAROMUZA DESTEK ZİYARETİ

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili 
Burhanettin Bulut, Adana Baro Başkanımız 
Av. Veli Küçük’e nezaket ziyaretinde 

bulunarak, savunmanın, iktidarın baroları parçalama, 
çoklu baro oluşturma girişimine karşı 19-22 Haziran 
tarihleri arasında başlattığı “Savunma Yürüyor” 
eylemi sonrasında Ankara’da kolluk güçleri tarafından 
uygulanan hukuksuz fiziki saldırılarına direnmesi ve 
kurulan barikatların kaldırılması zaferinden dolayı 
kutladı.

Başkanımız Av. Veli Küçük, nazik ziyaretinden 
dolayı CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’a 
teşekkürlerini sundu. 

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu 
ziyarette Başkan Yardımcımız Av. Sabahattin 
Gümüş, Genel Sekreterimiz Av. Semih Gökayaz, 
yönetim kurulu üyemiz Av. Nevzat Elçi, Baromuz 
mensuplarından Av. Sabahattin Demir de hazır 
bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Adana İl Gençlik 
Kolları Başkanı Av. Güven Özdemir,  
CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı 

Eren Yıldırım, Seyhan İlçe Gençlik Kolları Başkanı 
Hasan Hüseyin Solmaz, Sarıçam İlçe Gençlik Kolları 
Başkanı Aziz Aras, Çukurova Gençlik Kolları Başkanı 
Anılcan Hacıboncuk, Ceyhan Gençlik Kolları Başkanı 
Onurcan Kurt, CHP Adana Gençlik Kolları İl Sekreteri 
Sekreteri Sait Altıngül ve yönetim kurulu üyeleri ile 
birlikte Baro Başkanımız Av. Veli Küçük’e nezaket 
ziyaretinde bulundular. 

Baromuz ve meslek kuruluşlarının birlikte  
düzenleyecekleri yürüyüş ve basın açıklamasında yer 

alacaklarını ifade ettiler. 
Baro Başkanımız Av. Veli Küçük ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Ülkemizin insana yakışan bir gelecek kurabilmesi 

için, öncelikle gençlerin hayatın her alanında aktif bir 
şekilde var olmaları gerektiğini vurguladı. 

Siyasette gençlere yer açılması, onlara öncelik 
tanınması gerektiğinin üstünde durdu. Ziyaret 
esnasında Baro Başkan Yardımcımız Av. Sabahattin 
Gümüş, Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Nevzat Elçi, 
Baromuz mensuplarından Av. Ahmet Orkun Parsak 
ve  Av. Hasan Alkan da hazır bulundu.
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Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) 
Adana Şubesi Başkanı Zühal Dinçer, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Yücel Biricik, Aysel 

Doygun, Banu Gökgönül, Hukuk Komisyonu Üyesi 
Av. Berfu Salıcı Yakıt ile birlikte Baro Başkanımız 
Av. Veli Küçük’ü ziyaret ederek, baroların hukuk 
mücadelesinde kadın desteğini sundu, demokratik 
mücadelelerinde yanlarında oldukları mesajını 
verdiler. 

HERKES İÇİN ADALET İSTİYORUZ
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 

dile getiren Baro Başkanımız Av. Veli 
Küçük, desteklerinden dolayı konuklarına 
teşekkür ederek, 3 Temmuz’da Büyük 
Ankara Mitingi’nin korona virüs bahane 
edilerek iptal edildiğini, bu hukuksuzluğa  
sebebiyet verenler hakkında yasal 
işlemlerde bulunduklarını belirtti. Yargının 
üç kurucu unsurundan birisi savunmayı 
etkisizleştirme ve itibarsızlaştırılma 
çabalarına asla izin verilmeyeceğini ifade 
etti. 

Siyasi otoriteye karşı mücadelelerinin sadece 
mesleğin sürdürülebilirliği için olmadığını, herkes 
için adalet istediklerini vurgulayan Başkanımız Av. Veli 
Küçük, “80 baronun itirazlarına rağmen çoklu-paralel 
baro projesi teklifi TBMM Adalet Komisyonu’ndan 
geçmesine rağmen hukukun üstünlüğüne dayalı 
eşit, laik, demokratik, barışçıl bir adalet sistemi için 
mücadeleye devam edeceğiz” dedi. 

Ziyaret esnasında Baro Yönetim Kurulu Üyemiz 
Av. Sinem Tanrısınatapan Keskin de hazır bulundu.

KESK’E BAĞLI SENDİKALAR, BAŞKANIMIZ 
AV. VELİ KÜÇÜK’Ü ZİYARET ETTİ

TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİNDEN BARO 
BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK’E DESTEK ZİYARETİ

KESK’e bağlı sendikalar Baro başkanımız 
Av. Veli Küçük’ü ziyaret ederek, tüm 
engellemelere ve Ankara girişinde tüm gece 

yağmur altında polis ablukasında bekletilmelerine 
rağmen yürüşlerini tamamlayan başkanlar nezdinde 
Başkanımız Av. Veli Küçük’e kutlama ziyaretinde 
bulundular.

Sağlık Sosyal ve Hizmet Emekçileri Sendikası(SES) 
önceki Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, Birleşik 
Taşımacılık Sendikası Adana Şube Baskanı Tonguç 
Özkan, Tümbel Sen Adana Şube Başkanı Mehmet 
Çelik, Sağlık Sosyal ve Hizmet Emekçileri Sendikası 
Adana Şube Eş Başkanı Halide İnci, Büro Emekçileri 
Sendikası Adana Şube Başkanı Fatma Sarıoğuz, Yapı 
Yol–Sen Adana Şube Üyesi Alaattin Süzer ve Eğitim 
Sen Adana Şube Başkanı İrfan Doğan’ın katıldığı 
görüşmede Başkanımız Av. Veli Küçük, konuklarına 

ayrı ayrı teşekkürlerini sundu. 
Ankara’da savunma adına bir tarih yaşattıklarını 

belirten Başkanımız Av. Veli Küçük, kent 
dinamiklerinin bu başarıda kendilerine verdiği güç 
ve moralin yadsınamayacağını ifade etti. Eski adliye 
binası (taş bina) önünden Baromuz ve meslek odaları 
ile birlikte düzenleyeceğimiz yürüyüşe ve Atatürk 
Parkında yapılacak basın açıklamasına davet etti 

KESK’ bağlı Sendikaların temsilcileri de Baroların 
her zaman yanında olacaklarını ayrıca yarın 
düzenlenecek ‘Savunmaya Dokunma’ Yürüyüşümüze 
de destek olacaklarını ifade ettiler.

Ziyarette Başkan Yardımcımız Av. Sabahattin 
Gümüş, Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Nevzat Elçi de 
hazır bulundu.
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HAKKARİ BAROSU BAŞKANI AV. ERGÜN CANAN’DAN 
BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK’Ü ZİYARET ETTİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ ADANA ŞUBESİ, 
BAROMUZU ZİYARET ETTİ

Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün Canan, 
Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük’ü 
ziyaret etti.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, nazik davranışından 
dolayı konuğuna teşekkür etti. 

Sohbet ortamında geçen görüşmede mesleğin 
sorunlarına ve çözüm yollarına dair öneriler tartışıldı. 

Baroların mücadelelerine rağmen TBMM’de 
kabul edilen Avukatlık Yasa değişikliğinin yargıya ve 
adalet sistemine olumsuz etkileri hakkında durum 
değerlendirmesi yapıldı. 

Ziyarette Adana Baro Başkan Yardımcısı Av. 
Sabahattin Gümüş ve Genel Sekreter Av. Semih 
Gökayaz hazır bulundu.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Adana Şube 
Başkanı Av. İlhan Öngör, Çukurova Bölge 
Temsilcisi Av. Yasemin Dora Şeker, yönetim 

kurulu üyeleri Metin Çelik, Emin Yeşildağ ve Ayfer 
Güneşer, Baro Başkanımız Av. Veli Küçük’ü ziyaret 
etti. 

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, konuklarına 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. İnsan Hakları 
Derneği Adana Şube Başkanı Av. İlhan Öngör, 

Başkanımız Av. Veli Küçük’ü 29 Ağustos 2020 
tarihinde yapılacak genel kurullarına davet etti. Baro 
Başkanımız da, davete katılacağını ifade etti.

Sohbet ortamında geçen ziyarette; mesleki ve 
ülke gündemine dair konularda görüş alışverişinde 
bulunuldu.  

Ziyaret esnasında Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. 
Sinem Tanrısınatapan Keskin ve Av. Nevzat Elçi de 
yer aldılar.
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ VE ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE 
DERNEĞİ’NDEN BAROMUZA ZİYARET

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet 
Çelebi ve Atatürkçü Düşünce Derneği 
(ADD) Adana Şube İsa Kayadan yönetim 

kurulu üyeleri ile birlikte Baro Başkanımız Av. Veli 
Küçük’ü ziyaret ederek, Ayasofya’nın ibadete açıldığı 
gün okunan hutbede “Atatürk’e lanet” söylemleri 
nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek 
üzere Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulundu. 

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve konuklarına 
teşekkür etti. Diyanet’in bugüne kadar Atatürk’ün 
adını milli bayramlarda dahi anmadığını hatırlatan 
Başkanımız Av. Veli Küçük,  Ali Erbaş’ın son 
açıklamalarını da ‘saygısızlık’ olarak niteledi. 

Suç duyurusunun ardından Cumhuriyet Halk 
Partisi İl Başkanı Mehmet Çelebi, Baro Başkanımız Av. 
Veli Küçük ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı İsa 
Kayadan, Eğitim İş Sendikası üyeleri Adana Adliyesi 
önünde kısa bir açıklama yaparak, ayrıldılar.
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BARO BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK, KAHRAMANMARAŞ 
BARO BAŞKANI AV. MUHAMMET BURAK GÜL’Ü ZİYARET ETTİ

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, Baro 
Başkan yardımcımız Av. Sabahattin 
Gümüş, Baromuz mensubu Av. Hasan 

Yuvalı ve Stajyer Avukat Kağan Gültekin ile birlikte 
Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. İhanet Burak Gül’ü 
ziyaret etti.

Baro Başkanı Av. Muhammet Burak Gül, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Ziyarette Baronun faaliyetleri hakkında konuşuldu.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, Sivas Baro 
Başkanı Av. Hacı Yılmaz Demir, Gaziantep Baro 
Başkanı Av. Bektaş Şarklı, Başkan Yardımcımız Av. 
Sabahattin Gümüş önceki dönem Kahramanmaraş 
Barosu Başkanı Av. Vahit Bağcı, Kahramanmaraş 
Adliyesi Hakimi Kadir Polat, Kahnramanmaraş 
Barosu mensubu Av. Emin Karakuş’un yer aldığı 
sohbette mesleki sorunlar ve çözümleri konuşuldu.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük ve Başkan 
Yardımcımız Av. Sabahattin Gümüş tarafından 
Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Muhammet 

Burak Gül’e günün anısına şehrimizin sembollerin 
resmedildiği özel tasarım tabak hediye edildi.

BAŞKANIMIZ RUHSAT TÖRENİNE KATILDI
Baro Başkanımız Av. Veli Küçük ve Başkan 

Yardımcımız Av. Sabahattin Gümüş, staj eğitim açılışı 
ve tanışma programına katılmak üzere geldikleri 
Kahramanmaraş’ta genç meslektaşlarımıza ruhsat 
töreninde cübbe giydirip, ruhsat takdim ettiler.

Kahramanmaraş Barosu konferans salonunda 
gerçekleştirilen törende yeminlerini eden genç 
avukatlar mesleğe adım attı.

Törende Başkanımız Av. Veli Küçük; Av. Samed 
Kurtoğlu’na, Başkan Yardımcımız Av. Sabahattin 
Gümüş ise Ayşe Nurevşan Demirci’ye cübbelerini 
Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Burak Gül ile 
birlikte giydirip, ruhsatlarını takdim ettiler.

Başkanımız Av. Veli Küçük ve Başkan Yardımcımız 
Av. Sabahattin Gümüş, genç avukatları kutlayarak, 
başarılar diledi.
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Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Başkan 
Yardımcısı Av. Sabahattin Gümüş, Genel 
Sekreter Av. Semih Gökayaz, yönetim kurulu 

üyesi Av. Timur Ortatepe ile birlikte Cumhuriyet Halk 
Partisi Çukurova İlçe Başkanlığına seçilen Av. Remzi 
Ümit Atay’a  hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, 
çalışmalarında başarılar dilediler.

CHP  Çukurova İlçe Başkanı Av. Remzi Ümit Atay, 
ziyaret için teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.  

Meslektaşları ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren 
Av. Remzi Ümit Atay, “Sosyal demokratlığın en 
önemli dayanaklarından biri hukuktur. Havasını 
soluyup, suyunu içtiğimiz, her türlü imkanından 
yararlandığımız şehrimize hak ettiği değeri vermek 
için ilçe yönetimiyle arayışlar içerisindeyiz. Her 
zaman mensubu olarak onur duyduğum baromla 
da ortak projeler ve çalışmalarda yer almaya devam 
edeceğim” dedi.

Baro Başkanı Av. Veli Küçük de, Adana’nın 

her alanda geri kalmışlığına dikkat çekti. Son sel 
felaketiyle metrekareye düşen 240 metreküp yağış 
sonrası yaşanan olumsuzlukları ifade etti. Kamusal 
bir meslek ifa ettiklerini bu nedenle hak, hukuk ve 
adalet çizgisinde olan tüm kurum, kuruluş ve sivil 
toplum örgütleriyle dayanışmanın önemine vurgu 
yaptı.

Sohbet şehrin sorunları ve çözümleri hakkında 
yapılan fikir alışverişiyle devam etti. Ziyaret toplu 
fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, Başkan 
Yardımcımız Av. Sabahattin Gümüş, 
Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Timur 

Ortatepe, Baromuz mensubu Av. Alican Erdoğan 
ve Av. Caner Çelik ile birlikte Adana Eczacı Odası 
başkanlığına seçilen Mürsel Yalbuzdağ’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundular.

Adana Eczacı Odası Başkanı Ersun Özkan’ın 
Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu üyeliğine 
seçilmesi üzerine Yönetim Kurulu’nun kendi arasında 
yaptığı yeni dağılımla başkanlığa seçilen Mürsel 
Yalbuzdağ’ı kutlayarak, başarılar diledi.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, Eczacı Odası 
ile çok uyumlu çalışmalar yapıldığını, özellikle hak, 
hukuk ve adalet konularında ortak tavır ve mücadele 
ortaya koyduklarını, bundan sonra da aynı sinerji 
ile yola devam edeceklerini kaydetti. Av. Veli Küçük, 
şimdiye kadar yapılan çalışmaların bir çok baroya da 

rol model olduğunu belirtti. 
Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, burada yaptığı 

konuşmada; “Son dönemde sağlık giderleri de çok fazla 
olmaya başladı. Asgari ücretin 2 bin 324 TL olduğu bir 
ülkede bu durum insanların altından kalkabileceği bir 
şey değildir. Şehir Hastaneleri diyorsunuz, bilmem 
kaç bin yataklı oda diyorsunuz ama sosyal devlet 
sosyal devlet anlayışı hakim olmadığı zaman bunun 
bir anlamı kalmıyor.” dedi.

Adana  Akademik Meslek Odaları (ADAMOB) 
bileşenleri olarak birlikte hareket ettiklerini hatırlatan 
Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, Mali Müşavirler 
Odasının katılımıyla daha da güçlendiklerini 
vurguladı. 

Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ da Baro 
Başkanımıza ve yönetimine nazik ziyaretlerinden 
ötürü teşekkür ederek,  “Hukukun temsilcileri ve 
Adana Barosu yalnız asla bırakılmamalıdır. Birlikte 
eğitim ve paneller yaparak önemli karar ve yasalarla 
ilgili toplumu bilgilendirmek gerekmektedir. 
Baromuzun da tüm çalışmalarında yanlarında 
olduğumuzu bilinmesini istiyoruz” diye konuştu

Sohbet ortamında devam eden ziyaret esnasında 
kentimizi ve halkımızı  ilgilendiren konularda birlikte 
yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldı. 

Ülke, dünya ve kent gündemine ilişkin durum 
değerlendirmeleri de yapıldı. 

Ziyaret fotoğraf çekimi ile sona erdi.

BARO BAŞKANI AV. VELİ KÜÇÜK’TEN, 
CHP ÇUKUROVA İLÇE BAŞKANI AV. REMZİ ÜMİT ATAY’A 

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

BARO BAŞKANIMIZ VE YÖNETİM KURLUMUZDAN 
ADANA ECZACI ODASI BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN MÜRSEL 

YALBUZDAĞ’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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4880 ŞULE YAŞAR
4881 MERVE TUNA
4882 DİLARA BAKANÖZ
4883 ELİFE KÖKEN
4884 TOPRAK İMECİ
4885 BETÜL YALÇIN
4887 ELİF DAŞDEMİR
4888 ÖMER URUÇ
4889 OĞUZHAN AKHARMAN
4890 BERİVAN RECEBİBEYİ
4891 SADIK GÖÇERDİR
4892 EMİR TANIBAK
4893 ELİF BENGÜ PALTACI
4894 MERVE ERMERCAN
4895 MUHAMMED FATİH ÖZKAN
4896 FAHRİ KORCAN ULAŞ
4897 HASAN HÜSEYİN YILDIRIM
4899 SEMİH CAN YILDIZ
4900 SÜMEYYA ŞAHPAZ
4901 BURAK FURKAN KARAMAN
4902 ÖZGE KARACA
4903 ÖMER FARUK ÖZGÜN
4904 ÖMER ABDULAZİZ ÇİFÇİ
4905 ERAY BOLAT
4906 RAFET CAN OCAK
4907 BAHAR MELEK ÖĞRÜ
4908 SERA ALTUNPINAR
4910 ROJDA YILDIRIM
4911 BÜŞRA GÖKÇE
4912 ÖZGE PEKGÜZEL
4913 MERVE SERÇE
4914 LEYLA BAYRAM
4915 HAYRİYE ÖZTÜRK
4916 AKIN GÖKÇE
4917 YAREN VARLI
4918 MUHAMMET RAŞİT 
 BİLGİLİ

SİCİL        AD-SOYAD

RUHSAT ALANLAR
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4920 MERT MAVİ
4921 TUTKU BOCİ
4923 ESRA BETÜL DEMİR
4924 KEMALETTİN SANCAK
4925 SELÇUK SAMİ ÖZSOYLU
4926 ESRA ORUÇ
4927 CABBAR BELGE
4928 MUHAMMET MUSAB
 SÜRÜCÜ
4929 MEHMET HAN BAYRAM
4930 İCLAL KANOĞLU
4931 MUHAMMED BERAT
   ŞİMŞEK
4932 OSMAN TARIK AKSOY
4936 HANDE TATLI
4937 ESRA AVCI
4938 ÖMER FARUK AKMAN
4939 OZAN ALTAN
4940 BEYZA KAPLAN
4941 TANER KART
4942 RAMAZAN ATİLLA GÖKÇE
4943 HAZAL ALTIPARMAK
4944 MERVE AKTAŞ
4945 SEVDE SÜMEYYE
 SOFUOĞLU
4946 FATMA NUR GÖKÇE
4947 MUHAMMET SAİT
 BAYHAN
4948 KEZBAN GİZEM
 DURUTÜRK
4950 ŞİFANUR TÜRKMENOĞLU
4951 METİN KIRKAYA
4952 KAAN AYDINGÜL 
4953 HAZAL DİZMAN
4954 FATMANUR AKINCI
4955 EREN GÜRBÜZ
4956 DİLEK TABAK

SİCİL        AD-SOYAD

RUHSAT ALANLAR
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4957 CANSU ÖZFİDAN
4958 MELEK MELİS ŞEN
4959 BÜŞRA ALTINTAŞ
4960 HATİCE ERDOĞAN
4962 BARAN TAYGUN METİN
4963 ELİF SİMAY ÖZERGİN
4964 HÜLYA YAZAR
4965 NAZLI EYLEM ÖZEN
4966 BAŞAK DOKAK
4967 OSMAN FATİH ATEŞ
4970 MERVE ÖZÇALIŞKAN
4971 VOLKAN EROĞLU
4972 İPEK KARS
4973 ALİ METEHAN OLGUN
4974 FERİDE ŞEVVAL
 BAYRAKTAR
4975 SERVET YAĞMUR ERKAN
4976 ASUMAN FEYZA YENİN
4977 BÜŞRA OFLAZ
4978 BURAK GÜNGÖREN
4980 OKAN YILDIRIM
4981 ŞULE SATİ
4982 GÜLDEREN CEZAYİRLİ
4983 NEFİSE SEMERCİOĞLU
4984 VECİHE VURAN
4985 HİKMET TOPÇUOĞLU
4986 FATMA BÜŞRA GÖKDEMİR
4987 İPEK GAZİOĞLU
4988 VEDAT KAYA
4989 FURKAN İPEK
4991 MİRAY GÖKTEPE
4992 BERNA ALTUNTAŞ
4993 ANIL KOCAÇOLAK
4995 ÖMER MURAT ERDİL
4996 UMUT KÖZ
4997 FATIMA KÜBRA TÜRK
4998 ESRA GÖBELEK

SİCİL        AD-SOYAD

RUHSAT ALANLAR
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4999 AHMET SAFA YİĞEN
5000 SAMET BARAN
5001 ARDA HALLAÇELİ
5002 GİZEM GÜL UZUN
 KUTLAY
5003 KÜBRA KÜTÜK
5004 ŞULENUR TOPAL
5005 HALİME KAYA CEYLAN
5006 ŞULE KORKMAZ
5007 ÖZGÜR CAN ÖZCANLI
5008 SEVDE NUR YARDIMCI
5010 TEVFİK AKDEMİR
5011 HASAN ALİ UÇAR
5012 NİSA NUR ÇAVDIR
5013 DEFNE UÇAR
5015 NESLİHAN ALDATMAZ
5016 ZEYNEP SUDE NESSAR
5017 ORHAN BOZKURT
5018 AYSUN BAYSAL ERZİN
5020 HANDE TABUR
5021 ATİYE ALTAN
5022 CİHAN SOLAK
5026 ŞERİFE AVYİYEN
5027 HASAN ÇOBAN
5028 MEHMET ASİL YILMAZ
5029 TUĞBA TUNA
5030 BİRSU TINAZ
5031 ZİYA HAKAN ÇOPUR
5032 ALP YAMANYILMAZ
5033 RAMAZAN CANDAN
 ÇETENAK
5035 MAHSUN BATUR
5036 ÖZÜM SEVGİ AKKUŞ
5037 ALPER TALAY
5038 MUSA KÜRTÜL
5039 ÖZKAN PEKKAN
5040 BURAK OĞUR
5041 PELİN IŞIKLI

SİCİL        AD-SOYAD

RUHSAT ALANLAR
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5042 AYŞE SELİN DOĞRU
5043 ÇAĞLA ELİF TAŞ
5044 GİZEM DEMİR
5045 KÜBRA SELEK
5046 MELİS MERVE EŞBERK
5047 SÜMEYYA EKREN
5048 BURCU DÖNE YUKA
5050 ANDRİANA ÇAĞLA TÜRK
5051 EZGİ SERİNTÜRK
5052 DENİZ ŞAHİN
5053 ERKAN KARAVELİOĞLU
5055 RAZİYE ŞAHİN
5056 EZGİ KURNAZ
5057 MİRAY ŞAHİN
5059 EMİNE GÖÇER
5060 İJLAL ÖZDEN
5061 MELAHAT CANSU
 YAĞBASAN
5062 MEHMET NACİ KOCA
5063 YUNUS EMRE AKTAŞ
5064 GÜVEN MEHMET İŞLEK
5066 BERKAY NUYAN
5067 BEYZA TAŞKIRAN
5068 EZGİ NUR ERGÜN
5069 FURKAN YOZCU
5070 DİLARA HİLAL DEMİRTAŞ
5071 SİMGE SAY
5072 ALPEREN GÜVEN
5073 AYŞE VARLI
5074 ELÇİN TOPRAK
5075 ABDÜLKADİR CANER
5077 İBRAHİM YILMAZ
5078 MURAT BÖREKOĞLU
5079 MUHAMMED ESAD GENÇ
5080 DUYGU SITKI
5081 FURKAN SAĞBİLİ
5082 AYKUT ATEŞ
5083 ELİF SULTAN ERGİN

SİCİL        AD-SOYAD

RUHSAT ALANLAR
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5084 AHMET CAN
 MARAŞLIOĞLU
5085 MEHMET ALİ ŞEN
5086 PINAR ÖZDEMİR
5087 GÖKSEL GÖK
5088 MUHAMMED SAİN
5089 ELİF AYBÜKE KARABÖRK
5091 KÜBRA DEMİRKOL
5092 EMİR DURAN ÜĞÜ
5093 TAYFUN YILDIRIM
5094 RAMAZAN ORHAN
5096 DUDU BÜŞRA 

MAKSUTOĞLU
5097 ESRA BÜŞRA YÜCE
5098 FATMA AVCI ŞEN
5099 EZGİ PARLATIR
5100 ELİF GÜLEÇOĞLU
5101 MUHAMMET AKİF NART
5102 KAAN TÜRKMEN
5103 OSMAN EMRECAN AKSOY
5105 ARDA ULUDAMAR
5106 HÜSEYİN ŞİNASİ
 KARAASLAN
5108 ABDULLAH AKTAŞ
5109 İSMET CAN

BÜYÜKÖZTÜRK
5110 BERK CAN COŞKUN
5111 SONGÜL KUŞCU
5112 SERKAN AKMAN
5113 TALHA AKKUŞ
5115 AYHAN ŞİMŞEK
5117 GÖZDE MÜGE AYGÜN
5118 İBRAHİM DENİZ
5119 ALİ GÖKTAŞ
5120 TAYLAN PERVER YALNIZ
5121 MÜJGAN ALTUNBAŞ
5122 EMİNE ÖZAKEL
5123 SERGEN NALCI

SİCİL        AD-SOYAD

RUHSAT ALANLAR
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5125 SEMA İLBEYLİ
5126 EREN CAHİT ÖZÜLKÜLÜ
5128 MİRAY YILDIZ ÖZKAN
5129 FURKAN KAAN TÜYLÜ
5131 ÖMER KAYIŞ
5132 BÜŞRA CANKARA
5133 ÇİĞDEM AÇILAN
5134 CÜNEYT TEKÖZ
5135 MUSTAFA DEMET
5136 ANIL ÖZDİL
5137 AHMET ENSAR YILMAZ
5138 MEHMET ÖZKAN
5140 PINAR GATGAR
5141 ÖMER ÖZÇELİK
5142 SERKANT SARILIR
5146 ZEHRA ŞAHİN 

GÜNGÖRDÜ
5147 NAGİHAN İLASLANER
5149 GÜLRU TÜZÜN
5150 ALİCAN BALIKÇI
5151 İSA ÇIRAK
5152 NAZMİYE İŞBULAN
5154 BURAK BAŞDOĞAN
5155 SİNAN ŞEYBAN
5161 BURAK YALÇIN
5163 BEYZA NUR DUYSAK
5164 MİTHAT CAN YALMAN
5165 MERVE COŞMAN
5166 CANSU COŞMAN
5169 TUBA NUR ADIR
5172 DİLEK ÇAÇA BALCI
5173 ASLINUR UYSAL
5174 MUSTAFA BİLGİN
 DELİBAŞ
5176 ERGÜN GENÇ
5177 DÖNDÜ ASENA KESKİN
5181 DİLARA AKDOĞAN
 YELALDI

SİCİL        AD-SOYAD

RUHSAT ALANLAR
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5183 DUYGU AKAT
5184 MEHMET AKİF KILAÇ
5185 BARIŞ TARHAN
5186 EMİNE RAGIP PORSUK
5187 ROJHAT AKDENİZ
5188 GÜLLÜ MERVE AKTAŞ
5191 SİNEM KILINÇLI
5192 SEDA ÇELİK
5193 ŞERAFETTİN ÖZDOĞAN
5197 ÖZGE TEMÜRLÜ
5198 ELİF ŞEYMA TEPELİ
5199 TUNCAY KES
5200 EMEL NAZLICAN İŞCAN
5201 ÖZGE BUĞA
5202 HÜSEYİN AKDENİZ
5203 BAŞAK PEKGENÇ
5204 OSMAN EROL
5205 ZEYNEP BAYKAN
5206 MELİS TURAÇLAR
5207 İMRAN TAŞ
5208 EMRE ÜN
5209 MURAT YİGİT
5210 SEMİH KADİR ATLI
5211 OKTAY TAVŞAN
5212 ONUR SEZAİ AKINCI
5213 ŞULE AYDEMİR
5214 ALPARSLAN UÇMAN
5215 MEHMET ALİ
 DİNİBÜTÜN
5216 ELİF İDİL ŞİMŞEK
5217 BERKER BIÇAKÇI
5218 FADİME SÜSLÜ
5220 DUYGU SARI
5222 EZGİ CİVAN
5223 ŞUAYB VURAL
5229 MERVE ALIÇ
5231 ÖZGE DEMİRCİ

SİCİL        AD-SOYAD

RUHSAT ALANLAR
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MIZRAP BEBEK HADİSESİ

Lisede yatılı okulda iken her ay küçük bir miktar harçlık verilir, yılda bir kat baştan aşağı ayakkabıya dek 
üniforma, yılda bir kez de kitap/kırtasiye için devlet yardımı verilirdi. Anlaşmalı kırtasiye/kitapçıya 
gider alışverişimizi yapardık. Birçok arkadaşım havalı kalemlere, dini kitaplara yahut roman benzeri 

kitaplara yönelirdi. Ben her türlü yağmada sona kaldığım, otobüste trende ayakta kaldığım gibi bu yağmada 
da sona kalırdım. Ancak bunu biraz da bilinçli yapardım. Kitapçıya gittiğimde arkadaşlarımın TÜBİTAK 
yayınlarına hiç dokunmadığını görür ve gönlümce seçme imkânı bulurdum. Bilenler vardır, TÜBİTAK devlet 
destekli olduğundan kitaplar hem fiziken dayanıklı ve kaliteli hem de beşte bir fiyatınadır. Arkadaşlarım 2-3 
kitap alabilirken ben TÜBİTAK yayınlarından 10-15 kitap alabiliyordum. Aldığım kitaplardan çok etkilendim. 
Ancak biri var ki 13 yaşındaki beynime çeki düzen verip bilimsel düşünme yöntemini yükledi: “Bilimin 
Öncüleri”. Yazarı Cemal Yıldırım kitaplarında “profesör” unvanını kullanmaya dahi ihtiyaç duymayan çok 
özel bir bilim insanıdır. 

Bu kitabın son cümlesini söyleme hakkı, Albert Einstein’a verilmiştir: “Bende özel yetenek arayanlar 
yanılıyorlar; sadece derin bir anlama merakım var.” 

BİLİMSEL YÖNTEM

Hukukun bilim olmadığı iddia edilemez. Hatta birçok bilimin bir araya gelerek anlayabileceği multidisipliner 
bir alandır. Bu sebepledir ki hukuk sosyolojisi, hukuk felsefesi dersleri esaslı hukuk fakültelerinde en ağır 
derslerdendir. Okulum Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde bu derslerden okulu uzatan çok kişi vardır.

Bilimsel yöntem:

1-Problemi ortaya koyma
2-Probleme dair veri toplama
3-Problemin çözümüne dair hipotezler oluşturma
4-Hipotezleri test etme
5-Sonrasında ise olası çözüme ulaşma yani teori aşamasına uzanan bir yoldur.

Savcıların suçu öğrenmesi, delil toplaması, suçun varlığına dair hipotez kurması ve hipotezin mahkeme 
huzurunda hakim, savcı, müdafi, vekilce tartışılarak maddi gerçeğe ulaşma çabası (bkz. Müdafiden Maddi 
Gerçeğe Ceza Davası) tamamen bilimsel yöntem ile işler.

Bilimsel yöntemi insan ilişkilerine de uyarlayabilir ve insan ilişkilerini daha iyi anlamaya başlayabilirsiniz. 
Burada önemli olan peşin hükümlü olmamak, ideoloji, din gibi düşünce sınırlarından kurtulmak ve Einstein’ın 
dediği gibi “anlamaya” çalışmaktır. Osmanlı’nın neden geri kaldığını araştıran Osmanlı devlet yetkilileri ve 
entelektüelleri Avrupa’da bir kavram olduğunu ve ancak bu kavramın Osmanlı dilinde karşılığı olmadığını 
söylemişlerdir. Sonrasında bu kelimenin karşılığı olarak “hürriyet” kelimesi kullanılmıştır. Mustafa Kemal’in 
ezbere bildiği, Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi bu kelimenin yayılmasında çok etkili olmuş önemli sanat 
eserlerindendir. Cumhuriyet döneminde ise “özgürlük” kelimesi türetilmiştir. Bilimin ilerlemesi için özgür 
düşünce hayatidir.

ADAK

Yargıtay 1. Ceza Dairesi insan öldürme suçlarına bakmaktadır. 27.10.1964’te ise 1. Ceza Dairesi görüşüp 
karara bağladığı vahşi bir cinayetin ilahi sebep ve gerekçeler ile gerçekleştirilmesini takdiri indirim sebebi 
olarak kabul ediyordu. Bu karar yerel mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yargıtay 1. Ceza dairesi 
olmak üzere tüm aşamalarda aynı gerekçe ile kabul ediliyordu:

“Nikâhsız karısından doğan Mızrap adındaki çocuğunu kurban etmek maksadıyla boğazından keserek 
taammüden öldürmekten sanık M.K.’nın bozma üzerine yapılan duruşmasının sonunda: Suçunun sübutuna 
ve sanığın bir hadiseyi atlatırsa çocuğunu Allah yoluna kurban edeceği şeklindeki inancı ile işbu suçu işlediği 
anlaşıldığından bu hususun sanık lehine takdiri azaltıcı sebep olarak kabulüne mebni TCK’nın 450/4, 59, 31, 
33’üncü maddeleri uyarınca müebbeden ağır hapsine ve sürekli olarak kamu hizmetlerinden yasaklanmasına 
ve cezası süresince kanuni kısıtlılık halinde bulundurulmasına dair Ağır Ceza Mahkemesi’nden verilen 24.9.1964 
günlü hüküm resen temyize tabi olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığı Yüksek Makamı’ndan tebliğname ile 
Yargıtay Birinci Ceza Dairesi’ne gönderilmekle okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği konuşuldu ve aşağıdaki 
karar tespit edildi: Toplanan deliller karar yerinde incelenip sanığın suçunun sübutu kabul, olay niteliğine ve 
soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı azaltan sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması 
inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş ve 
bozma gereği de yerine getirilmiş olduğundan re’sen temyize tâbi olan hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi 
onanmasına 27/10/1964 tarihinde oybirlığıyle karar verildı.»”
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Olay 1979’da Atıf Yılmaz tarafından film yapılır. “Adak” isimli bu filmin başrolünü Tarık Akan ve Necla 
Nazır paylaşır. Kara cehalet, filmde çok güzel biçimde anlatılır. Ancak kocaman bir soru/sorun ortada durmakta 
ve o günden bugüne dek kar topu gibi büyüyerek gelmiştir: Hukukun bilimsel yaklaşımı. Buna “hukuk aklı” 
diyeceğim.

Yargıtay kararında “Allah yoluna kurban edeceği şeklindeki inancı ile işbu suçu işlediği anlaşıldığından” 
denilerek takdiri azaltıcı sebep öngörülmüştür. Merak edenler için hemen belirtelim ki sanığın herhangi bir 
akıl hastalığı bulunmadığı, Adli Tıp tarafından tespit edilmiştir. Zaten mahkeme akıl hastalığı sebebi ile değil 
“Allah yoluna kurban edeceği şeklindeki inancı ile işbu suçu işlediği” gerekçesi ile cezada indirim yapmıştır. 
Dikkat edileceği üzere ağır ceza mahkemesi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yargıtay 1. Ceza Dairesi 
bu kararda hemfikirdir. Zaten konuyu dramatik hale getiren durum da budur. Konu karar, yargı sistemimizin 
hiçbir aşamasında eleştirilmeden tam bir oydaşma ile onaylanmıştır. Olayın vahşi yanı ise kararı daha da 
dramatik hale getirip, topraklarımızda dahi yaşanmamış Avrupa’nın ortaçağına fırlatmaktadır.

Faruk EREM’in bu konuda “İrticanın siyaset aracı olarak kullanılmasında ne kadar ağır bir sorumluluğun 
bulunduğunu bu karar kadar hiçbir şey gösteremez. Böylesine sorumluluğu, bir ‘dünya nimeti’ (!) için 
yüklenebilmek cesaretinin gerçek Müslüman’da bulunması imkânsızdır.” demekte ve şu soruyu sormaktadır: 
“Fakat ‘Mızrap çocuk’ konusundaki sosyal felaketin ve binlerce çeşit faciaların önüne nasıl geçeceğiz?”

Bilim ile geçeceğiz. Hukuk aklı ile hukukun bilimsel yöntemle uygulanması çağlar ve siyaset üstü bir alandır. 
Unutulmamalıdır ki; Sümerlerin dini, siyaseti bugün konuşulmamakta ve ancak yarattıkları bilim bugünkü 
bilme de ışık tutmaktadır.

SONUÇ

Mızrap Bebek hadisesi o yıllarda yargının durumunu ortaya koyan hem kendisi hem de verilen karar 
açısından çok vahşi ve vahim bir olaydır. Cehaletten kaynaklanan kötülük ile kasıttan kaynaklanan kötülük 
açısından fark yoktur. Günümüz Türkiye’sinde de hukuk biliminin sistematiğini içsel bir davranış modeli 
haline getirememiş hukukçularımız çok açık hukuki meselelerde dahi yanılmaktadır. Delillerin yeterli 
değerlendirilmediği, hukuka aykırı delillere itibar edildiği, olayların bilimsel yöntemle değil de şahsi 
sübjektif kanaatlerle değerlendirildiği bir sürece girdik. Bu durumun da kar topu gibi büyüyen etkileri vardır. 
Vatandaş artık “tanıdık hâkim savcı” aramakta, delilleri etkilemeye, yönlendirmeye çalışmakta, “sisteme” ayak 
uydurmaya” çabalamaktadır. Ömer Seyfettin’in “Herkesin İçtiği Su” isimli öyküsünde Çin’de bir tufan olacağı, 
o tufanın suyundan içenlerin delireceği bilgisini alan alimlerden bahsedilir. Alimler 
İmparatorla görüşüp kendileri ve yöneticiler için sağlıklı su depolarlar. Tufanın 
suyundan içen halk delirir ve yöneticileri dinlememeye başlar. Ülkenin kontrolünü 
kaybeden imparator alimlere danışınca ilginç bir çözüm önerisi alır: “Çaresiz herkesin 
içtiği sudan içmekten başka çare yoktur.” Herkesin içtiği suyu içen yöneticiler halkın 
dilinden anlayıp, yeniden ülkenin kontrolünü sağlamışlardır. Hukuk sistemimiz 
birçok sebepten zor durumdadır. Ancak hukukçulara düşen herkesin içtiği sudan 
içmemeleridir. Unutulmasın ki her şeyden farklı olarak hukuk sisteminin düzeltilmesi 
bozulmasından daha kolaydır. Umut değil hakikat peşindeyiz. Hukuk aklı ile kalın.

Av. Şafak UĞURLU
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ARZ EDERİM

İcra ile ilgilenen çoğu avukat meslektaşımın 
başlarından geçen acı tatlı olaylar muhakkak vardır. 
Ancak hemen hepsinden çıkan ortak sonuç, bu işin 

ülkemiz şartlarında yapılmaması gerektiği; aksi halde erken 
yaşlanma, sinir, stres ve anksiyete bozukluğuna neden 
olabileceğidir. Nasıl mı? Şöyle;

2005 yılı Kasım ayında yeni cübbe giymiş taze bir 
avukat olarak elime tutuşturulmuş bir talimat evrakı ile Batı 
Karadeniz’de küçük bir şehirde buldum kendimi. Oradan 
minibüsle hacze gideceğim ilçeye hareket ettim. Sabah saat 
tam dokuzda kaymakamlık binasının önündeydim. Adliye, 
kaymakamlık binasının giriş katında bulunan dört odadan 
ibaretti. Hava buz gibiydi ve benim üzerimde sadece bir ceket 
vardı. Tek tük gelen personelle beraber binaya girdim. Kapıda 
bekleyen polisten başka kimse yoktu ve tüm odalar kapalıydı. 
Polise adliyenin ne zaman açılacağını sorduğumda, “Bugün 
duruşma yok, geç gelirler” dedi. Şaşırmıştım. Beklemeye 
başladım. Bir süre sonra kalem personeli geldi, adliye kısmen 
de olsa açıldı. Hâkim ve icra müdürünün ilden geldiklerini, 

biraz gecikebileceğini söylediler. Bahçeye çıkıp bir sigara yaktım. İçeri girip çıkan kaymakamlık personeli ve 
yoldan gelip geçen herkes bana uzaylı gibi bakıyordu. Kendileri bu soğukta palto ve atkı ile gezerken benim 
ince ceketle dolanmamı yadırgadılar herhalde diye düşündüm ama biraz sonra gerçek anlaşıldı. Kapı nöbeti 
tutan polis yanıma gelerek, ramazan ayında bu ilçede sokak ortasında sigara içmenin uygun olmadığını söyledi. 
Sigarayı söndürdüm. Bir an önce işimi bitirip gitmek için sabırsızlanıyordum. 

Binaya geri döndüğümde icra müdürlüğünün kapısı açılmıştı. Hemen içeri girdim. Elli yaşlarında, saçları 
dökük, ceketi buruşuk, babacan müdürü sarılıp öpesim gelmişti. Hemen işimi görsün de dönüp gideyim 
umuduyla talimat evrakını çıkarıp, “Müdürüm, dün sizi aramıştım. Hadi şu haciz işini halledelim de ben geç 
olmadan döneyim” dedim. Müdür dalgın dalgın suratıma bakıp evrakı aldı, masasına koydu. “Hele şu sobayı 
bir yak da bakarız” dedi. Daha bir sene önce fakültede İcra Hukuku dersinde okuduğum “vekil talep eder, icra 
müdürü ödeme emrini düzenler” ya da “vekil talep eder, müdür hacze gider” gibi konuların ütopyadan ibaret 
olduğunu staj dönemimde anlamıştım zaten. Okurken ne hayallerim vardı oysa. Müdürlüğe gidip bacak bacak 
üstüne atıp, “Müdürcüğüm şunu talep ediyorum, bunu da, onu da… Hadi aslanım, hadi canım, dönüşte de iki 
ekmek bir de uzun Marlboro talep ediyorum” diyecektim. Hâlbuki öğrettikleri kitabi bilgi, sobanın önünde 
çaresiz çömelerek bir türlü tutuşturamadığım yaş odunlarla hiç ama hiç uyuşmuyordu. Bir ara karşı odadaki 
hâkimin kapısını çalıp, “Bir uyuşmazlık var çözemiyoruz. Tektik mercii olarak şu odunlara bir el atıver” demeyi 
düşünecek kadar bunaldım. Sonunda soba hafif alevlenmeye başlayınca müdürün karşısına oturdum ve haciz 
için aracı nasıl ayarlayacağımızı sordum. Müdür “Ne aracı?” diye sordu. Dedim, “Müdürüm dün aramıştım ya, 
hani bugün hacze çıkacaktık?” “Haa!” dedi, “şu mevzu.” Evrakı aldı, inceledi. Yüzü buruştu. “Biz buraya hacze 
gidemeyiz, şu an imkânsız. Belki başka bir zamana. Sen en iyisi yaza doğru gel” dedi. Dumura uğramıştım. 
Doğru mu duydum diye düşünüyordum. Şaka olmalıydı. Devlet kapısında “bugün git, yarın gel”e alışmıştık 
da; “bugün git, iki mevsim sonra gel”i ilk kez duyuyordum.

Müdüre, dün arayıp kendisinden randevu aldığımı, olur demesi üzerine 800 km yoldan geldiğimi, haciz 
yapmadan dönersem bunu müvekkile izah edemeyeceğimi tane tane anlattım. O da bana, dün aradığımda 
sadece haciz için geleceğimi söylediğimi, adresin 30 km uzaktaki bir dağ köyü olduğunu belirtmediğimi, bu 
mevsimde yağışlardan dolayı oraya araç çıkamayacağını, hem çıksa bile o köyde yaşayan insanların çok belalı ve 
sabıkalı kişiler olduğunu, kesinlikle hayvanlarını ve eşyalarını haczettirmeyeceklerini, bizi kazma ve küreklerle 
bir temiz dövebileceklerini tane tane anlattı. “Traktör bulurum” dedim, “kimse vermez” dedi. “Jandarma alırız” 
dedim, “jandarma komutanı başçavuşla aram bozuk, yardımcı olmaz” dedi. “Muhafaza yapmam, haczeder 
yediemin olarak borçluya bırakırım” dedim, “Köye bile sokmazlar bizi” dedi. Kem dedim, küm dedi. Allem 
dedim, kallem dedi. Boynumu büktüm, gözümden yaş geldi gelecekti. Lanet soba da tütüp tütüp yanmamıştı 
zaten, içerisi buz gibiydi. En sonunda müdür, “İnanmazsan bul aracı gidelim, gözünle gör” deyince birden 
ümitlendim. “Tamam müdürüm, bu işi oldu bil. Ben şimdi hemen bir traktör ayarlarım. Jandarmayı dert etme, 
ben başçavuşu ikna ederim. Borçluyla da konuşur, ‘haciz yapacağım ama muhafaza yapmayacağım, ödeme için 
makul bir süre vereceğim’ derim, zorluk çıkarmaz” diye cevap verdim. “Sen öyle san!” dedi. Yüzüne baktım. 
“Tamam tamam, 13.30’da burada ol” şeklinde devam etti.

Sevinçle çıktım binadan. Buz gibi havaya aldırmadan ilçe merkezinde dolaşmaya başladım. Bir, ücret 
karşılığı dağ köyüne bizi götürecek traktör nereden bulabileceğimi; iki, acilen nerede yemek yiyebileceğimi 
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çevreden sormaya koyuldum. İkisi de olumsuzdu. Traktör yoktu; çünkü icranın i’sini duyan bana gavurmuşum 
gibi bakıyordu. Yemek yemek imkânsızdı; çünkü ramazan nedeniyle kime sorsam, bakmalarına dahi gerek 
kalmadan ben kendimi gavurmuşum gibi hissediyordum. Her yer ama istisnasız her yer kapalıydı. Kahveler, 
lokantalar, bakkallar ve hatta ilçenin tek oteli bile “İftardan sonra açığız” tabelası asmıştı. Ortalıkta in cin top 
oynuyordu adeta. Güç bela bir oduncu buldum, derdimi anlattım. Baştan olmaz dese de; işlem yapmayacağımı, 
formaliteden bir haciz olacağını, çok uzak yoldan geldiğimi, mağduriyetimi anlatarak ve epey yüksek bir para 
önererek ikna ettim.

Saat tam 13.30’da adliyenin önündeydim. Müdürü alıp, traktörün üstünde şoför koltuğunun yanındaki 
oturaklarda hoplaya zıplaya dağa doğru yola koyulduk. Kar atıştırmaya başlamıştı. Bir saat kadar sonra 
köye vardığımızda hiç kimse borçlunun evini göstermiyordu. Üstüne üstlük köylüler ikişer üçer meydana 
toplanmaya başladılar. Hemen herkesin elinde oraklar, kürekler, sopalar vardı. Dostane bir ortam tesis 
edemeyeceğimiz açıktı. Müdür bir iki kişi ile konuştu ve bana borçlunun burada olmadığını, yedieminliğe 
kimsenin yanaşmadığını, tespit için borçlunun evine girilmesini istiyorsam karakola gidip jandarma almam 
gerektiğini söyledi. “Olur” diye cevap verdim. Çantasından çıkardığı talep kâğıdını imzaladı. “İyi o zaman git 
al gel” dedi. Kendisinin de kahvehanede oturup, bekleyeceğini söyledi.

Traktör sürücüsü ile bu sefer ücrette pazarlık edip, yarım saat mesafedeki jandarma karakoluna ulaştık. 
Komutanın odasına girip, talep kâğıdını masasına koyarak durumun aciliyetini anlattım. Başçavuş kâğıdı eline 
aldı, okur gibi evirdi çevirdi ve yüzünü buruşturup “Git o müdürüne söyle, bunun sonuna yine rica ederim 
yazmış. Bir icra müdürü asla benden rica edemez, ancak arz eder. Hala öğrenemedi gitti” dedi. Şaka yapıyor 
sandım. Ne anlatsam, nasıl ikna etmeye çalışsam olmadı. Nuh dedi, peygamber demedi. Çaresiz çıktım.

Traktör sürücüsüne, “Bu iş hayırlısı ile bitsin, sana sağlam bir para vereceğim” dedim. Cevap vermedi. 
Yeniden köy yoluna düştük. Köye varınca kahvehaneye müdürün yanına girdim. Ne de olsa meslektaş sayılırız, 
zorluk çıkarmaz, halden anlar umuduyla, “Müdürüm” dedim, “bu başçavuş takıntılı adamın teki çıktı. Gel şu 
yazıyı bir paraf ediver; rica ederim kısmı, arz ederim olursa verecek jandarmayı yanımıza” dedim. Demez 
olaydım. Bu sefer bizim müdür aldı sazı eline, “Ben ona değil, adliyeye bağlıyım. Ancak hâkimliğe arz ederim, 
geri kalanının alayına rica ederim. Kötü mü ediyorum ulan, adam yerine koymuş rica ediyorum. Hatır minnet 
bilmez..” diye bağırdıkça bağırdı.

Son hızla çıktım oradan. Traktöre atlayıp, “sür” dedim. Karakola doğru yola koyuldum. Bir yandan da 
başçavuşun tanışı, devresi, hatır gönül geçirecek asker tanıdıklara ulaşmaya çalıştım ama nafile. Karakola girip, 
başçavuşa icra müdürünün söylediklerini naklettim. “Yapma, etme, gel sen uyma” desem de olmadı. “Bak 
avukat bey, sen okumuş adamsın. Şimdi bu ilçenin bir protokolü var bizlerden oluşan. İşte biz her bayramda, 
anmada filan toplanıp meydandaki büste çelenk koyarız. Kim var en önde? Kaymakam. Arkasında belli başlı 
kimseler. Ben 7. sıradayım protokolde. İcra müdürü var mı? Yok. Önümde de de yok, arkamda da yok. Nasıl 
rica edecekmiş bana? Onun anca hâkimi benden rica eder. O it herif eşşek gibi arz edecek. Ben de gereğini 
takdir edeceğim” dedi. “Komutanım boş verin artık onu. Siz bana uygun bir şey takdir edin, ben gereğini arz 
edeceğim size” diyerek son kozumu oynadım. “Hele be avukat, sabahtan beri biz burada aç mıyız, tok muyuz, 
ölü müyüz, sağ mıyız sormuyorsun da, şu aptal müdürün lafıyla bize iş gördürmeye çalışıyorsun. Bak depoda 
kömürümüz bitmiş, yazıcı arızalı kâğıt sıkıştırıyor. Bunları hiç gördüğün yok” şeklinde cevap verdi. “Tamam 
komutanım” dedim, “Ben buradan ilçeye gideyim, sizin yazıcıyı da yanımda götüreyim. Tamir oluyorsa 
ettireyim, yoksa yenisi ile değiştiririm. Dönüşte de traktörün aldığı kadar kömür alır gelirim, siz de askeri 
hazırlayın.” Yola çıkarken arkamdan sesleniyordu, “Ama hala arz edecek söyle ona. İstersen gitmişken hâkim 
ile de görüş, o daha iyi bilir. Protokolde 6. sırada, hemen önümde ama o icracı yok protokolde. Kimseden rol 
çalmasın..” Tamam tamam der gibi elimi salladım. İlçeye sürmesini söyledim şoföre.

Karakoldan çıkıp ilk virajı dönünce yazıcıyı alıp uçuruma savurdum. İlçeye varınca doğrudan otogara 
yönelip, şehre giden ilk dolmuşa atladım. Şehirde de hiç durmadan otobüse binip, kendimi yola vurdum. İcra 
müdürünü köyde, komutanı karakolda, yazıcıyı uçurumun dibinde bırakmıştım ama ciğerime işleyen soğuk 
yüzünden bir hayli üşütmüştüm. Terliyor ve titriyordum. Yol boyunca kâbus gördüm. Sabaha kadar tüm 
protokol peşimde, kimine arz ediyor, kimine rica ediyordum ama hep fırça yiyordum.

Sabah ofise ulaştım. Kırk derece ateşin verdiği şevkle müvekkile, “Mücbir 
sebeplerden dolayı vekilliğinizi yürüttüğüm şu işinizden istifa ediyorum. Gereğini 
bilgilerinize arz/rica ederim” şeklinde bir telgraf çektim. Hangisini üzerine alındıysa 
artık! Hızımı alamayıp üniversitedeki icra hukuku profesörüne de bir telgraf yazdım. 
“Muhtemelen ömrüm boyunca kullanmayacağım iflas, konkordato gibi öğretileriniz 
için teşekkürü borç bilirim. Müfredatınıza hemen her gün kullanacağım ‘icra müdürü 
hacze nasıl çıkarılır, soba nasıl tutuşturulur, yazıcı nasıl tamir edilir, rüşvet hangi 
durumlarda verilmelidir, kim kime arz eder, kim kimden rica etmelidir’ gibi güncel 
konuları da eklemeniz dileğiyle” yazıp yolladım.

Av. Gürler GAYDAN
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MERSİN ÖĞRETMEN OKULUNDA 12 MART MUHTIRASI 
SONRASINDAKİ BİR 19 MAYIS KUTLAMASI

Mersin Öğretmen Okuluna, bundan yaklaşık elli sene önce 1970 yılında orta okul sonrası çocuk 
denilecek yaşta dört sene süre ile parasız yatılı okuyup öğretmen olmak üzere bugünkü Fen Lisesi 
ayarında bir sınava ile girmiştik.

1972 yılında bir 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenleri zamanında yaşadıklarım meğerse o tarihte hiç 
tahmin edemeyeceğimiz ancak seksenli yıllarında hep beraber yaşayacağımız kötülüklerin ayak sesleri imiş…

Bu muhbir yaşanmışlığı izninizle o güzide okulum Mersin Öğretmen Okulundan kısaca söz ettikten sonra 
anlatacağım.

Bulunduğu yer şimdilerde çarşıya dönüştürülen Mersin Oteli bitişiğindeki Gümrük Meydanından kalkarak 
Öğretmen Okulu istikametinde hizmet veren sayıları ve güzergahı pek sınırlı “Belediye otobüsü” ne de ilk defa 
o zaman binmiştik.

Çoğu sahille yakın yerdeki sayılı apartmanların tepelerindeki -ne alakası varsa “mısır koçanı”na benzettiğim- 
ve kasabamızda hiç görmediğim nesnelerin de TV yayınlarını Kıbrıs üzerinden almak isteyenlerin televizyon 
antenleri olduğunu ilk defa 1970 yılında okumak üzere geldiğimiz Mersin’de öğrendik.

Şehir merkezine 4-5 km uzaktaki Öğretmen Okulu, o tarihte nispeten yerleşim yeri dışında Kumluk ve 
Göçmen denilen yeni yerleşilen iki mahalle arasında sakin ve geniş bir alana yerleşmişti.

Çoğunluğu İçel ili Tarsus, Erdemli, Silifke, Gülnar, Anamur ilçelerinden olmak üzere Adana’dan Hatay’dan ve 
Maraş’tan sınava kazanarak toplanıp geldiğimiz bu okulun bulunduğu şehirde Mersin’de çoğumuz okulumuzun 
hemen önünden içine ayak uzattığımız deniz de ilk gördüklerimiz kervanına katıldı…

Girişte İdare katının da bulunduğu derslikler ve yatakhane olmak üzere iki ayrı temel binası olan 
okulumuzun çok işlevli kapalı güzel bir spor salonu, bu salonun denize bakan güney cephesinde futbol sahası, 
yine batıda deniz kenarında “Liston” lakaplı hocamız İzzet Karakurum’un yönettiği prefabrike iş atölyesi, bir 
de hemen onun ilerisinde müdürümüz Turgut Baba’nın kaldığı müdür lojmanı vardı.

Mersin-Erdemli kara yolunun 200 metre kadar içerisinde deniz kenarında bulunan okul ile bu yol arası 
çoğu kimsenin kime ait olduğunu bilmediği ancak Düziçi Öğretmen Okulu’na ait olduğunu bekçisinden 
tesadüfen öğrendiğim portakal bahçesi ile çevrili idi.

Nisan ayı başında Toros dağlarından kopup gelen serin rüzgarların sınıflarımıza, yatakhanemize doldurduğu 
insanı deli eden portakal çiçeği kokusu bu bitişik bahçeden ziyaretimize gelir, bu doğal parfüm zaten yaşı gereği 
çoğunun başında kavak yelleri esen öğretmen adayı genç öğrencilerin çoğunu deli ederdi…

Şimdilerde yolu oralara düşüp de her yanından geçen mezunu öğrencinin tavaf edercesine etrafında 
dolanma arzusu taşıdığı bu mukaddes mekan, öğretmen okulu vasfını yitirince biraz ilerisindeki tarihi 
kalıntılarla dolu ören yeri “Viranşehir” ile yarışırcasına “viraneye” dönmüş durumda…

Nice müsabakaların yapıldığı, beden eğitimi dersi yanında her türlü özel törende, toplantıda hizmetimizdeki 
spor salonu şimdilerde yıkılmış, spor sahası yeri ile birlikte yerine bu alana beton bina dikilmiş, denize 
girdiğimiz o tertemiz sahil doldurularak deniz sevgili okulumuzdan çok uzaklara sürgün edilerek, gasp edilen 
deniz yatağına sahil yolu ve park yapılmış, okulu kuzeyden kucaklayan mis kokuların kaynağı yeşillikler denizi 
portakal bahçesinin de Gümrük Meydanı gibi, Teyfik Sırrı Gür Stadı gibi yerinde yeller esiyor…

Öğretmen Okullarının en çalışkan çocuklarının son sınıfta seçilerek Yüksek Öğretmen Okuluna gönderildiği, 
çoğunlukla bu Yüksek Öğretmen Okulu mezunu öğretmenlerin atanarak görev yaptığı alanındaki yeterliliği 
asla tartışma konusu yapılamayacak okulumuzun her birisi bir birinden değerli, kutsal kitapların tabiri ile “iyilik 
muallimlerinin” elinde yetişen biz öğretmen adaylarının nasıl bir muhteşem eğitimden geçtiğimiz, meslek 
aşkımız, istisnasız yurt sevgimiz ayrı bir kitap konusu.

Çoğu köy çocuğu öğrencilerin bizzat emeği ve alın terleri ile inşa edilen aydınlanma merkezi Bozkırdaki 
Çekirdeklerden kopup gelen irfan esintisinin en son ulaştığı mekan olan bu eğitim yuvaları Öğretmen Okulları 
da kapandıktan sonra Prof. Dr İlber Ortaylı’nın dediği gibi “Maalesef eğitim sistemimiz, büyüyen Türkiye’nin 
öncüsü değil, ona ayak dahi uyduramayan, onun gelişmesini köstekleyen bir iç engel” oluyordu… 

Mersin Öğretmen okulunda 1972 senesinde bütün öğrencilerin katıldığı demokratik bir seçimle Öğrenci 
Örgütü Başkanı olarak seçildim. Öğrenci Örgütünün; okul idaresi ile öğrenciler arasında köprü görevi kurma 
işlevi vardı. Yarının “öğretmeni” öğrenciler bir nevi bu laboratuvarda demokratik düzene hazırlanır, kendi 
seçtikleri temsilcileri önderliğinde bir kısım faaliyetlerde bulunurdu.

Yatılı öğrencilerin üç öğün yiyeceği yemeğin listesini -günlük devletin gönderdiği öğrenci başı maliyeti 
hafızam yanıltmıyorsa 4,5 lirayı geçmemek şartı ile– örgüt olarak biz yapardık.

Bu sınırlı bütçe ve mevzuatın izin vermesin, gündüzlü okuyan öğrencilerin de biz yatılı çocuklar gibi 
öğle vakti yemek yiyememesini hiç de hoş karşılamazdık. Öğle ve akşam Yemekler üç çeşitten aşağı olmaz, 
öğretmenler de öğleyin bizimle aynı yemeği yerdi. Lakin evinde her öğün tek çeşit yemeği çoğu zaman 
bulamayan biz fakir köy çocukları bir müddet sonra şımarır, yemek çeşidi beğenmeyip “yemek boykotlarına” 
tevessül ederdik.

Anılması gereken özel günlerin bir kısım törenlerinin düzenlenmesini, şehre gelen tiyatro ve benzeri sanat 
faaliyetlerine okulumuz öğrencilerini götürmeyi, gezi ve spor müsabakalarını, öğrencilerin gelen mektuplarının 
dağıtımını ve benzeri bir çok faaliyeti öğrenci örgütü olarak seçilen arkadaşlarımızla beraber bizler yapardık. 
Kömür ütüsünden, “döşek altı ütüden” elektrikli ütüye geçtiğimiz o tarihlerde çamaşırhane bitişiğindeki ütü 
odası idaresi de biz öğrenci örgütüne ait idi.

Üstlendiğim ve müdür değişikliği sebebiyle zamanında seçim yapılamadığı için uzayan ve bir yıl yerine 
1,5 yıl süren Örgüt başkanlığı görev sürem boyunca okul müdürlerimiz Turgut Baba ve Mahmut Sümer ile 
birlikte çalıştık.

1972 yılı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları Teyfik Sırrı Gür stadında yapılacaktı. Stadyumdaki 
törende “Gençliğin Ataya Cevabı” ile ilgili konuşma için okullar arası düzenlenen yarışmaya Teyfik Sırrı Gür 
Lisesi ve İmam Hatip Lisesi temsilcileri ile birlikte Öğretmen Okulu’ndan da ben katıldım.

Seçici kurul, biz konuşmacı adaylarını birkaç kez dinledi ve en sonunda 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı 
törenlerinde gençlik adına konuşma görevini benim yapmama karar verdi.
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Aslında kendimi bu okullar arası gençlik adına konuşma yarışmasında rakiplerimin doğal “öğretmeni” 
olarak görüyordum. Ne de olsa ben iki yıl sonra “öğretmen” olacaktım! Kaldı ki ben hepsinin ismini şimdi 
burada sayamayacağım her birisi bir eğitim ve irfan devi öğretmenlerim Ali Uysal’ın, Necdet Okçu’nun, Aysun 
Lek’in, Galip Oğuz, Ali Demirtaş, Mahmut Sümer, Sefa Özen, Gönül Özen, Nezahat Dönmezoğlu, Ali Rıza Sarı, 
Mustafa Kocabaş, Halil Erkan’ın öğrencisiydim; öğünmek gibi olmasın ama bu konuşma doğal olarak bana 
yakışırdı! Ancak seçici kurul konuşma metnimin bir yerine takılmıştı. Öğretmenler benden ”Türk Milliyetçiliği” 
tabiri yerine “Atatürk Milliyetçiliği” ifadesini kullanmamı ve konuşmayı bu şekilde değiştirmemi istediler. 

Ben 17 yaşındaki çocuk aklımla Atatürk’ün milliyetçiliğinin de “Türk milliyetçiliği” olduğunu, okuduğum 
kadarı ile şahsın milliyetçiliğinin olmayacağını, milliyetçiliğin millete ait bir kavram olduğu, Atatürk’ün “Biz 
doğrudan doğruya millet severiz ve Türk Milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk Topluluğudur” 
dediğini kem küm ederek söylemeye çalıştım.

Türk milliyetçiliği fikrinin kapsayıcı, “Türklüğün” bir “ulus” ifadesi olup, Türkiye halkının tamamını içine 
aldığını “ırk” kavramının üstünde olduğunu anlatmama o zeminde imkan yoktu…Ne ben öğrenci olarak tartışma 
yapacak konumda idim, ne de seçici kurul esnek davrandı, Çünkü dönem çok nazik bir dönemdi ve okula 
başladıktan yaklaşık 6 -7 ay sonra Ordu tarafından 12 Mart 1971 muhtırası olarak bilinen kesin uyarı ile secimle 
gelen siyasi iktidar istifaya mecbur edilerek, aksi takdirde ordunun idareyi doğrudan doğruya üzerine alacağı 
bildirilmek suretiyle bir nevi askeri darbe yapılmış, temel hak ve özgürlüklere önemli kısıtlamalar getirilmiş, 
ara rejim dönemi başlamış, birçok kişi hapse atılıp, işkenceye tabi tutulmuştu… 6 Mayıs 1972’ de kutlamaya 
çalıştığımız gençlik bayramına 13 gün kala Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilmişti.

Yaklaşık on yıl önce 1960 ihtilalinden sonraki süreçte adeta milletin seçtiği başbakanı idam etme gününü 
millete kanun zoru ile “bayram” olarak kutlanılması garabeti gibi bir şeydi, “anarşist” dedikleri gençleri “yaşasın 
tam bağımsız Türkiye!” ve “Kahrolsun emperyalizm” feryatları altında bir gençlik bayramı arifesinde darağacına 
götürüyorlardı. 

1969 yılında IMF emriyle Türk lirası devalüe edilmek istenmiş, geniş vergiler getirilmiş ve siyasi tepkiler 
ile Demirel’in Adalet Partisi bölünmüş,1970 Ağustosunda ithalat tamamen durmuş yüzde 66 oranında bir 
devalüasyon yapılmış, bütün bunlara rağmen IMF dayatmalarını seçilmiş, partisi bölünmüş Demirel’in 
yapamayacağı anlaşılınca ülkeye hem siyasi hem ekonomik ayar vermeye karar verenler 12 Mart 1971 darbesi 
ile arka arkaya üç ayrı yapay hükümet değişikliği ile 12 Eylül rejimine giden taşları döşemeye, ülkeyi birbirine 
düşürme, kutuplaşma ve fikirler arasına “Berlin duvarı” örmeye kısacası milletin çocuklarını birbirine sadece 
farkı düşünceyi malzeme yaparak düşman edip çatıştırma yolunu açmışlardı.

Atilla İlhan 1978 yılındaki yazısında: “Olup bitenlerin sağcılıkla solculukla ilgisi dolaylıdır, oynanan oyun 
ülkenin bağımsızlığı,yücelmesi, geleceği üstünde oynanıyor, oynanmak isteniyor; Türkiye’de sanayileşme, 
ulusal çıkarlarını savunma, ulusal dış politikasını kurma eğilimi gösteren her iktidar, -ister sağcının sağcısı 
olsun- emperyalist sistem tarafından mutlaka komünistten beter sayılacak, tasfiye edilmesi için, Kürtçülükten 
tutun da bireysel terörizme kadar her belaya başvurulacaktır.” demiş. Son söz olarak da :“Türk gözünü dört 
aç” diye feryat etmiş ama maalesef emperyalizmin fitnesi, kışkırtması hükmünü her darbe ve muhtıra ile 
katlanarak devam ettirmiştir.

Benim konuşma metnindeki Türk milliyetçiliği ibaresinde o dönem darbeci gölgesinde çekinen 
öğretmenlerim “muhtıra” denilerek yumuşatılmış darbenin müdavimlerinin sözüm ona “Atatürkçü” olduğunu 
sanıyor, onların 1980 darbesi sonrası yürürlüğe sokulan anayasaya başlangıç metnine koydukları ne olduğu 
meçhul “Atatürk milliyetçiliği” ibaresi ile vaziyeti idareye çalışıyorlardı.

Hâlbuki küresel sermaye, ülkemize göz dikmiş, emperyalizm “Atatürkçülük” istismarı ile cumhuriyetimizin 
kurucusunu da diline dolayarak işbirlikçileri üzerinden ülkemizin iliklerine nüfus ediyor, ne acıdır ki kendi 
ordumuzun içinden birilerini her on yılda bir bize ayar vermek üzere kullanıyor, gerçek “Atatürkçü” olan 
ülkücü ve devrimcileri her ihtilalde işkenceden ve tabir yerinde ise kılıçtan geçiriyorlardı.

Fikir ayrılığını kaşıyıp çatışmaya dönüştürenler de emperyalizm ve onun işbirlikçileri idi. Seksen 
ihtilali öncesi, ortam oluşturmak için aynı kirli silah ile hem ülkücü, hem de devrimci olarak bilinen Türk 
çocuğunun öldürüldüğü ortaya çıkacaktı. Yoksa benim Öğretmen okulumun “fikri hür vicdanı hür” öğrencileri, 
öğretmenleri ile ve birbiri ile serbestçe fikir tartışmalarına girer, hiçbir zaman fikir ve düşünce farklılığı kavganın 
malzemesi olmazdı. Mezun olduğum 1974 yılına kadar Mersin Öğretmen Okulunda tabir yerinde ise kurt kuzu 
ile geçinmişti.

Öğretmen Okulumun her öğrencisi en az Deniz Gezmiş kadar antiemperyalist ve devrimci, Dursun Önkuzu 
kadar ülkücü idi. Hepsi katıksız ve samimi olarak gönülden yurdunu, insanlığı ve devletinin kurucusu Atatürk’ü 
riyasız sever sayardı...

Okulumuzun ilk sene sadece öğretmenimiz Sefa Özen’in teşviki ile kurulu Silifke folklor ekibi, Kafkas folklor 
ekibi var iken; okulun ikinci senesinde Karakoçan, Bitlis, Adilcevaz, Ahlat, Solhan, Batman, Muş, Hakkari, Van 
ve Siirt ve benzeri yerlerden gelen kardeşlerimizle okulumuz şenlenmiş, her türlü kültür etkinliği ve gösteri 
ekiplerimiz renklenmişti.

Okula başladığımız elli yıldan bu yana devam eden sarsılmaz dostluğumuz ve kardeşliğimiz şahidimiz 
olsun ki bizim okulumuzda öğrenciler arasında asla etnik kavgamız yoktu, hepimiz 
Türk, hepimiz Kürt’tük. Okuluma mezun olduğum 1974 yılına kadar köken kavgası ve 
bölücülük asla uğrayamamıştı.

Şimdi anlaşılıyor ki, parçalanmamış Türkiye’yi kendince “tehlike” gören onun 
bölünmesini planlayan emperyalist zihniyet, bölücülük fitnesini alttan alta ateşlemiş, 
millet çocuklarını birbirine kırdırmanın ve kavga ettirmenin bahanelerini yıllar yıllar 
önce ince ince döşemeye başlamıştı.

Elli yıla yakın zamandan bu yana yaşananlar karşısında Cemil Meriç: “emperyalizmin 
taarruzlarına karşı genç zekâları uyarmak için «ideolojiler, idrâkimize giydirilen deli 
gömlekleridir!>> demişti... Şimdilerde “deli gömleği” giymemiş, beyni betonlaşmamış 
ve gönül dünyasına “Berlin duvarı” örülmemiş Öğretmen okulumun hoş görünün 
kucağında büyüyen vicdanı hür, irfanı hür öğrencilerinin artık çocukları ya da torunları; 
kendinden olmayan, kendi gibi düşünmeyen, farklı inanç ve fikir, parti mensuplarını 
“düşman olarak görmeyen” barışın Türkiye’sini mutlaka ama mutlaka inşa edecektir! Av. Ahmet ÇOLAK
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BEN GİDİYORUM

Ben de balkonumda çiçekler suladım nice. Hiçbiri susuzluktan ölmedi de belki su kesti kimini. Ben gidince 
kim bakacak onlara? Oğullarım evlendi, kendi evlerindeler; balkonumdaki halin ayrımında bile olmadılar bir 
zaman. Kızlarım da öyle. Onlar, şimdi kendi çiçeklerinin bakımındalar. Ablanız, teyzeniz, halanız, yengeniz, 
yani eşim… Bilmem ki… Balkonumun vebali boynunuza…

Ben gidiyorum.
*
Ne çok sevmiştim mahallemi, şehrimi, ülkemi, uzayın ıssız bir köşesinde dönüp duran dünyamı… Bu 

dünyada, benim ülkemde günaşırı değil, her gün bir kadın ölür ecelsiz. Her gün bir çocuk yitirir evin yolunu. 
Neyse ki bulunur bir ikisi. Anneler, en tuhaf yüzleriyle en güzel ağıtları yakar diri kokusuna çocukların. Yiten 
çocuğunu canlı bulan annenin ağlarken çıkardığı sesi duysanız, o yüzü görseniz siz de ağlarsınız benimle; 
kuşkum yok. Ne yapabilirim diye düşünüyorum binlerce… Bakıyorum, gitmekten başka bir şey gelmiyor 
elimden. Usumu arkamda bırakıyorum. Çocukların vebali boynunuza…

Ben gidiyorum.
*
Bir bankadan bir zarf gelmiş adıma. (İyi ki muhtara bırakmamışlar.) Açtım baktım içine; cin işi şeytan işi; 

tam 49 tür kesinti yapabileceklerini bildiriyorlar. “Bir de benden olsun!” dedim. Alın anasını satayım; 50 kaleme 
çıksın sürüp gelen, sürüp gidecek olan kesintileriniz. Nazlanacaklarını ya da beni anlayacaklarını sanmıyorum. 
Onlar kesedursun…

Ben gidiyorum.
*
Yanaklarımdan çeneme süzülen “gül suyu”nu başparmaklarıyla silen annem “Ağlama! Mavi boncuk 

bulursun düştüğün yerde.” derdi. Mavi boncukları kim bulduysa o beklesin mahallenin namusunu…
Ben gidiyorum.
*
Dalai Lama’nın Himalayalar’ına dek yolum var. Dalai Lama dediğin ne ki? Bir uçumluk yol benim için 

Himalayalar. Orada, ona, ne yapıp ne edip bir cami yapacağım; minaresiz, ezansız. “Tek-biiir!” vahşetinde 
dalından düşürülmüş baş(ak)lardan herkes alsın payını…

Ben gidiyorum.
*
Üç gün olmuştu, eve gelmemişti. Babası “yitik” başvurusunda bulundu. Gören görmeyen, bilen bilmeyen 

dedi ki “Kızın, Adana’da görüldü son kez.” Taşköprü’de bir kalabalık bir kalabalık; sormayın… Temaşaya yitiğin 
babası da kattı kendini. Seyhan’ın sarı-yeşil suyundan çıkardılar yitiği. Saçları, kaşları, yanakları, dişleri.. onundu. 
Bir gözleri değişmişti sanki. Kalabalığın arasında babasını arıyordu şaşkın bakışı. Ölmüş, dediler; saatler önce… 
Defin işiyle siz ilgilenirsiniz gayrı…

Ben gidiyorum.
*
“Bugün Pazar, bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar.” Böyle mi demişti usta? Bu gece ay ışığı var göğün 

göğsünde; bütün gece süt yolu… Mahallede köpekler de uykulu. Bir ben varım serseri sokaklarda. Kim bilir 
şimdi, kim bilir şimdi, kim bilir… Şimdi… Şimdi Şam’da akşam, Musul’da, Kerkük’te… Şimdi Irak’ta ve ırakta 
akan, kan. Şimdi “müşrik” kim, kimdir Müslüman? Muhammed’e haber verin, Ali’ye…

Ben gidiyorum.
*
Borcum borç, diyorum; inanmıyor. İnanıyor da inanmazlarda oynuyor. Oysa sözümün eri olduğumu 

kendisi söylemişti daha dün. Birlikte izlemiştik güneşin göle batışını. “Ben, bir uçağın onca ağırlığı alıp 
havalandığına inanamıyorum” demeden önce, “Bu ne güzellik böyle?” demişti gölün sularını kanla boyarken 
güneş. Güneşin gördüğü utancı bir çuvala doldurdum, çaldım sırtıma…

Ben gidiyorum. 
*
Utancımın anasıydı, arkadaşımdı, dindaşımdı. “Değil bir dinin, bütün dinlerin kutsallığını bir torbaya 

doldursan bir cana kıymak için yeterli neden oluşturamazsın.” demiştim, anlamıyordu. Ben de anlamadım. 
Getirin dedim Tevrat’ı, Avesta’yı, dört İncil’i, Kur’an’ı… Abdestli abdestsiz el basacağım. Hiçbiriniz… Günahım 
boynunuza…

Ben gidiyorum.
*
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Hes ettiler suları, hepimizi Hes’ler ile sattılar; kömürleri de; yerin altını da… Biz, suyun değil yaprağın 
yeşiline sevdalıyız, dedik; ant içtik bulutun serinliğine. Bir damla payımız yokmuş yağmurun gölgesinde. Peki, 
ya bu dağlar, dereler, derelerin parlak pullu balıkları, bire bin veren ovalar? Onlar da onlarınmış… Her kavganın 
ağır yükü çocuklara kalmasın; dayanamam…

Ben gidiyorum.
*
Duldasında büyüdüğümüz en güzel kavramların içi boşaltılmışsa; boşaltılan içe yalan doldurulmuşsa; 

açlıkla eğitilen milyonlar sadakayla avutulmuşsa; sürüleştirilmiş kitleler umudunu kanaraya bağlamışsa; çoban 
zalim olmuş, zalimin de zulmü bitmemişse, bitmeyecekse… Bir garip Fikret oluyor, alıp başımı gidiyorum 
Zelandalara, Karayiplere. Ya da Maldiv adalarından biri mi olur, Patagonya mı, Adalar Denizi’nde bir avuç 
toprağa özlemli kayalıklardan biri mi… “Kim bilir ki nere çıkar yolumuz.” Ellerim ceplerimde, dudağımda bir 
ıslık, ağzımda Ruhi Su: “Sabahın bir sahibi var” biliyorum…

Ben gidiyorum.
*
“Sağdan say!” dedi manga başı. Saydık, ama soldan. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz… 9’uncumuz 

Elif anaydı. “Bir eksiğimiz var onbaşım” dedi ilk sıradaki Mehmet. “Bir değil, en azından 301” dedi ikinci sıradaki 
Abdullah. “Önce vurulup düşenleri, sonra vurulup düşecek olanları, kör edilmiş gözleri saymayacak mıyız?” 
diye sordu kör edilmiş gözlerin yerine de gören Ethem. Her vurulanın ve vurulacak olanın yerine vurulan Ali 
İsmail; “Bağdat’ın Basra’nın telli turnası” diyerek bir türkü tutturdu. Tam sırasıydı, girdim araya, ben Ahmet: 
“Burnu hırızmalı Türkmen kızları” Ceren’ini söyledim; duyan oldu mu bilmem. Başındaki yarasıyla Burak 
Can, bir de elindeki karanfil sapını ağzında tutan sonraki Mehmet, Berkin’i aldılar Ali İsmail’in omzundan, Elif 
ananın kucağına. Sonra, hep birden “Biz gidiyoruz” dediler bizim yerimize; peşlerinde Mustafa’lar, İrfan’lar… 
“Durun!” dedim; “Gidemezsiniz!” Parklar kalsın çocuklara…

Ben gidiyorum.

Av. Ali OZANEMRE
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Selim, iri bal rengi gözlerini her iki dakikada bir saatine götürüyor, saatinden, beklediği ilerleme 
hızına bir türlü yanıt alamıyordu. Kız arkadaşı Füsun’u bekliyordu. Saat ikide Beyoğlu Sinemasının 
önünde buluşmak için sözleşmişlerdi; izleyecekleri seans, ikiyi çeyrek geçe başlıyordu. Selim, hem 

trafiğe takılıp geç kalmamak hem de biletleri almak için bir buçuk gibi buluşma yerine gelmişti. Biletleri alıp, 
İstiklal’e çıktı; sokağa göz gezdirdi; ufukta görünen bir Füsun yoktu. İki yönlü yoğun bir insan akışı vardı 
sokakta; tramvayın geçişi esnasında insanlar kaçışıp birbirlerine daha da yakınlaşıyorlardı. Uzaktan bir sokak 
şarkıcısının yanık sesi geliyordu. 

Füsun’la üç haftadır birlikteydiler. Ortak bir arkadaşları tanışmalarına vesile olmuştu. Aslında ortaklık 
arkadaştan değil arkadaşların ortaklığından kaynaklanıyordu. Kerim, Selim’in çocukluk arkadaşıydı. Kısa bir 
süre önce iş yerinden tanıştığı Selma ile evlenmişlerdi. Kerim ve Selma, her yeni çiftte olduğu gibi bir süre 
çevrelerine karşı duyarsız olmuşlar; tüm ilgi ve alakalarını birbirlerine yöneltmişlerdi. Kısa bir süre geçtikten 
sonra ise, bu yoğun ilgi sıkıntıya dönüşerek, birbirlerine o denli enteresan gelmemeye başladıklarından olsa 
gerek; çevrelerine sarmaya başlamışlardı. Evliliklerin üçüncü ayı dolmamıştı ki, Selma, kurguladığı planı dile 
getiriverdi; 

– Selim, çok sevimli çocuk, bağlı, duyarlı bu dönemde böylesi zor. Ben diyorum ki; bizim Füsun’la 
tanıştıralım çok yakışırlar bence. Füsun’u düğünden hatırlarsın güzel sayılmasa da çıtı pıtı bir kız, albenisi de 
var. 

Ö Y K Ü

TERSİYER



115

Av. Ayşe Duygu ÖZGÜVEN

Ö Y K Ü

Kerim, düşündü;
- Şu kısa boylu, yeşil elbiseli olan kız mı? 
Selma dudağını büzerek;
- Kısa ama Selim de hiç uzun sayılmaz ki canım; yakışırlar bence. Hem çift olarak görüşürüz; hep birlikte 

bir şeyler yaparız. 
Plandaki en önemli unsur buydu; yakın arkadaşların uyumsuz birini gruba dahil etmeleri engellenmiş; 

grup halinde yapılacak etkinliklerde münasip çift yaratılmış ve ilerleyen süreçte doğacak çocuklara oyun 
arkadaşı bulunmuş olabilecekti. Beş yıllık plan hazırdı böylece. İki kişilik 
bu düzen başka türlü sürdürülemezdi. Kerim, bir anlık kararsız kaldı. 
Selma, bunu fark ederek üsteleyince; 

- Bizimkini biliyorsun hemen bağlanır; bağlandı mı zor kopuyor. Son 
ilişkisini anlatmıştım sana. Kız, İstanbul’dan gitti biraz da bizimkinden 
ötürü yine vazgeçmediydi; kız evlendi ancak öyle umudu tükendi. Gerçi 
belli olmaz; kızarım diye söylemiyor belki de boşanmasını bekliyor 
olabilir, diyerek güldü.

Selma vazgeçmemişti;
- Bağlanan erkek kim istemez, o kızın başka bir derdi vardır; biz 

tanıştıralım zaten gerisini kendileri bilir. 
Plan kısa sürede devreye sokuldu; buluşma ayarlandı. İşler iyi gitmişti; 

tekrar görüşmeyi kararlaştırmışlardı. Selma, Füsun’dan aldığı haberlerden 
memnun, çift buluşması için münasip zamanı kolluyordu.

Selim, tekrar saatine baktı; ikiyi on geçiyordu. İyiden iyiye telaşlanmıştı. 
Bileti aldıktan sonra yakın bir yere geçip oyalansam mı diye düşünmüş 
ama bu düşüncesinden hemen vazgeçmiş; durduğu yerden ayrılmamıştı. 
Bir kez daha aradı Füsun’u onuncu denemesinde de yabancı bir kadın sesi 
daha sonra denemesini salık veriyordu. Seans başlamıştı; telaşı korkuya 
dönüşmüştü artık. Kerim’i aramak geldi aklına Selma’nın haberi vardır 
belki diye düşündü.

Kerim,  Selim’in aramasını görünce  utandı, kendisinin araması 
gerekirdi ama çekinmişti. Utanmasını bastırmaya çalışan bir coşkuyla açtı 
telefonu. Selim, sinemanın önünde Füsun’u beklediğini, Füsun’un geç 
kaldığını, onu merak ettiğini anlattığında ne diyeceğini bilemedi. Selma, 
üç gün önce Füsun’un Selim’le ayrıldıklarını, Selim’in mesaj atmaya 
devam ettiğini, numarasını değiştirmek zorunda kaldığını anlattığını, 
söylemişti. 

- Abi ben de seni arayacaktım nasıl oldun diye hep araya bir şeyler 
girdi. Selma birkaç gün önce söylediydi ayrıldığınızı; hem sen ne diye 
sinemada bekliyorsun ki?

- Biraz tartıştık falan ama öyle ciddi bir şey değil. Hafta başından 
konuşmuştuk bu seansa gelelim diye. Başına bir şey gelmiş olmasın?

Kerim, Selim’i çağırmayı, görüşmeyi teklif edecek oldu, Selma’nın 
kafasının iki yana hızla devinimiyle bu fikrinden vazgeçerek tedirgin bir 
sesle; 

- Abi şöyle yapalım mı, biz yarın akşam iş çıkışı buluşalım erkek erkeğe 
bir konuşalım, deyiverdi.

Selim, Kerim’den beklediği yanıtları alamamaktan huzursuz;
- Olur, diye kestirip attı. 

Kerim, telefon kapanınca Selma’ya döndü;
- Ben sana demiştim sardı yine ayrıldıklarından haberi yok. 
Selma’nın canı sıkılmıştı bu mevzuyu hatırlayınca tekrar; çift buluşması 

için yeni bir plan düşünmesi gerekiyordu.   
Selim, telefonu kapatınca saatine baktı tekrar; iki buçuğu geçiyordu. 

Biletleri az ilerisinde duran, kokusunu artık kanıksadığı, çöp bidonuna attı; 
film başlamıştı. Karşıdaki kafeye geçip bir kahve söyledi; kulağı telefonda gözü 
karşıda beklemeye devam etti. Düşündü; beklemeliydi elbet; insan, su muydu 
ki akıp gitsin, kök salmak bağlanmak ister; tutunacak bir dalı olmadıktan sonra 
nasıl yaşar ki insan..
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Av. Kıvanç KILAVUZ

SON SAVAŞ

Demek bir leblebi gibi seni ağızlarına atabileceklerini düşündüler.
Demek bir leblebi gibi çiğneyebileceklerini düşündüler,
Demek seni kıtır kıtır yiyebileceklerini, parçalara ayırıp 
un ufak edebileceklerini düşündüler,
Ağızlarında ezebileceklerini,
Yutabileceklerini düşündüler,
demek bunu düşündüler
(Demek o kadar aptaldılar!)    

Sen onların ağızlarına girdin,
Sessizdin çünkü, dingindin,
Kendi halindeydin, 
Onlar hırslıydı, bencil ve aç;
Kudurmuş ve kurulmuş (birçok makam onlarındı);

Sen hiç kıpırdamadın,
Kılını bile oynatmadın,
Onlar ısırıyorlardı seni,
Lime lime etmek istiyorlardı,
-saflığın çıldırtmıştı onları!-
Neden sonra, kıytırık suratlarındaki gülümsemeler 
Yerini, hayrete bıraktı:
Dudakları büzüldü,  
Dişleri kırılmaya başladı;
Çünkü kolay lokma değildin sen
Demir bir bilyeydin: 
Övünç kaynakların tuzla buz eden
Demir bir leblebi.
Ağızları kanla doldu. 
Acı iliklerine dek girdi: 
Çene kemikleri parçalanıyordu
Lanet ediyorlardı artık 
Seni ağızlarına attıkları güne!
İşte böyle bir cismin vardı senin.
Böyle bir kimliğin!
Su katılmamış sertliğin.
Şimdi zor bela ışığını gördüğün yıldıza dua eder oldun.
Gideceğin yönü bulamaz oldun…
Gölgeni ruhundan ayıramaz oldun.
Artık ruhunu yeryüzünden ayırıp yürümeye başla
Ciğerlerini şişirip son savaşını vermeye başla!
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Av. Ramazan TEKİN

“BAKINCA ŞİİR”

Suskunluğun bulunduğu yerden bakınca şiir 
Ve zaman kırsal imgeleri kazınca esmerliğime 
Ben kızılderili bir esmer oluveririm 
Düşerim peşine zihnin kızıl ormanlarına 
Vura vura 
Ve neşteri görünce ağzım 
Kitap iltihaplanır 
Kuşlar takılır göğün sarılığına 
Esmerliğim kızarır 

Ey İnsan 
Durma öyle yol gibi 
Senin durduğun yerden bakınca şiir 
İnsan erekleşir 
Şeyleşir insan 
Ama esmer bir kızılderili 
Bir şiirden diğerine sığınırken 
Şahlanır bu yürek 
Gök yarılır 
Bellek beyazlaşır 
Hiçlik ağız bulur çocuklarına 

Artık pek bir önemi kalmamış yerden bakınca şiir
Savaş ağırlanır 
İnsan erkekleşir 
Ölüm kutsanır 
Kadın şurada dur! 
Ölüm kutsanıyor 
Ötede durma 
Yanımda dur 
Ah Kadın senin durduğun yerden bakınca kendime 

Seni görünce suda 
Su içer gibi bir at kanatlanır 
Uzaklaşır güneş takvimleri 
Hiçlik göz bulur çocuklarına 
Ve benim durduğum yerden bakınca sana 
Şiir anneye açılır 
Tanrıya açılır 
Kırlara açılır yağmur suyu 

Babamın durduğu yerden bakınca şiir 
Uysallaşır katran 
Yol açılır 
Su yetişir toprağa 
Hiçliğin durduğu yere 
Hiçliğin durduğu yerden bakınca şiir 
Orpehus kavuşur
Godot varır 
Mesih toprağa ayak basar 

Ama Tanrının durduğu yerden bakınca şiir 
Putlar yıkılır 
Devletler yıkılır 
Orta çağ yıkılır 
İflas eder pazarcılar 
Bir kızılderili esmer ağlar 
Ağlar evinde
Kızarır esmerce
 
Evin durduğu yerden bakınca şiir 
Herkes her şey şiire çekilir...
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Stj. Av. Ömer GEBEN

KATALONYA ÖLDÜ

Yanı başında Bask
Üstünde Midi-Pyrenees
Altında Madrid’le
Yanan her kırmızı ışıkta
Çalınan her kapıda
Sofraya giren her tuzda
Katalonya öldü
Kimse ciddiye almadı
Alsa bile ses çıkarmadı
Bazıları ise çıkaramadı
Ve bütün sessizliğin içinde
Katalonya öldü
Sahilleriyle
Kumsallarıyla
Batan güneşin
Kızıllığında
Sessizce gömüldü
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Stj. Av. Zafer AYDAŞ

ADANALIYIM

Duvarları arşınladığım yolları
Şahit kılmak isterdim sevgiliye
Dilleri olmadığını bile bile
Mahcubum hayallerime, gerçekleştiremeyeli

Ben sonbahar doğumluyum
Ailemin son oğluyum
Dertli dertsiz insanların harman ettiği kentliyim
Adanalıyım

Ömrüme cemre düştü sulardan önce
Heyecanıyla bilemedim erken olduğunu
Erken sevdim erken yenilmedimse de
Ve erken geldi yalnızlığım ergenliğimle
 

Ben sonbahar doğumluyum
Ailemin son oğluyum
Dertli dertsiz insanların harman ettiği kentliyim
Adanalıyım

Şimdilerde yarına savaşlarım
Anı yaşayamayışım dayanaksızlıktan
Hakim olmaya çalışıyorum kanıma
Anladım hiçbir şey var olmaz yoktan

Ben sonbahar doğumluyum
Ailemin son oğluyum
Dertli dertsiz insanların harman ettiği kentliyim                                                         

       Adanalıyım  

Adana, 1999
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Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük, 
Cumhurbaşkanı’nın Madımak katliamı hükümlüsü 
Ahmet Turan Kılıç’ın tahliyesine yönelik yaptığı yazılı 
açıklamada “Bu uygulama karanlık gerici zihniyeti 
yansıtanlara özel iltimas niteliğinde uygulama 
olmuştur ve “parti genel başkanı cumhurbaşkanından 
af ve himaye görmesi onu suçsuz kılmaz” dedi.

Cezaevlerinde çok sayıda ağır hasta tutuklu ve 
hükümlü bulunduğu hatırlatan Baro Başkanı Av. Veli 
Küçük, tahliyeye şu sözlerle tepki gösterdi:

“Aradan 27 yıl geçmesine rağmen tavizsiz bir devlet 
politikasıyla adalet alenen tecelli ettirilmemiştir. Bir 
hukuk ve hak savunucusu olarak hasta bir mahkumun 
sağlık sorunları nedeniyle tahliye olmasında elbette 
behis yoktur ve her zaman bu halleri savunacağız. 
Ancak Cumhurbaşkanı’nın bu kararı karşısında 
cezaevlerinde kaç hasta mahkum var bilmiyoruz ama 
bakanlık bu sayıyı açıklamalı ve bu hastalarla ilgili de 
şeffaf bir çalışma yürütmelidir. İşte o zaman bu karar 
herkese eşit bir tavırla alınmış olabilecektir.

Dahası, Cumhurbaşkanı tarafından affedilen 
kişinin, çekmesi gereken cezası ulusal bir gösteriyle 
özgürlük olarak gözlerimizin önünde kendisine 
bahşediliyor. Devletten af ve himaye görmeleri onları 
hiç bir şekilde suçsuz kılmayacaktır.

Sivas’ta yaşananlar daha dün gibi 
aklımızda, yüreklerimizde ve affetmediğimiz 
vicdanlarımızdadır. Unutmadığımızı, 
unutmayacağımızı ifade ederken, bu uygulamayla 
Madımak’ın bir kez daha yakıldığını, insanların 
öldürüldüğünü hissediyoruz. Ve bizlerin “dede” olarak 
bildiği insanların ellerinde benzin bidonu değil, saz ve 
dillerinde söz vardır.

Katliamda hayatını kaybeden insanlarımızı bir 
kez daha rahmet ve saygıyla anıyorum.”    

     

 Gezi Parkı eylemlerine ilişkin, aralarında 840 
gündür tutuklu iş adamı Osman Kavala, gazeteci 
Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet 
Ali Alabora’nın da bulunduğu 16 sanığın “Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya 
teşebbüs” suçundan yargılandığı İstanbul 30. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde karar verildi. 

Mahkeme salonunda bulunan 9 sanık tüm 
suçlamalardan beraat ederken, ifadesi alınmayan 7 

sanığın dosyası ise ayrıldı.
Baro Başkanımız Av. Veli Küçük yaptığı açıklamada 

görüş ve düşüncelerini paylaştı.
Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, “Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi daha önce Osman Kavala’nın 
derhal tahliyesini talep etmişti.

Mahkeme, geçtiğimiz Aralık ayında Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi tarafından Osman Kavala’nın 
derhal serbest bırakılması kararını uygulamayı 
bugüne kadar reddetti. 

Aslında beraat kararı siyasi iktidarın yargıyı ne 
kadar kendi eksenine aldığının bir göstergesi olmuştur. 
Gezi Davası emir ve talimatla açıldığı çok bellidir. 
Olmayan deliller ile olmayan bir suç yaratılmaya 
çalışılmıştır. İçerde ama özellikle dışarda zor durumda 
kalınca yine talimatla karar verildiği anlaşılmaktadır. 
Madem suçsuzlardı ve beraat kararı verilecekti neden 
Osman Kavala 2,5 yıl tutuklu yargılandı. Ve biz şunu 
tekrar söylüyoruz bu dava, yargılama ve hukuksuz 
uygulamalar yargı tarihimizde olumsuzluklarla 
anılacaktır. 

Gezi, Türkiye’nin eşitlik, özgürlük ve adalet 
umudu olmuş, hak ve özgürlüklerin yaşam alanı 
bulması gereken örneğidir. Cumhuriyet tarihinden 
bugüne yaşanmış en kitlesel ve uzun süreli protestolar, 
direniş olarak akıllarda kalmıştır. Böylesi hak ve 
adalet haykırışı ülkemizi korku ve baskı ortamı 
ile susturulmaya, muhalif ve faklı düşünceleri 
bastırma anlayışı hakim kalınmaya çalışılmış, ancak 
başarılı olamamıştır. Bu hukuksuzluğu yaratanlar ve 
içerisinde yer alanlar birgün hukuk önünde mutlaka 
hesap vereceklerdir. 

Bu beraat kararı zaten halkın vicdanında haklı 
ve meşru olan Gezi’nin, Anayasal ve demokratik bir 
hak olduğunu kesinleştirmiştir. Ve böylelikle; Adalet 
kazandı; Özgürlük kazandı; Dayanışma kazandı. 
Umut kazandı. Çocuklarımızın, gençlerimizin 
öldürülmediği, annelerin ağlamadığı, hukuk 
devletinin ve demokrasinin siyasi iktidarlar, kamu 
görevlileri tarafından içselleştirildiği ve işletildiği bir 
ülke özlemiyle; geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 
“ diye konuştu. 

Olay; İstanbul’da 27 Mayıs 2013 yılında Taksim 
Gezi Parkı’nda ağaçların sökülerek yerine askeri 
kışla yapılmak istenmesine karşı başlayan ve dalga 
dalga tüm Türkiye’ye yayılan eylemler milyonlarca 
insanın katılımıyla çok kapsamlı bir halk hareketine 
dönüşmüştü.  

Toplum şiddete dönüşmeksizin tamamen 
barışçıl, kamu düzenini bozmaksızın taleplerini en 
üst düzeyde gösterdiği fedakarlıkla dile getirmiştir. 
Siyasi iktidar, otoriter-totoliter rejimlere dönük 
uygulamaları sergilemiştir. 

Kolluk güçlerinin kullandığı şiddet, birçok 
ölüme ve yaralanmalara neden olmuştu. Ölümler ve 
yaralanmalar, Gezi özneleri ile sınırlı kalmamış, kolluk 
güçlerini de kapsamına almıştır. “Kanunsuz emir” veya 
PVSK tarafından belirlenen sınırlar dışına çıkılması 
sonucu işlenen suçlara karşı açılan soruşturmalar 
devam ederken, siyasi ve idari makamlar, katılımcılara 
karşı da soruşturma kampanyası yürütmüştür. 

BARO BAŞKANI AV.VELİ KÜÇÜK;
“GERİCİ VE KARANLIK ZİHNİYET 
ÖDÜLLENDİRİLMİŞTİR”

BARO BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK;
“BÜYÜK MAĞDURİYETLER YARATAN 
GECİKMİŞ ADALET”

CUMHURBAŞKANI’NIN 
MADIMAK KATLİAMI 

HÜKÜMLÜSÜNÜ 
AFFETMESİNE TEPKİ

GEZİ DAVASI’NDA TÜM 
SANIKLAR HAKKINDA 

BERAAT KARARI VERİLDİ!
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Ülkenin her yerindeki toplumsal muhalefeti 
sindirmek için yasa dışı polis şiddeti ve ağır yaralayıcı 
araçlar, kimyasal gazlar kullanılması, bu kez gösterilerin 
engellenişinden kaynaklanan sorunları ve karşıtlıkları 
ortaya çıkardı. Gittikçe şiddetlenen gösteri/engelleme 
karşıtlığı sonunda ilk öldürme yaşandı. Hopa’da halka 
karşı biber gazı kullanımı sonucunda hak savunucusu 
Metin Lokumcu, Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, 
Berkin Elvan vs. gencecik fidanlar yaşamlarını yitirdi.

11 insanımız gözünü kaybetmiş, 78 kişi ağır 
yaralanırken, binlerce insanımız da çeşitli yerlerinden 
yaralanmıştır. Olaylarda 130 bin biber gazı kapsülü 
kullanılmıştır. Bu miktar 14 Avrupa ülkesinin bir yılda 
kullandığı biber gazının iki katına denktir.

Siyasi iktidar, baskı politikalarına, yağma ve 
talan düzenine halkın itirazının hareketi olan 
Gezi’yi karalayarak kriminalize ederek yargılamayı 
sürdürüyor. Gezi’yi yargılamak halkın doğayla 
barışık, yaşanacak kent talebini yargılamaktır. Adana 
Emek ve Demokrasi Güçleri olarak Adana Büyükşehir 
Belediyesi yanı yeni parkta basın açıklaması yapıldı. 

 Gezi Direnişi eylemlerine ilişkin 16 sanığın 
“Türkiye Cumhuriyeti hükümeti’ni ortadan 
kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla yargılandığı 
davanın karar duruşması yarın görülecek. Son 
duruşmada mütaalasını açıklayan savcı, AİHM kararına 
karşın halen tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, 
akademisyen Yiğit Aksakoğlu ile Mücella Yapıcı için 
ağırlaştırılmış müebbet hapis, 6 sanığında 15 ile 20 yıl 
arasında hapsini istemişti.

Savcının mütaalasına tepki gösteren sanık 
avukatlarından Köksal Bayraktar, “Ceza Muhakemesi 
Kanunu’na göre bu mütalaanın alınması erken bir 
işlemdir. Bu adil yargılanma hakkına aykırı bir 
yargılama olduğunun başlıca delilidir” dedi. Eski 
AİHM yargıcı Rıza Türmen de, “AİHM kararının 3 
aylık kesinleşme süresini beklemeden karar vermek 
istiyorlar. Böylelikle tutukluluk hali sona erecek, 
hükümlü olacak. Bu AİHM kararlarını bertaraf 
bulunan bir muvazaa” dedi.

AİHM: KAVALA SERBEST BIRAKILMALI
İstanbul’da 2013 yılında Taksim Gezi Parkı’nda 

ağaçların sökülerek yerine askeri kışla yapılmak 
istenmesina karşı başlayan ve dalga dalga tüm 
Türkiye’ye yayılan eylemlerin ardından ilk soruşturma 
o dönem anayasal suçlara bakan savcı Muammer Akkaş 
tarafından başlatıldı. 17-25 Aralık operasyonlarının 
ardından görevden alınarak hakkında FETÖ 
soruşturması başlatılan Akkaş  yurt dışına kaçtı. 
2013 yılında rafa kaldırılan Gezi soruşturması 4 yıl 
sonra FETÖ’cü savcının hazırladığı dosya üzerinden 
yeniden açıldı. Önce 2017 Ekim ayında Osman Kavala 
tutuklandı. Bir yıl sonra 16 Kasım 2018’de aralarında 
Kavala’nın kurucusu olduğu Anadolu Kültür’ün bazı 
yöneticilerinin de yer aldığı yeni bir gözaltı dalgası 
yaşandı. Akademisyen Yiğit Aksakoğlu da tutuklandı. 
20 Şubat 2019’da hazırlanan iddianamede 16 
kişiye “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan 

kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye 
teşebbüs etme” suçlaması yöneltildi. Yiğit Aksakoğlu 
ilk duruşmada tahliye edildi. AİHM, 10 Aralık’ta 
tutukluluğu ile ilgili hak ihlali kararı vererek 
Kavala’nın derhal serbest bırakılmasını istedi. 
Mahkeme karara karşın tahliye taleplerini reddetti.

Yarın görülecek duruşmada karar çıkması 
bekleniyor. Dava avukatlarından Köksal Bayraktar ve 
eski AİHM yargıcı Dr. Rıza Türmen dava ile ilgili son 
gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi.

‘SAVUNMA KISITLANDI’
Kavala’nın avukatı Köksal Bayraktar, mahkemenin 

usule uygun yargılama yapmadığını belirterek, “Ceza 
yargılamasında önce sanıkların ifadesi alınır ondan 
sonra katılan tarafın dava ile ilgili sözleri alınır ve onların 
delileri varsa onların ortaya konulması beklenir ama 
üçüncü aşama son derece önemlidir… Üçüncü aşamada 
savunmanın delileri ortaya koyması beklenir. Bu üç 
aşamadan sonra savcının mütalaası istenir. Burada 
öyle yapılmadı. Doğrudan esas hakkında mütalaaya 
geçiliyor. Bu delil toplamaksızın savcının görüşünü 
bildirmesi demek. Ceza Muhakemesi Kanunu’na bu 
aykırıdır. Duruşmada hata yapılıyor. Bu savunmanın 
kıstlanması demektir” dedi.

AİHM’nin nadir görülen bir karar verdiğini 
anlatan Bayraktar şu değerlendirmeyi yaptı: “Sanığın 
derhal salıverilmesini istiyor. Mahkemenin buna 
derhal uymasını istiyor. Tabii Adalet Bakanlığı’nın 
da bununla ilgili işlem yapması lazım. 70 günden bu 
yana AİHM’e aykırı bir şekilde bizim müvekkilimiz 
Osman Kavala tutuklu. Böyle bir şey olamaz. Bir 
uluslararası mahkeme ‘derhal’ dedikten sonra buna 
uymak zorundayız. Neden anayasanın 90. maddesi 
var. Biz 30 ayı aşkın süredir tutukluyuz.”

‘DEMİRTAŞ’A YAPMIŞLARDI’
Eski AİHM yargıcı Türmen ise  AİHM’in Kavala 

için verdiği kararın kesinleştiğini belirterek “Anlaşılan 
bu mahkeme esas hakkında karar verecek. Böylelikle 
tutukluluk hali sona erecek, hükümlü olacak. Selahattin 
Demirtaş’a da yaptılar bunu. Bu AİHM kararlarını 
bertaraf eden  bir muvazaa. Esas hakkındaki savcılık 
görüşü iddianamenin özeti aslında. İddianame neden 
sakatsa aynı sakatlıklar esas hakkındaki görüşte de var. 
Burada temel problem Gezi’nin yargılanması. Bir 
varsayımdan hareket ediliyor, ‘hükümeti devirmek 
için daha önceden planlanmış bir olaydır’ gibi. Bunu 
haklı göstermek için delil aranıyor. Mutlaka Gezi’yi 
mahkûm edeceğiz diye karar verilmiş sonra da buna 
kılıf aranıyor. Gezi şiddet olaylarını çıkardığınızda 
temel hak ve özgürlüğün kullanılmasıdır” dedi.

‘KAVALA İÇİN DELİL YOK’
İddianamede Osman Kavala’nın şiddete karıştığını 

gösteren en ufak bir delil olmadığına değinen Türmen 
şöyle devam etti: “Kavala’ya atfedilen suç bir takım 
temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasıdır. Bunu 
AİHM’de kararında yazıyor ve Kavala’nın derhal 
serbest bırakılmasını istiyor. Özgürlüğün kısıtlanması, 
tutuklulukla ilgili bir ihlal buluyor. Onunla birlikte 
yetinmiyor 18. maddeden ihlal buluyor. Bu çok 
ender görülen bir şeydir. Çok ağır bir ihlaldir. Yani 
‘Kavala’nın tutuklanması siyasi nedenlerle yapılmış

“GEZİ’DE DİLE GELEN BU 
TOPLUMUN TALEBİDİR”
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bir tutuklamadır’ zaten yazıyor kararda. Bu durumda 
tutukluluğun devam etmesi kabul edilemez. Hukuki 
dayanağı yok. Savcı AİHM kararı yokmuş gibi 
davranıyor. 18. maddenin ihlali Türkiye’nin nasıl bir 
rejimle yönetildiğinin göstergesidir.”

38 baro ortak bir açıklama yayınlayarak Hakimler 
Savcılar Kurulu (HSK) üyelerini istifaya çağırdı.

HSK’nin Gezi davasında sekiz sanık için beraat 
kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 
heyetinde yer alan üç hakim için soruşturma izni 
verdiğini hatırlatan barolar, bu durumun tüm 
yargı görevinde bulunanlar için gözdağı olduğunu 
belirttiler.

Aralarında Adana Barosu’nun yanı sıra Ankara, 
Diyarbakır, Mersin, Çanakkale, Mardin, Bursa 
barolarının da bulunduğu 38 barodan yapılan yazılı 
açıklama şöyle:

“Kamuoyunda Gezi davası olarak bilinen yargılama 
sonucunda sanıklar hakkında beraat kararı veren 
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve üyeleri 
hakkında HSK tarafından soruşturma yapılmasına 
izin verildiği öğrenilmiştir. Beraat kararının hemen 
sonrasında kararı veren hakimler hakkında böylesi 
bir tasarrufta bulunulması TÜM YARGI GÖREVİ 
YAPANLARA AÇIK BİR GÖZDAĞIDIR. 

ANAYASA’NIN 138. MADDESİ YARGI 
BAĞIMSIZLIĞINI KATI BİR ŞEKİLDE 
DÜZENLEMİŞ; “ Hakimler, görevlerinde 
bağımsızdırlar, Anayasaya, Kanuna ve hukuka uygun 
olarak vicdani kanaatlerine göre karar verirler. Hiçbir 
organ, makam, mercii veya kişi, yargı yetkisinin 
kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir 
ve talimat veremez, genelge gönderemez; tavsiye 
ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava 
hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin 
kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme 
yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. 
Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme 
kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, 
mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez 
ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” 
denilmiştir.

HSK’ nın ANAYASA’nın açık hükmüne rağmen 
-daha önce başka örneklerde gördüğümüz üzere- 
verilen özellikle BERAAT kararı sonrası böylesi bir 
tasarrufta bulunması benzer görev yapan mahkeme 
hakimlerinin açık bir şekilde baskı altına alınması 
ve ANAYASANIN AÇIK İHLALİDİR. BU İHLALİN 
SİYASAL İKTİDARIN YÖNLENDİRMESİ İLE 
OLDUĞU İZLENİMİ İSE ÇOK DAHA VAHİMDİR.    

 Hukuk Devletinden bahsedilebilmesi için; 
Adil yargılanma hakkı, hakim ve savcı teminatı, 
doğal hakim ilkesi, masumiyet karinesi, düşünce ve 
ifade özgürlüklerinin yargı marifetiyle korunması, 

evrensel hukuk normları ile imzalanan uluslararası 
sözleşmelere uyulması gerekliğini bir kez daha 
vurgularız. 

Bu çerçevede eğer HSK tarafından sadece verdikleri 
karar nedeniyle hakimler hakkında soruşturma izni 
verilmesi kararı alınmış ise bu kararı veren HSK 
Üyelerini istifaya davet ediyor, bu davetimizi tarihe 
not olarak düşüyoruz. 

Kamuoyu ile saygıyla paylaşırız.”
Adana Barosu
Aksaray Barosu
Amasya Barosu
Ankara Barosu 
Ardahan Barosu
Artvin Barosu
Aydın Barosu
Bilecik Barosu
Balıkesir Barosu
Batman Barosu 
Bingöl Barosu
Burdur Barosu
Bursa Barosu
Çanakkale Barosu
Diyarbakır Barosu
Denizli Barosu
Düzce Barosu
Gaziantep Barosu
Hakkari Barosu
Hatay Barosu
Isparta Barosu
Kırklareli Barosu
Kırıkkale Barosu 
Kocaeli Barosu 
Manisa Barosu
Mardin Barosu 
Mersin Barosu
Muğla Barosu
Muş Barosu 
Ordu Barosu
Siirt Barosu 
Sinop Barosu 
Şanlıurfa Barosu 
Şırnak Barosu
Tekirdağ Barosu
Tunceli Barosu
Van Barosu
Yalova Barosu

Adana Baro Başkanımız Av. Veli Küçük’ün, 5 Nisan 
Avukatlar Günü nedeniyle yaptığı basın açıklamasında 
ülke gündemi, mesleki sorunlar ve çözüm önerileri 
konusunda değerlendirmelerde bulundu.

“HSK ÜYELERİNİ İSTİFAYA DAVET 
EDİYORUZ”

BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK; “SALGIN 
GÜNLERİNDE DE MESLEKTAŞLARIMIZIN 
HAKLARINI KORUYACAĞIZ”

BAROLARDAN BASINA 
VE KAMUOYUNA ORTAK 

AÇIKLAMA

BAROMUZ 5 NİSAN 
AVUKATLAR GÜNÜ 
NEDENİYLE BASIN 
AÇIKLAMASI YAPTI
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BASINA VE KAMUOYUNA
Türkiye’nin Cumhuriyet ile yaşıt ve bünyesinde 

barındırdığı 3131 avukat,  496 stajyer avukatıyla 
6. büyük Barosu olarak, hukuksuzluklara ve 
adaletsizliklere, ezilen ve mağdurun yanından 
olmaya devam ediyoruz. Ebediyete intikal eden 
meslektaşlarıma rahmet diliyorum. Mesleğe 
yeni başlayan genç meslektaşlarımı kutluyorum.

Bugünlerde ülkemiz ve dünya zor bir dönemden 
geçiyor. Yargı bağımsızlığının ayaklar altına alındığı, 
kuvvetler ayrılığının yok edildiği, yargının siyasi 
iktidarın kadrolaşma mantığıyla baktığı güzel 
ülkemizde Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019 ortaya 
çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 
bir başka deyişle koronavirüs, sağlık alanında olduğu 
kadar ekonomik alanda da etkilemektedir. 

Bu doğrultuda ülkemizde de koronavirüsün 
olumsuz etkilerinin azaltabilmesi adına birçok 
tedbir alınmakta ve her geçen gün işbu tedbirlerin 
geliştirilmesi yoluna gidilmektedir. 

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler 
kapsamında yaptıkları görev yasada hem kamu 
hizmeti, hem de serbest meslek olarak tanımlanan 
meslektaşlarımız da krizden en çok etkilenen 
meslek gruplarındandır. Bu salgın günlerinde 
de meslektaşlarımızın haklarınını sonuna kadar 
koruyacağız.

Gerek Sağlık Bakanlığı’nın aldığı önlemler, 
gerekse adalet hizmetinin yürütülmesi noktasında 
Adalet Bakanlığı ve HSK’nın aldığı kararlar ve yaptığı 
öneriler bu süreçte en önemli tedbirin insanların 
evlerinde kalmaları ve uzaktan çalışmanın teşviki 
olarak ortaya konulmaktadır. Bu durumun biz 
avukatlar için ekonomik anlamda zor ve yıpratıcı 
olduğu açıktır.

Olağanüstü süreç nedeniyle kısa çalışma ödeneği 
olarak sağlanan geçici gelir desteğinin, sigortalı 
çalışan avukatlar bakımından kısa çalışma ödeneği 
şartları ortadan kaldırılarak hali hazırda sigortalı 
çalışan tüm avukatları kapsaması ve bu süreç boyunca 
yapılacak ödemelerin işsizlik sigortası ödemelerinden 
düşülmeyecek şekilde uygulanması yönünde gerekli 
düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. 

Daha önce hiç karşılaşmadığımız bir salgın 
hastalık süreci yaşamaktayız. Risk altında çalışanların 
beklentileri yeterince karşılanmadı. Hayati 
gereksinmeleri karşılayan sağlık, gıda, temizlik, 
enerji, iletişim gibi sektörler dışındaki emekçilerin 
ücretli izine çıkarılma ihtiyaçları yine karşılanmadı. 

Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler 
dışında bütün işlerde salgın süresince çalışma acilen 
durdurulmalıdır.

Salgın süresince işten çıkarmalar yasaklanmalı, 
küçük esnaf desteklenmeli, çalışanlara ücretli izin 
verilmeli ve işsizler için ise koşulsuz işsizlik maaşı 
ödenmelidir.

Tüketici, konut ve taşıt kredileri ile kredi kartı 
borçları ve elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturaları 
salgın riski boyunca faiz işletilmeden ertelenmelidir.

Tüm meslektaşlarımız için adalet aramak, 
hukuku ve temel insan haklarını savunmak, 

keyfiliğe ve haksızlığa karşı sesimizi yükseltmek 
ve meslektaşlarımız arasındaki dayanışmayı 
güçlendirmek için mücadele vermeye devam 
edeceğiz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, koronavirüs 
salgınından etkilenen yurttaşlar için bağış kabul 
eden belediyeleri engellemek amacıyla valiliklere 
gönderdiği genelge ile, valiliklerden izin alınmadan 
bağış toplayan belediyelere soruşturma açılması 
talimatı verilmesine,  İstanbul ve Ankara büyükşehir 
belediyelerinin bağış için açıkladığı banka hesaplarına 
da bloke konulması da kanuna açıkça aykırılık teşkil 
etmiştir.

Salgın hastalık riski altında olan alanların başında 
cezaevleri gelmektedir. Cezaevleri mevcut olağan 
kapasitelerinin çok üzerinde bir doluluktadır. Yaklaşık 
cezaevinde bulunan 300 bin mahkum sayısı ile 
ülkemiz, Avrupa ülkeleri arasında, Rusya’dan sonra 
ikinci sırada yer almaktadır.

Koranavirüs ayrım gözetmeksizin her kesimden 
insana bulaşmaktayken, infazda da eşitsiz ve 
ayrımcı bir düzenleme asla kabul edilemez. Salgın 
tehlikesi gerekçe olarak gösterilmekteyken ayrımcı 
bir infaz düzenlemesi yalnızca mahkumların değil 
tüm toplumun sağlığını tehdit edecektir. Sosyal, 
demokratik hukuk devletinde bu durum mazur 
görülemez.

Adaletsizlik ve hukuksuzlukları kamuoyu önünde 
görünür kılmaktan; baskı ve tehdit altında görevlerini 
salgın günlerinde dahi yapmaya çalışan avukatların 
da haklarının da korunmaya ihtiyaç vardır.  

Baro olarak, keyfi bir şekilde tutuklanan 
meslektaşlarımızın olmadığı, dosya ile özdeşleştirildiği 
için öldürülmediği, saldırıya uğramadıkları ve 
ülkemizin bir an evvel pandemi salgınından kurtulduğu 
günlere döneceğine olan inancımla, aydınlık ve güzel 
günler umut ediyoruz. 

Tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü 
kutlarım. 

TÜM DÜNYADA İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT 
EDEN KORONA VİRÜS SALGINININ SONA ERDİĞİ 
GÜNLERE BİR AN EVVEL KAVUŞMAK DİLEĞİYLE 
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANDIĞI, 
DEVLET KARŞISINDA GÜÇLÜ BİREYİN 
HAKİM KILINDIĞI, MESLEKTAŞLARIMIZIN 
ÜSTLENDİKLERİ DOSYADAN ÖTÜRÜ SALDIRIYA 
UĞRAMADIĞI, AYDINLIK VE GÜZEL GÜNLER 
UMUDUYLA TÜM MESLEKTAŞLARIMIZIN 5 
NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ KUTLUYOR SAĞLIKLI 
BİR YAŞAM DİLİYORUZ.

8 Mart 1957 yılında Amerika’da kadın işçilerin 
düşük ücretleri, uzun çalışma saatleri ve insanlık dışı

 ¬CUMHURİYET DEVRİMLERİ VE KADININ 
İNSAN HAKLARI KAZANIMLARINDAN 
VAZGEÇMEYECEĞİZ.

TÜBAKKOM
8 MART DÜNYA EMEKÇİ 

KADINLAR GÜNÜ
BASIN AÇIKLAMASI
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çalışma koşulları nedeniyle başlattıkları grevde 129 
kadın işçinin yakılarak öldürülmesiyle başlayan süreç 
kadınların; eşitlik, özgürlük mücadelesinin simgesidir.

  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü; tüm 
dünyadaki emekçi kadınların; kendilerini ailede, 
toplumda, siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda 
eşit bir birey olarak görmeyen zihniyetlere karşı 
dayanışma ruhuyla hareket ederek; toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması, kadının insan haklarının 
ihlal edilmesinin ortadan kaldırılması için gerekli 
eğitim, kültür, ekonomik ve yasal alanda çalışmalar 
yapılması taleplerini dile getirdikleri MÜCADELE VE 
DAYANIŞMA GÜNÜDÜR.

Bugün yürütmekte olduğumuz mücadelede çok 
daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız vardır. Kadınlar 
olarak bizler başka bir dünyanın mümkün olabileceği 
çığlığını omuz omuza atmak durumundayız. 

 Maalesef dünyada eşitsizlik, yoksulluk, şiddet ve 
savaşlar giderek artmaktadır. Bizler savaşı, yoksulluğu, 
eşitsizliği, şiddeti arttıran sistemi sorgulamadan ve 
değiştirmeden kadının insan haklarının ihlalinin 
ortadan kaldırılamayacağının bilinciyle, insanları 
yoksulluğa iten, eşitsizliğe, şiddete ve savaşa yol 
açan bu sömürü düzeninin değişmesi gerektiğinin 
bilincindeyiz.

 Ülkemizde toplumumuzun yarısını oluşturan 
kadınlarımız ne yazık ki eşit bir şekilde eğitim ve 
istihdam olanaklarına ulaşamamakta, kültürel ve 
siyasal alanda yeterince temsil edilememektedirler. 
Kadınlarımızın büyük çoğunluğu mülksüz, yoksul ve 
emekçidir.

 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaygın olması 
toplumsal ilerlemenin önündeki en önemli engeldir. 
Aile içinden başlayarak kamusal alana yayılan cinsiyet 
ayrımcılığı ve cinsiyet eşitsizliğine neden olan 
politikalar, kadının insan haklarının ihlalinde başrol 
oynamaktadır.

 Kadının özgür bir birey olması kültürel, tarihsel 
ve dinsel gerekçelerle engellenemez. Bu gerekçelere 
dayanılarak kadınlarımız eğitim hakkından, iş 
hayatından, toplumsal yaşamdan uzaklaştırılamaz. 

Kadınların ev içinde harcadıkları ücretsiz emeğin 
yok sayılması engellenmelidir. Kadın emeğinin 
görünür olması sağlanarak, ekonomik olarak 
değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Aile 
bireylerinin bakımını ve ev işlerinin yapılmasını 
kadının görevi olarak kabul eden, devlet politikasından 
vazgeçilmeli, ücretsiz bakım ve ev işleri kamu hizmeti 
olarak devlet tarafından sağlanmalı ve bunun içinde 
alt yapı oluşturularak sosyal koruma politikaları 
oluşturulmalıdır.

 Eğitimde fırsat eşitliği sağlanarak, kadınların 
eğitime erişimleri sağlanmalıdır. Kız çocukların 
eğitimlerini bırakmalarına yol açan 4+4+4 sistemi 
terk edilmelidir. Yine istihdam alanında kadınların 
önündeki engeller kaldırılmalı ve kadının ekonomik 
bağımsızlığına yol açacak istihdam politikaları 
oluşturulmalıdır.

Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar 
alma süreçlerine etkin ve eşit biçimde katılmaları için 
eşit fırsatlar tanınmalıdır.

Kadına karşı gerek politikada, gerek medyada 
gerekse dini alanda kullanılan dilin erilleşmesi 
önlenmelidir. Laiklik ilkesinden uzaklaşılmasının 
en olumsuz etkileri kadınların üzerinde 
hissedilmektedir. Bu nedenle Cumhuriyetimizin 
temel niteliklerinden uzaklaşılmamalı, demokratik, 
laik bir sosyal devlette kadının eşit ve özgür bir 
birey olduğu devletin tüm kurum ve kuruluşları 
tarafından içselleştirilmeli ve kadın haklarına 
aykırı hiçbir söylem ve eyleme izin verilmemelidir.    

Ülkemizde son yıllarda kadına karşı şiddet ve kadın 
cinayetlerinin sayısı hızla artmaktadır. Kadına yönelik 
şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile doğrusal 
ilişkisi olup, toplumsal cinsiyet eşitsizliği önlenmeden 
şiddetin de ortadan kalkmayacağı açıktır. 

Kadına karşı şiddetin önlenmesinin ve toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının güvencesi olan 6284 
sayılı yasaya, İstanbul Sözleşmesi’ne ve nafaka hakkına 
karşı son yıllarda yürütülen haksız propagandayı 
endişeyle izliyoruz. Hak savunucusu olarak bizler; 
yasalarımızın uygulamadan kaynaklı sorunlarının 
çözümünü talep ederken, kadını özgür bir birey olarak 
kabul etmeyen zihniyetin planlı ve sistematik olarak 
siyasi zeminin uygun olduğunu düşünerek nafakanın 
kaldırılması ve İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 sayılı 
yasanın kaldırılması yönünde yarattıkları politik 
baskılarını görmekteyiz. Siyasilerden talebimiz siyasi 
baskıya direnerek,  kadının insan haklarının ihlal 
edilmesine yol açacak kadın kazanımlarını geriye 
götürecek hiçbir yasal değişikliğe imza vermemeleridir. 

Kadına yönelik şiddetin varlığında ve Aile 
Mahkemeleri’nin görevli olduğu alanlarda ve 
davalarda arabuluculuk ve uzlaştırma alternatif çözüm 
yöntemleri kabul edilmemelidir.

Kadınları toplumsal hayatın dışına iten ayrımcı 
ve cinsiyetçi politikalardan vazgeçilerek, kadını 
sadece ailenin bir parçası olarak gören, özgür birey 
olduğunu kabul etmeyen politik ve kültürel anlayış 
değiştirilmeli, kadınlara siyasal, sosyal ve ekonomik 
alanda yer açacak toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları 
samimiyetle uygulanmaya geçilmelidir. Kamu 
Kurum ve Kuruluşları cinsiyet temelinde ayrımcılık 
yapmama ve eşitliği uygulamak için mekanizmalar 
oluşturmalı ve düzenlemeler yapmalıdır. Kadınlara 
karşı her türlü ayrımcılık sonlandırmalı, toplumsal 
cinsiyet eşitliği sağlanarak, kadının toplumsal konumu 
güçlendirilmelidir.

Uzun mücadeleler sonucunda elde edilmiş kadın 
hakları kazanımlarından vazgeçme çalışmalarına karşı 
sessiz kalmamız beklenmemelidir. Hak savunucu 
olarak bizler kadının İnsan Hakları mücadelemizi 
dünden daha büyük bir inançla ve dayanışmayla 
sürdürmeye kararlıyız.

Bizler, Türkiye Kadın Hukuku Komisyonu ( 
TÜBAKKOM ) üyeleri olarak; Cumhuriyet Devrimleri 
sonucunda ve mücadelelerimizle elde edilen kadın 
hak ve kazanımlarından geriye götürmeye yönelik 
her türlü zihniyetin, söylemin, girişimin karşısında 
olacağımızı, kadına karşı ayrımcılığın ortadan kalktığı, 
kadının eşit ve özgür bir birey olarak var olduğu, 
kadının insan haklarının ihlal edilmediği, barışın ve 
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özgürlüğün var olduğu bir Türkiye ve Dünya için; 
kadın haklarının teminatı olan Atatürk Devrimlerine 
ve Laik Cumhuriyeti’mize bağlılıkla, mücadelemizi 
ve dayanışmamızı sürdüreceğimizi kamuoyuyla 
saygılarımızla paylaşıyoruz. 05.03.2020

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUK 
KOMİSYONU ( TÜBAKKOM )

Baromuz, Adana Tabip Odası, Türk Mühendis 
Mimar Odaları Birliği (TMMOB), DİSK ve KESK 
temsilcileri, 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele 
Günü nedeniyle, ‘Emekçilerin Hayatı Daha Fazla 
Kâr İçin Feda Edilemez, İş Cinayetlerine Son’ başlıklı 
ortak basın açıklaması düzenledi.

Baromuz Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Av. 
Miyesser Erselan Önenli, DİSK adına Yaşar Gündoğdu, 
KESK adına Muzaffer Yüksel açıklamaya katılarak 
destek verdi.

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri 
Erol Salman açılış konuşmasında; Avrupa Birliği 
verilerine göre Türkiye’nin ölümle sonuçlanan kazalar 
bakımından Avrupa’da ilk sırada yer aldığına dikkat 
çekti. Salman, her yıl evine ekmek götürebilmek için 
emek harcayan 2 bine yakın işçinin işyerinde hayatını 
kaybediyor olmasının, ülkemizdeki işyerlerinin 
güvensizliğinin ve bunu düzenleyen mevzuatın 
yetersizliğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Ortak açıklamayı Maden Mühendisleri Odası 
Adana Şube Başkanı Mehmet Yılmaz okudu.

Bundan tam 28 yıl önce 3 Mart 1992 tarihinde, 
Zonguldak Kozlu Kömür Ocağında meydana gelen 
grizu patlamasında 263 emekçi hayatını kaybetti. 
TMMOB, Ülkemizdeki iş cinayetlerine dikkat 
çekebilmek, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin önemini 
vurgulamak için 3 Mart tarihini,  “İş Cinayetlerine 
Karşı Mücadele Günü” olarak ilan etmiştir. Kozlu’dan 
günümüze iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 
emekçileri saygıyla anıyoruz. 

Aradan yıllar geçti, 2020’ler Türkiye’sinde 
emekçiler, işyerlerinde can vermeye devam ediyor. Her 
yıl, Kozlu faciasında kaybettiğimiz yurttaşlarımızın 
en az 6 katı iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor. 

İşyerlerinde insanlar ölüyor;  işverenler ve devlet 
ölümleri seyrediyor.  Önlem almayan işverenlere 
yaptırım uygulanmıyor, işyerleri yıllardır, işçi sağlığı, 
iş güvenliği yönünden denetlenmediği gibi,  ölümlü 
iş kazalarının olduğu işyerlerinde, iş kazalarını 
incelemek üzere bile iş müfettişi görevlendirmiyor. 
Her gün en az 5 işçinin işyerlerinde iş cinayetlerinde 
hayatını kaybetmesi artık haber niteliği bile 

taşımıyor. Hükümet yetkililerinin iş cinayetleri 
ile ilgisi baş sağlığı dilemenin ötesine geçmiyor. 

Ülkemizde iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin 
istatistikler SGK tarafından tutularak kamuoyu ile 
paylaşılmaktadır. En son 2017 yıllarına ilişkin veriler 
açıklanmıştır. 2020 yılı Mart ayına gelinmiş olmasına 
rağmen 2018 ve 2019 yıllarına ait veriler kamuoyu ile 
paylaşılmamıştır. 

SGK tarafından 2017 yılına kadar açıklanan 
istatistiklere göre;

• 2012 yılında 74.871 kazada 744 emekçi,
• 2013 yılında 191.389 kazada 1.360 emekçi,
• 2014 yılında 221.336 kazada 1.626 emekçi,
• 2015 yılında 241.547 kazada 1.252 emekçi,
• 2016 yılında 286.068 kazada 1.405 emekçi,
• 2017 yılında 359.766 kazada 1.636 emekçi,
İş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 2017 yılında 

bir önceki yıla göre iş kazası sayısı %25 oranında, 
iş kazaları sonucu ölüm % 16 oranında artmıştır. 
2017 yılına kadar açıklanan rakamların seyrine 
baktığımızda henüz açıklanmamış 2018 ve 2019 
verileri korku uyandırmaktadır. Bu verilerin 
SGK tarafından açıklanamamasının sebebi nedir? 
Ülkemizde emekçilerinin hayatlarının önleyici 
çalışmalardan daha ucuz olduğu kamuoyundan 
gizlenmek mi istenmektedir? Bir kez daha Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nu göreve, emekçilerin hayatını 
ilgilendiren bu bilgileri kamuoyu ile paylaşmaya 
davet ediyoruz! 

2012 yılında, “iş sağlığı güvenliğinde devrim” 
söylemleri ile 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği 
Kanunu çıkartıldı. 2012 yılından bu yana iş kazaları 
ve ölümlerde azalma bir yana, hem kaza sayısı hem 
de ölümler arttı. 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği 
Yasasında ” işyerlerinde iş sağlığı güvenliğinin 
sağlanması işveren yükümlülüğündedir” denilmesine 
rağmen,  uygulamada iş sağlığı güvenliği hizmetleri 
hem piyasalaştırıldı hem de sorumluluk iş güvenliği 
uzmanlarının omzuna yüklendi. Her kazadan sonra 
mutlaka iş güvenliği uzmanları gözaltına alındı, hatta 
tutuklandı. Oysa 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanununun 8. Maddesinde de belirtildiği üzere, iş 
güvenliği uzmanlığı hizmeti “İşverene iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık 
yapmak”; yine Kanunun 6. Maddesi gerekçesinde 
belirtildiği üzere de işverene “profesyonel yardım” 
kapsamındadır. Bu hükümlere rağmen ikincil 
mevzuatta iş güvenliği uzmanının görev kapsamını 
rehberlik dışında değerlendiren hükümler 
değiştirilmelidir. İş Güvenliği Uzmanları; işverenin 
yapmadığı veya yapamadığı çalışmaların takipçisi ve 
sorumlusu olmamalıdır.

Bu anlayışla, iş güvenliği uzmanları ve 
meslektaşlarımızın iş yeri kaynaklı kazalara meslek 
ve hastalıklarına yakalanmadığını, etkilenmediğini 
düşünmek, kamuoyuna böyle yansımasına sebep 
olmak akıl dışıdır. İşverenin ihmali, devletin 
üzerine düşeni yapmaması nedeniyle, uzmanlar ve 
meslektaşlarımız da tüm emekçilerle aynı kaderi 
paylaşmaktadır. Sadece bu yıl basına yansıyan 
haberlerde meslektaşlarımızın yüksekten düşme, 

BAROMUZ, KESK, DİSK 
VE ADANA TABİP ODASI 3 
MART İŞ CİNAYETLERİNE 
KARŞI MÜCADELE GÜNÜ 

NEDENİYLE ORTAK 
AÇIKLAMA YAPTI

“EMEKÇİLERİN HAYATI DAHA 
FAZLA KÂR İÇİN FEDA EDİLEMEZ”
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elektrik çarpması, yük altında kalma, iş makinesi 
altına kalma, mekanik arızalar sebebiyle yaşamlarını 
kaybettiklerini, sakat kaldıklarını görmekteyiz. 

Bu nedenle, çalışma yaşamı düzenleyen 
yasa yalnızca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’ndan ibaret sayılmamalıdır. Çalışma yaşamı, 
başta 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu olmak 
üzere birçok yasa ile biçimlendirilmektedir. 2003 
yılında yürürlüğe konulan 4857 sayılı yasa ile çalışma 
yaşamı tamamen esnekleştirilmiş, işlerin alt işveren/
taşerona yaptırılması olağan çalışma biçimi olmuştur. 
, 4857 Sayılı İş Kanunu’nda yer alan “telafi çalışması”, 
“denkleştirme”, “çağrı üzerine çalışma”, “kısmi süreli 
çalışma”, “asıl işveren-alt işveren ilişkisi” başta olmak 
üzere kuralsız çalışma koşulları olduğu sürece işçi 
sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenlemeler bir 
anlam ifade etmeyecektir. “İstihdam büroları” ile 
de iş ilişkileri tamamen “bırakın yapsınlar” “bırakın 
geçsinler” anlayışına dönülmüş, tüm bunların 
sonucunda örgütsüzlük artmıştır. İş cinayetlerinin 
artmasında 4857 sayılı yasa ile getirilen esnek çalışma 
biçimlerinin önemli bir payı olmuştur. Dolayısı ile asıl 
üzerinde durulması gereken mevzuat bu olmalıdır.

İş kazaları, meslek hastalıkları “kader” değildir. İş 
kazalarını, meslek hastalıklarını “işin doğal bir sonucu 
“olarak görülmesi, yeni iş cinayetlerine davetiye 
çıkarmaktadır. 

İş güvencesi ile işçi sağlığı ve iş güvenliğinin 
birbirini tamamladığı gerçeğinden hareketle, tüm 
çalışanlar insana yakışır “norm ve standartta” bir 
sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmalıdır. Sigortasız 
ve sendikasız çalıştırma önlenmeli, kayıt dışı ekonomi 
kayıt altına alınmalıdır. Sendikalaşmanın önündeki 
engeller kaldırılmalı, çalışanların sosyal ve ekonomik 
yaşamları iyileştirilmelidir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda iyileştirici 
adımlar atılabilmesi için öncelikle işverenlerin 
sorumluktan kaçmasının önünde geçilmelidir. 
İşverenlerin temel sorumluluklarından kaçtıkları, 
kendi yerlerine birer günah keçisi olarak iş 
güvenliği uzmanlarını koydukları bir çalışma 
yaşamında, önleyici ve engelleyici hiçbir çalışmanın 
yapılamayacağı açıktır.

Ülkemizde iş cinayetlerinin, iş kazalarının ve 
meslek hastalıklarının bu denli yaygın olmasının 
bir diğer nedeni de, emekçilerin sendikal haklarının 
baskı altında tutulmasıdır. Sendikal örgütlenmenin 
önündeki engeller tüm çalışanlar için kaldırılmadıkça 

işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yol almak 
mümkün olmayacaktır. Sendikasız uzman, sendikasız 
işçi, örgütsüz bir çalışma yaşamı ile emekçiler tüm 
olumsuzluklara karşı açık ve savunmasızdır.

İş kazaları ve iş cinayetleri ile mücadelenin temel 
bir kültür olarak topluma kazandırılması gereklidir. 
Yaşanan kaza ve cinayetlerde, ilgili tüm kurum, kuruluş 
ve kişilerin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi 
zorunluluğu, devlet politikası olarak toplumun tüm 
kesimlerine çocuk yaştan itibaren eğitimle birlikte 
kazandırılmalıdır. 

Meslek hastalıkları tespiti ise hemen hiç 
yapılmamaktadır. SGK İstatistiklerine göre, yıllardır 
ülkemizde meslek hastalıkları nedeni ile ölüm hiç 
yoktur. Oysa bilimsel gerçeklikler göstermektedir ki; 
ülkemizde her yıl binlerce insan meslek hastalığından 
ölmekte, ama bu gerçeklik tespit edilmemekte, 
kamuoyuna açıklanmamaktadır

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin 
düzenlemelerin ve denetimin yalnızca Aile, Çalışma 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmesi, 
doğru kararların alınmasının önünde bir engeldir. 
Bu nedenle  düzenleme  ve  denetleme;  Aile,  
Çalışma  Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yanında, 
Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, TTB ve 
TMMOB’den oluşan idari ve mali yönden bağımsız 
bir enstitü tarafından yerine getirilmelidir. Çalışma 
yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler bu enstitü 
tarafından yeniden ele alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.

Bizler, her 3 Mart’ta olduğu gibi bu gün de 
iş cinayetleri ile mücadele etmek için sesimizi 
yükseltiyoruz. Ölüm, yaralanma ve sakat kalma; 
esnek ve güvencesiz çalışma hiçbir emekçinin kaderi 
değildir. İnsan onuruna yakışır, güvenli ve güvenceli 
çalışma hakkımız için sesimizi yükseltiyoruz.  
İnsanlar işyerlerinde ölmemeli, her gün işyerlerinden 
cenazeler çıkartılmamalıdır.

Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında işçi sağlığı 
ve iş güvenliği önlemlerinin artırılması, bağımsız 
denetim sisteminin yerleştirilmesi, iş cinayetlerinin ve 
iş kazalarının durdurulması için yılmadan mücadele 
edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Emekçilerin Hayatı Daha Fazla Kar İçin Feda 
Edilemez, İş Cinayetlerine Son!”   

Adana Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, Baroların 
hukuksuzlukları ve adaletsizlikleri dile getirdiği 
zamanlarda ısıtılarak gündeme getirilen, son 
günlerde Diyanet İşleri Başkanının cuma hutbesinden 
sonra siyasi iktidarın yeniden raftan indirdiği ve 
kamuoyunun dikkatle takip ettiği Avukatlık Kanunu 

BAROMUZDAN 
‘VESAYETÇİ, BAROLARI 

YANDAŞ VE AVUKATLIĞI 
İŞLEVSİZLEŞTİRECEK KANUN 

TASARISI’NA SERT TEPKİ
BARO BAŞKANIMIZ AV.VELİ KÜÇÜK;
“BAROLAR TESLİM ALINAMAZ! VE 
SAVUNMA SUSTURULAMAZ!”
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ve seçim sistemine ilişkin değişiklik tasarısı hakkında 
açıklamada bulundu.

Avukatlık Kanunu ve seçim sistemine ilişkin 
yapılması düşülen değişiklik şu sıralar tartışılmaktadır.

2009 yılında bir FETÖ projesi olarak yazılan ve 
o dönemin Devlet Denetleme Kurulu raporlarına da 
yansıyan bu durum siyasi iktidar tarafından temcit 
pilavı gibi sürekli ısıtılarak ne yazık ki barolara karşı 
bir baskı unsuru olarak kullanılmaya çalışılmaktadır. 
Bu tasarının ve içeriğinin kabulü mümkün değildir.

“TEKELLEŞMEYE YOL AÇAR”
Söz konusu tasarıyla ilgili ayrıntılı bir çalışmanın 

TBB ve Barolar eliyle daha evvel 2014 yılında 
yapıldığını, barolarca müşterek hazırlanan bu 
taslaktan yola çıkılması gerektiğini belirten  Baro 
Başkanımız Av. Veli Küçük, ilk değerlendirmede 
dikkat çeken noktaları şöyle sıraladı:

Avukatlık hizmetlerinin şirketleşmesine, 
sermayeleşmesine ve şubeler açmasına olanak 
veren düzenleme, mesleğimizi derinden etkileyecek 
ve hukuk bürolarının tekelleşmesine, ayrıca genç 
meslektaşlarımızın sömürülmesine, bağımlı hale 
gelmesine işçileştirilmesine sebep olacaktır. 

Bu durumda genç meslektaşlarımızın kendilerine 
ait bir büro açma ve bağımsız çalışma şansları hiç 
kalmayacaktır.

Tasarıda getirilen ve 10 yıllık meslektaşlarımıza 
verilecek “Uzman Avukat” unvanı, meslektaşlar 
arasında haksız rekabetin doğmasına yol açacak 
ve genç meslektaşlarımızın sömürüsüne dayanak 
oluşturacaktır. Sağlam bir meslek içi eğitim, deneyim 
ve liyakate dayalı sistem oluşturmadan verilecek 
ünvanların adalete ve hukuka faydası olmayacaktır.

Avukatlık kamu hizmetidir, tekelleştirilemez ve 
piyasalaştırılamaz.

Söz konusu düzenleme avukatlık mesleğinin 
yerine getirilmesini zorlaştırmaktadır, genç avukatları 
işsizliğe sürüklemektedir ve anayasanın eşitlik ilkesine 
aykırıdır.

Tasarıda baro yönetimlerinin görevleri 
sınırlandırılarak sadece bir meslek örgütü haline 
getirme amacı vardır.

Baroların mevcut yasaya göre hukukun 
üstünlüğünü ve insan haklarını savunma görevi, 
şekil olarak yeni tasarıda korunmuşsa da tasarı genel 
haliyle irdelendiğinde, Baroların dava açma ve katılma 
yetkileri kısıtlanarak bu görev ve sorumluluklar 
etkisizleştirilmiştir.

Avukatlık sınavı, tasarı ile getirilen yeni 
düzenlemede Adalet Bakanlığı tarafından yapılan ve 
TBB’nin hiçbir aşamasına ortak edilmediği bir nitelik 
taşımaktadır. Bu da kabul edilemez bir durumdur.

Avukatlık sadece kazanç amacı ile yapılan bir meslek 
değildir. Avukatların en öncelikli işlevlerinden biri 
toplumdaki hak arama özgürlüğünün geliştirilmesi, 
insan haklarının evrensel değerlere ulaştırılması, 
hukukun üstünlüğünün sağlanmasıdır. Avukatları bir 
tacir olarak gören anlayışı kabul etmiyoruz. Yeni tasarı 
ile avukat tacir ve işadamı haline getirilmek istenmekte, 
asıl işlevselliği kaybettirilmeye çalışılmaktadır.

Tasarının özellikle üye sayısı olarak büyük 
baroların etkinliğini kırmaya yönelik olduğu çok açık 
ve ortadadır. Son dönemde hukukun üstünlüğünü 
savunan baroların delege sayısını kısıtlamak suretiyle 
TBB nezdinde etkin olmalarının önüne geçmek, 
TBB ve Baroları siyasi iktidarın etkisinde faaliyet 
göstermesi amaçlı demokratik olmayan yaklaşımları 
kesinlikle kabul etmeyeceğiz. 

Barolar meslek örgütü olup, aynı ilde birden fazla 
baro olacak şekilde bölünemez. Bölünmeye değil, 
meslek sorunları etrafında birleşmeye ihtiyaç vardır.

Baromuz bu duruma karşı hukuk devletini sonuna 
kadar savunmakta ve avukatları hukuksuzluğun şahidi 
konumuna indirgeyen her türlü yaklaşımı temelden 
reddetmektedirler.

Türkiye’yi evrensel hukukun tüm usul ve 
kurallarıyla uygulandığı çağdaş bir ülke olmaktan 
çıkarmaya yönelik her türlü girişimin karşısında 
olacağımızı bir kez daha deklare ediyoruz.

BAROLARIN TEK BİR İDEALİ VE HEDEFİ  
       VARDIR; HER YERDE, HER ZAMAN, HERKES  
       İÇİN ADALET

Barolar, ülkemizin içinden geçtiği hukuksuz 
karanlık günlerde yurttaşların özgürlük ve adalet 
arayışında onlara ses verebilen yegane kurum 
hüviyetini almış durumdadırlar. 

Bizler, avukatlar ve barolar yurttaşların demokratik, 
laik ve sosyal bir hukuk devletinde yaşamalarının 
garantisi olmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda; siyasi 
iktidar ve güç odakları dahil olmak üzere, tüm kişi, 
kurum ve kuruluşların anayasal sorumluluklarını 
yerine getirmesi için yılmadan çalışacağız. 

Siyasi iktidar temsilcilerine buradan çağrımız; 
iki aydan bu yana salgın hastalık tehlikesi nedeniyle 
ülkemiz ekonomik krize düşmüş, işsizlik ve 
çaresizlik almış yürümüş, meslektaşlarımız da 
bürolarına kilit vurmak durumunda kalmıştır. Bu 
ortamda yardıma muhtaç meslektaşlarımız tabir 
yerindeyse can çekişmektedir. Zor duruma düşen 
tüm meslektaşlarımıza ayrımı gözetmeksizin destek 
sağlanmalıdır.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve yönetimini de 
bu noktada göreve ve etkin çözümler üretmeye davet 
ediyoruz. TBB tüm imkanlarını, kamuoyuna sürekli 
açıklanan destek paketlerinden de somut ve ciddi fon 
ve pay alarak, bu zor durumdaki meslektaşlarımıza 
aktarmalıdır.

Baromuz, halkın adalet arayışının 
temsilcisi sıfatıyla Avukatlık Kanunu uyarınca 
görevlendirildikleri tüm alanlarda, her türlü yapıcı 
çalışmayı sürdürecektir.

Halkın ve yurttaşın hak arayışının, adalete 
erişiminin, özgürlüklerin sesi ve teminatı olan 
baroları vesayetçi ve eksenine almaya dönük çabalar 
nafiledir. Barolar siyasi iktidar veya hiçbir güç odağı 
tarafından teslim alınamaz, hukuk devletini ve 
demokrasiyi savunmalarının önü kesilemez, savunma 
susturulamaz.

Gün BÖLÜNME değil, gün BİRLİK zamanıdır. 
Gün AYRIŞMA değil, gün KUCAKLAŞMA zamanıdır.
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Kamuoyuna ve meslektaşlarımıza saygıyla 
duyururuz.

ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI

“Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne 
hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda 
kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir 
hiyerarşik üstte tanımıyoruz. En kıdemsizin en 
kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur.” 

 “Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama 
hiçbir zaman efendileri de olmadı.” Molierac

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
partisinin 05.05.2020 tarihli (dün) Merkez Yürütme 
Kurulu toplantısında Barolar ve Tabip Odaları 
başta olmak üzere meslek örgütlerinin yapılarının 
değiştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılması 
gerektiğini ileri sürerek, “Meclis’te neticelenmeyi 
bekleyen pek çok düzenleme bulunuyor. Bunlardan 
biri de barolar ve tabip odaları başta olmak üzere 
yapılarının belirlenmesidir. Ankara Barosu’nun ve 
aynı zihniyetteki yapıların Diyanet İşleri Başkanımız 
ile onun şahsında İslam’a yönelik fütursuz 
saldırılarına şahit olduk. Sadece bu örnek dahi meslek 
kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin 
aciliyetini ve ehemmiyetini göstermiştir. Bu çalışmayı 
tekrar ele almalı, en kısa sürede Meclis’in takdirine 
sunmalıyız” sözleri hakkında Adana Barosu Yönetim 
Kurulumuz değerlendirmelerde bulunarak, görüş ve 
düşüncelerini ortaya koydu. 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, pandemi 
salgınıyla mücadele edildiği bir dönemde Cuma 
hutbesinde  salgın hastalıklardan ve dünyadaki tüm 
olumsuzluklardan lgbt+ bireyleri sorumlu tutmuş, 
Ankara Barosu ve Baromuz da dahil bir çok baro eşit 
yurttaşlık ilkesini ve ayrımcılık yasağını  hatırlatarak 
tepkilerini göstermişti. 

Konuya ilişkin yapılan açıklamamızda; 
“Baroların Anayasa’nın 135. maddesine göre 

kanunla kurulan bir meslek örgütü olduğunu, ayrıca 
Avukatlık Yasası’nın 76. ve 95. maddelerindeki 
değişikliklerle barolara; meslek düzenini, ahlakını, 
saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını 
savunmak, korumak ve bu kavramlara işlevsellik 
kazandırmak görevi de, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşu olmamız nedeniyle verilmiştir. Bu 
çok ciddi ve çok önemli görev diğer örgütlenmelere 
değil, sadece barolara verilmiş bir sorumluluktur.  

Barolar ve Tabip Odaları başta olmak üzere meslek 
odalarının yapılarını değiştirme yönünde düzenleme 
yapılması çağrısı demokrasiyi yok saymak, hukuka 

açık bir gözdağı vermektir; asla kabul edilemez.
Diyanet İşleri Başkanlığının açıklaması sonrası 

Ankara Barosu ve Baromuzun da içinde yer aldığı 
bir çok baro tarafından eşitlik ilkesine, ayrımcılık 
yasağına ve insan haklarına aykırılık içeren beyanlar 
yönünden eleştirilmiştir.

Bu uluslararası ilkelere, sözleşmelere ve 
Anayasa’mıza dayanan demokratik açıklamalar 
ve görüşler bahane edilerek Baroların ve meslek 
odalarının yapılarının, seçim sisteminin değiştirilmesi 
hakkında düzenleme yapılacağı yönündeki söylem, 
Baroların hukuka aykırılıklar karşısındaki duruşunu, 
çok sesli toplum yapısını ve demokrasiyi sindirememek 
anlamına gelmektedir. 

Her mecrada seçmen iradesine saygı 
gösterilmesinin demokrasinin şartı olduğu 
vurgulanırken bağımsız seçimlerle maddi bir karşılığı 
olmaksızın gönüllülük esasına dayalı olarak görev 
alan Baroları ve kurullarının işlevini ortadan kaldırma 
çabaları demokrasinin yok sayılmasıdır; asla kabul 
edilemez.

Bizim görevimiz toplumdaki her bireyin hakkını, 
hukukunu savunmaktır. Farklı seslere ve muhalif 
kimliklere her kesimin ve kurumun saygı gösterme 
zorunluluğu vardır. Ülkemizde her görüş, düşünce 
ve yaşam tarzından insanların olması toplumumuzun 
zenginliğini göstermektedir. 

Ülkemizin pandemi nedeniyle zor bir süreçten 
geçtiği şu günlerde, adliyelerin de kapalı olması 
nedeniyle ve bu salgının daha ne kadar devam edeceği 
belli olmadığı için avukatlar ve ülkenin tüm yurttaşları 
ekonomik buhran ile mücadele etmeye çalışmaktadır. 
Cumhurbaşkanı, ülkemizdeki 83 milyon yurttaşı 
temsil ettiğini unutmamalı, cumhuru ayrıştırmadan 
tüm yurttaşları kucaklayan bir tavırla toplumun acil 
sorunlarına odaklanmalı ve hasmane tutumundan 
derhal vazgeçmelidir. 

Barolar, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün 
ve insan haklarının gelişimi için mücadeleye devam 
edecektir. Barolar susarsa toplum susar, halk susar, 
yurttaş susar.” ifadelerine yer verilmiştir. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk 
Tabipleri Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği 
ve Türk Diş hekimleri Birliği, ortak bir basın açıklaması 
yayınlayarak barolar ve meslek kuruluşlarının 
etkisizleştirilme ve işlevselliğini ortadan kaldırılmasına 
ve seçim sisteminin değiştirilme çabalarına tepki 
gösterdi.

Anayasa’nın 135. Maddesi’nde yer alan kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 

BARO BAŞKANIMIZ AV.VELİ KÜÇÜK;
“BAROLAR TESLİM ALINAMAZ! VE 
SAVUNMA SUSTURULAMAZ!”

BAROMUZDAN 
MESLEK ODALARINI VE 
BAROLARI HEDEF ALAN 

CUMHURBAŞKANI’NA TEPKİ

BAROLAR VE MESLEK 
KURULUŞLARININ 

“ETKİSİZLEŞTİRME” VE 
“İŞLEVSELLİĞİNİ YOK ETME” 
ÇABALARI HAKKINDA ORTAK 

BASIN AÇIKLAMASI
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yasalarının değiştirilme çabalarına ilişkin yayınlanan 
basın açıklamasında, meslek odalarının, meslek sahibi 
olmuş milyonlarca insanı temsil eden kurumlar 
olduğuna dikkat çekilerek, anayasal güvence altına 
alındıkları hatırlatıldı.

‘SÖZ KONUSU GİRİŞİMLER KABUL EDİLEMEZ’
“Anayasal kurum olarak meslek mensuplarımızın 

çıkarlarını ve milyonlarca yurttaşımızın kamusal 
haklarını koruma misyonumuzun yok sayılması, 
sadece yetkilerin kısıtlanması ve seçim sistemine 
müdahale için gündeme getirilmesi manidardır” 
ifadelerinin yer aldığı açıklamada, temsil edilen 
meslek mensuplarının sorunlarını çözmek yerine, 
odaların yapılarına ve seçim sistemlerine yönelik 
tartışma ve yasa değiştirme girişimleri yapıldığı, 
söz konusu girişimlerin ise asla kabul edilmeyeceği 
belirtildi.

Açıklamada meslek kuruluşlarının yasalarını 
değiştirme girişimlerine karşı bütün demokratik 
hakların kullanılacağı bildirildi.

Meslek odaları tarafından yayınlanan ortak basın 
açıklamasının tamamı şöyle:

“Meslek Odaları meslek sahibi olmuş milyonlarca 
insanı temsil eden Anayasal kurumlardır. Anayasanın 
135. Maddesi, “Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe 
mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, 
mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel 
menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, 
meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan 
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere 
meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile 
kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından 
kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi 
altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir” 
diye tanımlamış ve anayasal güvence altına almıştır.

Anayasal kurum olarak meslek mensuplarımızın 
çıkarlarını ve milyonlarca yurttaşımızın kamusal 
haklarını koruma misyonumuzun yok sayılması, 
sadece yetkilerin kısıtlanması ve seçim sistemine 
müdahale için gündeme getirilmesi manidardır.

Üyelerimizin ve temsil ettiğimiz bütün meslek 
mensuplarımızın taleplerini görmek, sorunlarını 
çözmek için yapılması beklenen birçok düzenleme 
varken, bunlar yerine birlik ve odalarımızın yapısına 
ve seçim sistemlerine yönelik tartışma ve yasa 
değiştirme girişimlerini asla kabul etmeyeceğimizin 
bilinmesini istiyoruz.

Bu itirazlarımızı bütün üyelerimiz, iş bulamadığı 
için mesleğe adım atamayan meslek mensuplarımız 
ve kamusal haklarını korumak için çabaladığımız 
yurttaşlarımızla birlikte bütün demokratik kanalları 
kullanarak yapacak ve girişimi durdurmak için 
çalışacağız. Kamuoyuna saygılarımızla.”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB)

Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)
Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) 

İzmir Karşıyaka Hakimi ve Yargıçlar Sendikası 
Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan’ın ölüm orucu sonrası 
tedavi gördüğü hastanede yaşama veda eden Grup 
Yorum gitaristi İbrahim Gökçek hakkında “İbrahim 
artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık!”, 
“Ölüm adın kalleş olsun” mesajları nedeniyle Hakim 
ve Savcılar Kurulu (HSK) inceleme başlatmıştır.

HSK tarafından Ayşe Sarısu Pehlivan’nın bahse 
konu olan mesajlarından ötürü 3 ay süre ile tedbiren  
görevinden uzaklaştırılma kararına ilişkin Başkanımız 
Av. Veli Küçük yaptığı açıklamada tepkisini ortaya 
koydu.

Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan’ın mesajlarında 
yaşam hakkını savunduğunu ve sendika başkanı 
olarak yargıdaki sorunlara dikkat çekmesinin görevi 
ve gayet normal olduğunu belirtti.

Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan’ın 3 ay görevinden 
uzaklaştırılmasının fiili olarak Anayasa’nın açık ihlali 
olduğunu ifade etti.

Yargıçların birinci görevinin yaşamı savunmak ve 
yaşamdan yana olmak olduğunun da altını çizdi.

Başkanımız Av. Veli Küçük, açıklamasına şöyle 
devam etti;

“Sayın hakim Ayşe Sarısı Pehlivan paylaşımlarında 
hukukun evrensel ilkesiyle güvence altına alınmış 
masumiyet karinesine dikkat çekiyor. Ölüm orucunu 
kutsamıyor ve yaşamı kutsuyor. Devlete birinci 
görevinin suçlu bile olsalar yaşam haklarını savunmak 
olduğunu hatırlatıyor. Sendika başkanı olarak 
yargıdaki sorunlara dikkat çekmek onun görevidir, 
bunu yapmazsa görevini yapmamış sayılır.

Yaşam hakkının kutsallığı için insanlığın gereğini 
yerine getiren bir hakim, hukukta asla yeri olmayacak 
trollerin kışkırtmasıyla açığa alındı. “İnsanlar ölmesin, 
yaşasın!” denilmesine bile tahammülü olmayanlar var. 
Hakimler, savcılar, hukukçular tüm meslekleri icra 
edenler önce insandır. Yargıçlar Sendikası Başkanı ve 
Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan’ın bir insan, 
bir anne olarak yaptığı sosyal medya paylaşımlarını 
gerekçe göstererek onu meslekten uzaklaştırmak, 
skandal bir karar ve hukukun katledilmesidir.

Ayşe Sarısu Pehlivan’ın, linç girişimine verdiği 
yanıta baksak dahi bunu anlarız: Vatan ve millet sevgisi 
kimsenin tekelinde değildir. Türkiye’de adaletin ve 
insan haklarının teminatı için; kendi görüşü dışındaki 
her görüşü sakıncalı sayan zihniyete karşı yine 
hukuk, yine vicdan kazanacak. Düşünceye ve ifade 
özgürlüğüne vurulan darbeyi kınıyoruz.

Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 
ve Cumhuriyetimize söz edenlere maalesef kulaklar 

BAROMUZDAN YARGIÇLAR 
SENDİKASI BAŞKANI HAKİM 
AYŞE SARISU PEHLİVAN’IN 

HAKİMLER SAVCILAR KURULU 
TARAFINDAN GÖREVDEN 

UZAKLAŞTIRILMASINA SERT 
TEPKİ
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sağır, gözler kör, ölüm listesi yapanlara sus pus ama 
vefat etmiş sanatçı hakkında paylaşılan insani bir 
mesaja ceza var. Bu cezadan derhal vazgeçilmeli; hakim 
Ayşe Sarısu Pehlivan görevine döndürülmelidir.”” 
görüşünü dile getirdi.  

Baromuz, Adana Diş Hekimleri Odası, Adana 
Eczacı Odası, Adana Veteriner Hekimler Odası, Adana 
Tabip Odası ve TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından oluşturulan Adana Akademik Meslek 
Odaları Birliği (ADAMOB) son dönemde gündemde 
olan; barolar ve meslek kuruluşlarının yapısının 
değiştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında basın 
açıklaması yaptı.

ADAMOB Dönem Sözcüsü ve Adana Diş Hekimleri 
Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, Baro Başkanımız Av. 
Veli Küçük, Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı 
Nihat Köse, Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Hilal, TMMOB İKK Adana Sekreteri Erol 
Salman, Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mürsel Yalbuzdağ, 
Baro Genel Sekreteri Av. Semih Gökayaz ve Diş 
Hekimler Odası Genel Sekreteri Dt. Hasan Boğa’nın 
katıldığı toplantı sonunda meslek birlikleriyle ilgili 
düzenlemenin toplumda yaratılan ayrışmanın meslek 
odalarına da yansıyarak yeni bir kutuplaşmaya neden 
olacağına işaret edildi.

BASINA VE KAMUOYUNA
İnsanlık tarihi tüm dünya ülkeleri gibi ülkemizde 

de yaşanan Covid -19 pandemisi nedeni ile büyük 
bir sınav vermektedir. Ülke olarak sağlık, sosyal ve 
ekonomik anlamda bu kadar sıkıntılı bir süreç yaşarken 
ve bu sürecin ne zaman sonlanacağı bilinemezken 
başta Barolar olmak üzere meslek odalarının var 
olan yapısının değiştirilme çabalarını üzüntü ile 
izlemekteyiz. 

Yaşanan bu pandemi sürecinde ve öncesinde 
Baroların ve Meslek Odalarının kamu yararı gözeten 
önerileri görmezden gelinerek, aynı şekilde üyelerinin 
özlük hakları yönündeki taleplerine yeterli cevabı 
vermeden sadece iç işleyişine ve seçim sistemlerine 
yönelik değişiklik yapılmasının düşünülmesi 
tarafımızca kabul edilemez. 

Varlığını Anayasa’dan alan önceliğini kamu yararı 
gözetmeye adayan barolar ve meslek odaları, üye 
sayılarının en demokratik şekilde temsili üzerine 
kurulu seçim sistemleri ile yıllardır kendi içerisinde 
demokrasi kültürünün gelişmesini sağladığı gibi 
ülkemizde katılımcı demokrasi uygulamalarının 
tabana yayılmasının yegâne teminatıdır. 

Kuruldukları günden beri yalnızca kendi mesleki 
çıkarları doğrultusunda mesleki politikalar oluşturmak 
yerine, kamu yararını önceleyerek oluşturdukları 

mesleki politikalarla aydın olmanın sorumluluğunun 
bilinciyle hareket eden bu kuruluşlar demokrasinin 
de teminatıdır. 

Barolardan, meslek odalarından ve üyelerinden 
herhangi bir değişiklik talebi gelmeksizin gündeme 
getirilen bu değişiklik önerilerinin hayata geçmeden 
biran önce sonlandırılmasını talep ediyoruz. 

Seçim sistemlerini değiştirerek yapılmak 
istenenlerin tarihte karşılığının olmadığı defalarca 
örneklerle yaşanmıştır. 

Aşağıda imzası bulunan meslek odaları olarak 
suni bir şekilde ortaya çıkan bu değişiklik önerilerini 
kabul edilemez bulduğumuzu bir kez daha tekrar 
eder, kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

-ADANA DİŞ HEKİMLERİ ODASI 
-ADANA VETERİNER HEKİMLER ODASI
-ADANA ECZACI ODASI
-ADANA TABİP ODASI 
-TMMOB ADANA İKK
-ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI

İçişleri Bakanlığı’nın ‘Siirt Belediye Başkan 
Vekilliğine Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Iğdır Belediye 
Başkan Vekilliğine Iğdır Valisi Enver Ünlü; Siirt 
Valiliğince Baykan Belediye Başkan Vekilliğine Baykan 
Kaymakamı Mehmet Tunç, Kurtalan Belediye Başkan 
Vekilliğine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın; 
Muş Valiliğince Altınova Belde Belediye Başkan 
Vekilliğine Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık 
görevlendirilmiştir’ açıklamasının ardından Baro 
Başkanımız Av. Veli Küçük’ün de aralarında olduğu 23 
baro başkanı ortak açıklama ile tepkilerini dile getirdi.

Yapılan açıklamada, ‘’Tüm dünyanın koronavirüs 
salgınıyla mücadele ettiği, birlik, beraberlik ve 
dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde 
belediye başkanlarının görevden alınması, yerlerine 
kayyım atanması ve devamında gözaltına alınmaları 
hukukla bağdaşmadığı gibi toplumsal barışa, kamu 
sağlığına ve dayanışmaya zarar verdiğini belirtmek 
isteriz’’ denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
15.05.2020 (dün) sabahın erken saatlerinde Siirt, 

Iğdır, Kurtalan, Baykan ve Altınova Belediyelerine 
kayyım atandığını, Belediye başkanlarının gözaltına 
alındığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Tüm dünyanın Corona salgınıyla mücadele ettiği, 
birlik, beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç 
duyduğumuz bugünlerde belediye başkanlarının 
görevden alınması, yerlerine kayyım atanması ve 
devamında gözaltına alınmaları hukukla bağdaşmadığı 
gibi toplumsal barışa, kamu sağlığına ve dayanışmaya 
zarar verdiğini belirtmek isteriz.

Toplum, sandıktan çıkan sonucun aksine yönelik 
her türlü eylemi seçmen iradesinin ortadan kaldırması 

ADAMOB’DAN BAROLAR, 
TTB VE TMMOB’IN 

YAPILARI, DELEGE VE SEÇİM 
SİSTEMLERİ DEĞİŞİKLİĞİ 

HAKKINDA BASIN 
AÇIKLAMASI

BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK 
İLE BİRLİKTE 23 BARO’DAN 

GÖZALTI VE KAYYUM 
ATAMALARI HAKKINDA 

ORTAK AÇIKLAMA
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olarak değerlendirmektedir. Demokrasinin kalbi 
olarak nitelenen sandığın işlevsiz hale getirilmiş 
olması, hukuk devleti ilkesine ve demokrasimize ağır 
bir hasar vermektedir.

Belediye başkanlarının gözaltına alınması ve 
yerlerine kayyım atanması hukukun temel kurallarını, 
seçme ve seçilme hakkını ağır bir şekilde ihlal etmiştir. 
Demokrasinin olmazsa olmazı olan seçme ve seçilme 
hakkının kayyım uygulamaları ile ihlal edilmesi 
hukuk devleti olmanın varlığına ciddi anlamda zarar 
vermektedir.

Demokrasinin, hukuk devleti ilkesinin, kanunun 
amacının ve kamu yararı dikkate alınarak gözaltına 
alınan Belediye başkanları serbest bırakılarak derhal 
görevlerine iade edilmelidirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK
Ağrı Barosu Başkanı Av. Mehmet Salih AYDIN
Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa KÖROĞLU
Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur ÇAĞAL
Batman Barosu Başkanı Av. Abdulhamit ÇAKAN
Bingöl Barosu Başkanı Av.Hanifi    

BUDANCAMANAK
Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat ÖZGÜL
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN
Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN
Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI
Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün CANAN
Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem DÖNMEZ
Kars Barosu Başkanı Av. İbrahim BAŞTİMAR
İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet  

DURAKOĞLU
İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL
Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK
Barosu Başkanı Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ
Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam DİLEK
Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL
Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ
Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN
Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR   

Sosyal medya paylaşımları ve Tekirdağ Barosunun 
açıklamalarına göre Çorlu’da aralarında çocuk 
ve kadınlar da olan 18-19 kişinin, 2559 sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Kanunu’na aykırı olarak sokakta 
ve bahçede çok sayıda kolluk görevlisi tarafından 
coplarla dövüldüğü, kamera kaydı alanların da zorla 
bu kayıtları sildirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır.

Akabinde görüntülere İstanbul Kadıköy’de 
bir kuryeye yapılan polis şiddeti ve saldırısı, 
Zeytinburnu’nda çocukların polis tarafından darp 
edilip, ters kelepçe takılması yansımıştır.

Mevcut yasamız ve hukuk devleti kuralları, 
yurttaşa ve şüpheliye karşı polisin nasıl davranacağını 
belirlemiştir. Kolluk güçlerinin bu hukuk ve çağ dışı 
uygulamaları, hiç bir çağdaş ülkede kabul edilemez.

Geçtiğimiz günlerde İlimizde bir polisin Suriyeli 
bir genci hedef gözeterek ateş edip, göğsünden 
vurarak öldürmesi, Ankara’da yaşanan “bekçi şiddeti” 
ve bayram günü Çorlu, Kadıköy ve Zeytinburnu’nda 
yaşanan olaylar, güzel ülkemizdeki polis şiddetinin 
geldiği vahameti ortaya koymaktadır.

İçişleri Bakanının ve yetkililerin yaşanan bu 
vahim olayları, şiddet ve işkence uygulayan polisleri, 
yurttaşlara pervasızca davranılmasını, kolluğu 
bayramda dahi insani duygularından uzaklaştıran 
anlayışı ve teşkilat yapısını da sorgulayarak, hukuken 
etkili soruşturma ile gerekli cezaları vermelerini 
bekliyor ve bundan sonra daha sağduyulu olmaya 
davet ediyoruz.

Saygıyla sunarız.
Adana Barosu Başkanlığı

Pandemi sürecinde olduğu gibi bu bayramda 
Muğla’da bir kadın, erkek arkadaşı Selim Ahmet 
Kemaloğlu  tarafından katledildi. Sadece kadının 
yaşam hakkı ihlalini gerçekleştirenlerle değil kadını, 
yaşam şeklini, hayatını, ailesini hedef gösteren 
zihniyetle de mücadele  etmeye devam ediyoruz. 
İstanbul sözleşmesi gereği devlete yüklenen 
önleme ve farkındalık konusunda gereken önemi 
göstermemesi ile son birkaç ayda sayısı yüzlere 
ulaşan kadın ölümlerinin baş sağlığı açıklamalarıyla 
önüne geçilemeyeceği açıktır. Yaşam hakkını 
koruyamadığımız bir ülkede fırsat eşitliği, ekonomi, 
siyasette hiçbir sözün geçerliliği olmayacaktır. 
Muğla’da yaşanan olayın ve kadının insan haklarına 
dair yapılması gereken çalışmaların takipçisi olacağız.

Siyasi iktidarın, Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca 
kurulmuş olan bütün kamu kurumu niteliğindeki 
özerk meslek kuruluşları hakkında demokrasi ile 
bağdaşmayacak bir mevzuat değişikliğini tekrar 
gündeme getirmesi üzerine Baromuz ve KESK 
Adana Şubeler Platformu’nun çağrısıyla yapılan basın 
açıklaması Heykelli Park’ta gerçekleştirildi.

Basın açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi 
Adana Milletvekilleri Burhanettin Bulut, Müzeyen 
Şevkin, Ayhan Barut ve Orhan Sümer, Baro Genel 
Sekreterimiz Av. Semih Gökayaz, Sayman Yönetim 
Kurulu Üyemiz Av. İlknur Önal Tarkan, Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Av. Miyesser Erselan Önenli, Av. 
Nevzat Elçi , Av. Timur Ortatepe, Av. Ayşe Duygu 
Özgüven, Av. Sinem Tanrısınatapan Keskin ve Av. 
Mert Kuşdemir ile çok sayıda meslektaşımız ile

POLİSİN GÖREVİ 
ŞİDDET DEĞİL, KANUNU 

UYGULAMAKTIR

SİYASİ İKTİDARIN MESLEK 
KURULUŞLARININ 

YAPILARININ DEĞİŞİKLİĞİNİ 
YENİDEN GÜNDEME 
GETİRMESİ ÜZERİNE 

BAROMUZ, KESK VE SİVİL 
TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE 
BİRLİKTE ORTAK BASIN 

AÇIKLAMASI YAPTI



132

B A S I N  A Ç I K L A M A L A R I

TMMOB, DİSK, Adana Tabip Odası, İnsan Hakları 
Derneği Adana Şube Başkanı Av. İlhan Öngör ile siyasi 
partilerin temsilcileri katıldı.

Baro Genel Sekreterimiz Av. Semih Gökayaz da 
burada yaptığı konuşmada; yapılması düşünülen 
düzenleme ile hedeflenen amaç; savunmanın 
bağımsızlığını yok etmek, baroları bölmek, farklı/
çoklu yapılarda bölemezlerse kendi içlerinde bölmek 
olduğuna dikkat çekti.   

“AVUKATIN MESLEKİ YAŞAM HAKKI;   
       SAVUNMANIN BAĞIMSIZLIĞIDIR…”

Konuşmasında ; “Korona tedbirleri sürecinde 
adliyeler halen kapalıyken, avukatların yaşadıkları 
ekonomik zorluklar, maruz kalınan fiili saldırılar, 
hukuk fakültesi sayısındaki hesapsız artışlar devam 
ederken olağanüstü bir dönemde konu yine baro 
seçimleri oldu. Dert ne ve bu dert kimin derdi.

Geçen hafta AK Parti grup başkanı ve iki grup 
başkanvekili baro seçimlerine ilişkin düzenleme 
konusunda hazırlık yapıldığını, çoklu baro ve nispi 
temsil şeklinde alternatifli taslak hazırladıklarını 
duyurdular.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; son yıllarda 
“yaşadığımız hukuk”, üniversitelerde “okuduğumuz 
hukuka” hiç benzemiyor. Bizim bildiğimiz kanunlar 
soyut olur, genel olur, eşit olur, iktidar yararı değil 
kamu yararı gözetilir, elde hesap makinesiyle şunu 
yapsak ne olur bunu yapsak ne olur mantığıyla 
kanun yapılmaz. Gündelik, amaca hizmet etsin diye 
kanun yapılmaz. Kanun gizli kapaklı yapılmaz, şeffaf 
olur, muhataplarıyla görüşülür, fikirleri alınır. 3000 
yıllık bir mesleğin kaderi, kapalı kapılar ardında 
belirlenmez.

“KOLTUK DEĞNEĞİ ROLÜ REVA       
       GÖRÜLMEKTEDİR”

Grup sözcülerinin açıklamalarına baktığımızda 
yapılması düşünülen düzenleme ile hedeflenen 
amaç; savunmanın bağımsızlığını yok etmek, baroları 
bölmek, farklı/çoklu yapılarda bölemezlerse kendi 
içlerinde bölmek...

Avukatlığın bağımsızlığı sayesinde savunma,  
yargının kurucu unsurudur. Yapılması düşünülen 
düzenleme ile bağımlı barolar oluşturularak bırakın 
kurucu unsur olmayı, avukatlara koltuk değneği rolü 
reva görülmektedir.

“AVUKAT HERKESE KARŞI BAĞIMSIZDIR”
Avukat, bağımsızdır, herkese karşı bağımsızdır. 

Avukatlığın gücü de buradan gelir. Her avukatın bir 
dünya görüşü, bir yaşam felsefi vardır, fakat önceliği 
avukatlıktır, mesleğini ifa ederken bağımsızlığıdır. 
Baroların mevcut seçim sistemi ile tüzel kişiliği 
olmayan gruplarla seçime gidip bir sonraki seçime 
kadar seçim konusu gündemden kalkarken şimdi 
yapılması düşünülen düzenleme ile avukatların siyasi 
görüş, kimlik ve bölgecilik üzerinden çok sert şekilde 
gruplaşmaları ve mümkünse kendi içlerinde kavga 
etmeleri amaçlanmaktadır. Kendi içlerinde kavga 
etsinler ki iktidar sahiplerini laf söyleyecek mecalleri 
kalamasın. Nasıl herkesin meşrebine göre birden 
fazla adliye, birden fazla Yargıtay veya Danıştay 
olamayacağına göre birden fazla baro da akla, mantığa, 
hukuka ve vicdana aykırıdır.

Avukatlık mesleği hepimizin ortak kimliğidir, 
menfaatidir. Hiçbir meslektaşım bu hakkından 
vazgeçmesin. Dönemin siyasi iklimine kimse 
kanmasın.

Mesleğe ömrünü vermiş Av.Semih Güner, 
“Avukatlık Hukuku” isimli kitabında durumu çok 
güzel özetliyor; günümüzde “cezalandırma kudreti” 
ve “savunma”, biri diğerinin varlığını sorgulayan, 
sarsan, tehdit eden iki zıt güç olarak gelişmekte, 
bu kapsamda savunma, cezalandırma kudretinin 
karşı gücü; cezalandırma kudreti de savunmanın 
karşı gücü olarak görülmektedir. Bu nedenledir 
ki, insanlık tarihi boyunca iktidar gücünü elinde 
tutanlar, toplum düzeninde adaleti sağlayacağı 
umulan “yargı”nın örgütlenmesinde ve işleyişinde 
“savunma”yı dışlamışlar, onun bağımsız bir güç 
olarak yapılanmasının önüne tükenmez engeller 
dikmişlerdir.”

Geldiğimiz süreçte “cezalandırma 
kudreti” sahipleri, bağımsız savunmayı 
sadece dışlama değil, bölerek, parçalayarak, 
avukatları kendi aralarında kavga ettirerek 
ortadan kaldırmanın hesaplarını yapmaktadır.

Gün dayanışma günüdür.

“BİZİM KİMLİĞİMİZ, AVUKATLIK   
       KİMLİĞİDİR”

Ülkede onca hukuksuzluk yaşanırken bağımsız 
savunmanın temsilcileri olarak bizi kavgaya, 
ayrışmaya, bölünmeye itecek tuzaklara düşecek 
durumda değiliz.

Tüm avukatlar omuz omuza verecek ve bağımsız 
savunmanın temsilcisi olma onurundan asla 
vazgeçmeyeceğiz.”

Basın açıklamasını okuyan KESK Adana Şubeler 
Platformu Dönem Sözcüsü Mehmet Çelik, iktidarın 
hukuksuz ve bilim dışı uygulamalarına karşı çıkan 
baro ve meslek kuruluşlarının iç işleyişine müdahale 
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ederek toplumsal muhalefetin sesinin kısılmak 
istediğini belirtti.

“ÜLKE DARBE HUKUKU İLE YÖNETİLİYOR”
Belediyelere kayyum atanması uygulamasının 

emek ve meslek örgütlerine bu yöntemle uygulanmak 
istediğini ifade edilen açıklamada; “Bu girişimler başta 
12 Eylül olmak üzere darbe hukukunun yöntem, anlayış 
ve zihniyetinin ürünüdürler. Kendisine karşı her 
eleştiriyi ‘darbeye çağrı’ olarak çarpıtan, mağduriyet 
algısı yaratmak isteyen iktidar bu girişimiyle darbe 
hukuku ile ülkeyi yönettiği gerçeği ile bir kez daha 
suçüstü yakalanmıştır. Ancak iktidar şunu da aklından 
çıkarmamalıdır ki, darbeciler ve darbe hukuku 
eninde sonunda kaybederken ülkemizi güzel günlere 
taşıyanlar, taşıyacak olanlar demokrasiye, temel hak 
ve özgürlüklere sahip çıkanlar, bunun için bedeller 
ödemekten kaçınmayanlardır. İktidarın emek ve 
meslek örgütlerine müdahale girişimlerini kınıyor, 
bu tür girişimlere derhal son verilmesini istiyoruz” 
ifadelerini kullanıldı. 

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük,  Halkların 
Demokratik Partisi’nin (HDP) “Darbeye karşı 
demokrasi yürüyüşü” sloganıyla bugün (15 
Haziran) Edirne ve Hakkari’den başlatacağı ve 
Ankara’da sonlandıracağı yürüyüşe, valiliklerin 
ilimizin de aralarında olduğu 10 kente giriş ve 
çıkışları pandemi ‘bahane’ edilerek engellemesi 
hakkında görüş ve düşüncelerini paylaştı.
Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, İlimiz de dahil 10 
kentte valiliklerinin aldığı yasaklama kararlarının 
tamamen keyfi olduğunu ifade ederek, alınan 
bu kararlarla gösteri ve yürüyüş hakkının askıya 
alındığını belirtti.

Anayasa ile güvence altına alınan toplantı ve 
gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına devletin hoşgörü 
göstermesi gerektiğini ifade eden Başkanımız Av. Veli 
Küçük, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Anayasa’nın 34. maddesi ise herkesin, önceden 
izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve 
gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip 
olduğunu düzenlemektedir. Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin (AİHS) 11. maddesi, herkesin barışçıl 
olarak toplanma hakkının olduğunu düzenlemektedir. 
Bu anlamda eylem veya protesto bir hak arama 
biçimidir.

Hem ulusal mevzuat hem de Türkiye’nin taraf 
olduğu uluslararası sözleşmeler, devleti, bireylerin, 
barışçı metotlarla şiddete başvurmaksızın toplanma 
hakkını kullanabilmelerini sağlamak ve bu amaca 
yönelik gerekli önlemleri almakla yükümlü 

kılmaktadır.
Demokratik bir hukuk devleti olmanın en temel 

koşullarından birisi de ifade özgürlüğünün ve toplanma 
ve gösteri yapabilme hakkının kullanılabilmesidir.

Bu hakkın engellenmek istenmesi kabul edilemez. 
Temel hak ve özgürlüklerin yaşama geçebilmesinin 
en temel koşulu, kamu gücü tarafından bireylerin 
haklarına saygı gösterilmesi ve riayet edilmesidir. 
Bunun aksine olan uygulamalar, hak ve özgürlüklerin 
bir göz boyamadan başka bir şey olmadığı sonucuna 
bizi götürecektir ki demokratik bir hukuk devletinde 
bu durum kabul edilebilir değildir.”

Tarihsel süreçte iktidar gücünü ellerinde 
tutanlar ‘yargının’ örgütlenmesinde ve işleyişinde 
‘savunmayı’ dışlamışlar, onun bağımsız bir güç 
olarak yapılanmasının önüne tükenmez engeller 
koymuşlardır.  

Avukatlar tüm bu yasaklara, engellere, kısıtlamalara 
karşı mücadele etmeyi halkın hak arama özgürlüğünün 
teminatı olan savunmayı, savunma adına cesaretle ve 
inatla sürdürmüşler, sürdürmektedirler.

Avukatın yargılama faaliyetindeki özgürlüğünü, 
dokunulmazlığını, bağımsızlığını sağlayan, koruyan, 
işlevsel kılan kurum ‘BARO’dur.  

Özellikle günümüzde olduğu gibi otoriter devlet 
biçimlerinde siyasi iktidarlar avukatı yargılama 
sürecinden dışlayabilmenin bir yolu olarak baroyu 
ve dolayısı ile avukatı yargının asli, olmazsa olmaz 
kurumu olmaktan çıkartmaya uğraşmaktadır.

Günümüzde de siyasi iktidarın ve yandaşlarının 
aynı çaba ile kendi avukatını ve barosunu üretme 
çabalarıyla karşı karşıyayız.  

Unutulmamalıdır ki; Avukatlık tarihi 
mücadelelerin ürünüdür. Bu nedenle Barolar 
avukatların salt meslek örgütü değildir.  

Barolar ve avukatlar tarih boyunca adalet 
mücadelesinin onurlu savaşçıları olmuşlardır. 
Gücümüzün, direncimizin, boyun eğmezliğimizin 
kaynağı bu onurlu mücadeledir.  

Baro, siyasi iktidara karşı gücünü ve meşruiyetini, 
halkın egemenliğine dayandırır. Halk da kendi gücünü, 
iktidar güçlerine karşı başını dik tutan baroda görür.  

Bu nedenledir ki BAROLAR, ALADAĞ’da, 
SOMA’da, ERMENEK’te, ÇORLU’da, KADIN 
CİNAYETİ ve ÇOCUK İSTİSMARI DAVALARINDA 
ezilenin, işçinin, yok sayılanın, ötekileştirilenin, 
mağdurun, halkın yanında ve onlar için yer alabilmiştir.  

Yaşımıza, güneşe, yağmura ve virūse rağmen 
ülkemizin dört bir yanından Baro Başkanları olarak 
Ankara’ya yürümemizin ve başkentimizin girişinde 
tarafımıza uygulanan insanlık dışı muameleye  karşı 
sabrımızın, direnmemizin ve kararlı duruşumuzun 
nedeni; Baroların yapılarının değiştirilmesi adı 
altında parçalanma, niteliksizleştirme ve savunmanın 
susturulması tehdidine karşı bir tepki ama aslında

BAROLARA VE SAVUNMAYA DOKUNMA!
CUMHURİYETTEN, HUKUK DEVLETİNDEN 
VE BİRBİRİMİZDEN BAŞKA HİÇ KİMSEMİZ 
YOK

BASINA VE KAMUOYUNA

BAROMUZDAN HDP’NİN 
EDİRNE VE HAKKARİ’DEN 
BAŞLATACAĞI “DARBEYE 

KARŞI DEMOKRASİ 
YÜRÜYÜŞÜ” ÖNCESİ 
EYLEM VE ETKİNLİK 

YASAKLAMALARINA TEPKİ
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bu tehdidin vatandaşın sesinin kesilmesi, temel 
hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılması karşısında 
savunmasız bırakılması çabalarına itiraz etmektir.

Bu mücadele nedeniyledir ki bugün siyasi iktidarın 
hedefi barolar ve doğrudan savunmadır.  

Bugünkü mücadelemiz sadece savunmayı 
işlevsizleştirmeye çalışan iktidara karşı değil, TBB’yi 
baroların üst kuruluşu sayan, öyleymiş gibi davranan 
birlik başkanına da karşıdır.   

Baroların bölünmesi, parçalanması, bağımsız 
savunma yerine siyasete ya da başka ortaklaşmalara 
dayalı, sesi kısık, cübbesi düğmeli topluluklar 
yaratacaktır. Cumhuriyet’in ve elbette yargının 
vazgeçilmez kurumları olan barolar da “çoklu baro” 
kisvesi altında yıkıldığında, bu ülke üzerinde yaşayan 
ve adalete ihtiyaç duyan istisnasız herkes artık sessiz 
ve kimsesiz kalacaktır.

Tarih boyunca elde ettiğimiz birikimden oluşan 
gücümüzle hiçbir zaman biat etmedik.  

Bundan sonra biat edecek miyiz? ASLA!!  
Eğilip, bükülecek miyiz? ASLA!  
Çünkü mesleğimizin onurunu korumayı sadece 

bugünün ve geleceğin avukatları için değil bu uğurda 
yaşamından vazgeçen meslek büyüklerimize de 
borçluyuz.  

Bilinmelidir ki; Halkın hak arama özgürlüğünün 
teminatı olduğu için ‘Avukat özgürdür” özgür 
olmalıdır, ‘Avukat Dokunulmazdır’, dokunulmaz 
kalmalıdır, ‘Avukat bağımsızdır’ bağımsız kalmalıdır.  

Tarihsel sorumluluğumuzun farkındayız; 
Buradan meslektaşlarımıza ve halkımıza söz 

veriyoruz;
Bugün TBMM’ye sunulan Avukatlık Yasa Teklifi 

geri çekilinceye kadar, 
Haklı mücadelemizden, bağımsızlığımızdan, 

hukuksuzluklara karşı dik duruşumuzdan ve 
onurumuzdan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz.  

SAVUNMA SUSMADI, SUSMAYACAK!
Saygıyla sunarız.
ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI
ADANA TABİP ODASI
ADANA VETERİNER HEKİMLER ODASI
ADANA DİŞ HEKİMLERİ ODASI
ADANA ECZACI ODASI
TMMOB ADANA İL KOORDİNASYON KURULU
ADANA AKADEMİK MESLEK ODALARI BİRLİĞİ 

Adana Barosu Kültür ve Sanat Komisyonu, 
Batman’da 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip dünya 
kültür mirası Hasankeyf’in, Ilısu Barajı ve HES projesi 
ile sular altında kalmasına tepki gösterdi. 

Konuya ilişkin yazılı açıklamada şu ifadelere yer 
verdi;

“Batman’da Ilısu Barajı ve HES projesi gerekçesiyle 
sular altında bırakılan 12 bin yıllık tarihi Hasankeyf 
ilçesinin baraj yapımı ve proje sonrası betonlaşmış 
ve yok edilmiş son hali hayal kırıklığı ve üzüntüyle 
görülmüştür.  

Anadolu Ajansı tarafından ‘Hasankeyf yeni yüzüyle 
misafirlerini bekliyor’ başlığıyla  verilen haberde 
tarihi kültürel değerleriyle ilgi ve hayranlıkları her 
daim üzerinde toplayan kentin 12 bin yıllık tarihi yok 
edilerek yapılan barajla turizm yönünden çekicilik 
yaratacağı ileri sürülmektedir. 

Hasankeyf’te yapılmak istenilen projeye karşı 
uzun yıllar boyunca özellikle ulusal ve uluslararası 
çevreciler tarafından  tepkiler gösterilmiş, çalışmalar 
yürütülmüşse de Hasankeyf’in kurban edilmesine 
engel olunamamıştır. 

Neolitik Çağ’a ait mağara evleri, Ortaçağ’dan 
kalma köprüsü ve binlerce yıllık kalıntılarıyla  Dicle 
nehri üzerinde, görenleri kendisine hayran bıraktıran 
böylesi bir kültürel miras, baraj yapımı projesi 
çerçevesinde kurban edilmiştir. Baraj nedeniyle 70 
binden fazla kişinin yaşadıkları yerleri değiştirmek 
zorunda bırakılmasının yanı sıra keşfedilmemiş 
arkeolojik zenginlikler, evlerle birlikte sular altında 
bırakılmıştır. Yapılması gereken kültürel mirasları gün 
yüzüne çıkarmak, bu yönde kazı ve benzeri çalışmalar 
yürütmek olması gerektiği halde Hasankeyf’te göz 
göre göre hayranlık uyandıran kültürel değerler suların 
altına gömülmüş; tarihi yapılar proje sonrası aslına 
büsbütün ihanet eden bir biçimde betonlaştırılmıştır. 
Bilinmelidir ki bir ülkenin en büyük değerleri kültürü 
ve tarihi varlıkları olup enerji, kalkınma sağlanacağı 
düşüncesiyle bu değerlerden vazgeçilmesi kabul 
edilemezdir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
ADANA BAROSU KÜLTÜR SANAT   

      KOMİSYONU

Adana’dan 19 Haziran 2020 Cuma günü sabah 
“Savunma Yürüyor” sloganıyla baro başkanlarıyla 
eş zamanlı olarak Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, 
Başkan Yardımcımız Av. Sabahattin Gümüş, Genel 
Sekreterimiz Av. Semih Gökayaz ve Yönetim 
Kurulu Üyemiz Av. Nevzat Elçi ile birlikte Baroların 
yapısını değiştirecek yeni yasal düzenlemeye karşı 
baromuz mensubu meslektaşlarımız, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin yöneticileri 

BAROMUZDAN, BARO 
BAŞKANLARININ ANKARA 
YÜRÜYÜŞÜNÜN KOLLUK 
GÜÇLERİNCE HUKUKSUZ 

ŞEKİLDE ENGELLENMESİNE 
VE BARO BAŞKANLARINA 

UYGULANAN POLİS 
ŞİDDETİNE SERT TEPKİ

ADANA BAROSU KÜLTÜR 
SANAT KOMİSYONUNDAN 

HASANKEYF’TE 
KÜLTÜREL DEĞERLERİN 
BETONLAŞTIRILMIŞ, YOK 
EDİLMİŞ “YENİ YÜZÜNE(!)” 

TEPKİ



135

B A S I N  A Ç I K L A M A L A R I

ve yurttaşlarımız tarafından Ankara’ya uğurlandılar. 
4 gündür yollarda olan Başkanımız Av. Veli Küçük 

ve yönetim kurulu üyelerimiz, 56 baro başkanı ile 
birlikte bugün Ankara’da buluştular. 

Burada Ankara Barosu Başkanı Av. Erinç Sağkan ve 
yönetim kurulu üyeleri tarafından Eskişehir yolunda 
karşılandılar. Ancak Emniyet güçleri tarafından 
hukuksuz bir şekilde Baro Başkanlarının Ankara’ya 
girişine izin verilmemesi üzerine yürümek isteyen 
Baro Başkanlarımızdan Gaziantep Barosu Başkanı 
Av.Bektaş Şarklı ve İzmir Barosu Başkanı Av.Özkan 
Yücel polis şiddetine maruz kalmıştır.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, yaşananların 
hukuksuz ve yasaya aykırı, vahim ve utanç verici 
olduğunu belirterek, “İddia ve karar makamlarını baskı 
altına alarak, yandaş ve bağımlı yargıyı oluşturansiyasi 
iktidarın, kendi eksenine alamadığı baroları da bağımlı 
hale getirebilme amacıyla yapılmak istenen ‘Avukatlık 
yasası Değişikliklerine’ karşı tek ve bir hareket eden 
baro başkanlarımız hak arayışı ve demokratik eylem 
olan savunma yürüyüşünü başlattık. 

Hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokrasi, 
kadına yönelik şiddetin ve çocuklara yönelik cinsel 
istismarın, çevreye, doğamıza yönelik işgallerin son 
bulması, yaşanabilecek bir çevre, adil yargılanma için 
baro başkanlarımızla yürüyüşe geçtik. 

Ancak, isteğimiz olan hukuk devleti kavramının 
tam aksi polis devleti anlayışı ve dayatmayla karşı 
karşıya müdahalelere maruz kaldık. 

“SAVUNMAYA BAĞIMSIZLIK, ÜLKEYE   
        ADALET İSTİYORUZ”

Bizler, hukukçular, ülkesini seven insanlar ve 
duyarlılık sahibi yurttaşlar olarak hak, hukuk ve 
adalete sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. 

Ankara’ya girişimize şu anda izin verilmiyor. 
Özgürlüklerin ihlal edildiği bu korku imparatorluğu 
döneminde baro başkanları Ankara’ya giremiyorsa, bu 
tablo yurttaşlarımızın hak aramada ne kadar sıkıntılı 
olduğunu göstermektedir. Savunmaya bağımsızlık, 
ülkeye adalet istiyoruz. 

Avukatlık Kanunu’nda yapılmak istenen 
değişikliğe ve savunmanın tasfiyesine şiddetle 
karşıyız. Baroların ayrıştırılmasına ve bölünmesine 
asla izin vermeyeceğiz.” dedi. 

Baro Başkanlarımızın Eskişehir yolundan 
Ankara’ya girmek için bekleyişi devam ediyor. 

Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu 12 Haziran 
Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü nedeniyle 
yazılı açıklamasında çocukların çocukluklarını 

doyasıya yaşamaları ve rahatça okula gidebilmeleri 
için bir ve birlik olmanın önemine vurgu yaptı.

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) raporuna 
göre, tüm dünyada 73 milyonu “tehlikeli” işlerde 
olmak üzere halen 152 milyon çocuk işçi bulunduğuna 
dikkat çekti.

“GELECEK NESİLLER VE TOPLUM İÇİN  
        HEP BERABER MÜCADELE EDELİM”

Komisyon açıklamasında; “Türkiye’de ise 
çalışan çocuk sayısı 2 milyon gibi tehlikeli bir sayıya 
yaklaşmaktadır. Çocuğun kişisel, fiziksel ve zihinsel 
gelişimine engel olan çocuk işçiliği Türkiye’de 
yüksek sayıda olması vahim bir noktada olduğumuzu 
gösterir. Bu konuda kamu otoritesi, gerek mevzuatta 
gerek istihdam alanında çocuk işçiliğine engel olacak 
çalışmalar yapmalıdır. “ ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin taraf olduğu BM Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nin çocuk işçiliğini engellemek taraf 
devlete sorumluluk yüklediğini belirterek, “Özellikle 
işverenlere uygulanacak denetimlerinin arttırılması 
ve yaptırımların caydırıcı olması gerekmektedir.

Çocuğun, ekonomik sömürüye ve her türlü 
tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da 
sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da 
toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte 
çalıştırılmasına karşı korunma hakkını kabul ederler. 

Özellikle bölgemizde tarım işçisi ailelerin 
çocuklarının çadırlarda yaşam koşulları uygun 
değildir.  Çocukların sosyal ve kültürel bir alanının 
olmaması, uygun koşullarda konaklamamaları, kendi 
özel alanlarının olmayışı şuan ki tarım sektöründe 
aktif olarak çalışan çocuk olsun aileleriyle çadırda 
kalan çocuklar olsun gelecek toplum için büyük 
tehlikeyi göstermektedir. Çocukların tek rol modelleri 
beraberlerindeki ebeveynleri olacaktır.  Çocukların 
sağlıklı ve fiziksel olarak güçlü olması çadır ve tarım 
koşullarında mümkün olmayacaktır. Mülteci olarak 
Türkiye’de hayatını sürdürmeye çalışan çocuklar 
en büyük dezavantajlı kesimi işaret etmektedir. Bu 
çocukların hem Türkiye’ye olan uyumları hem diğer 
tarım işçisi çocuklar gibi eğitim, sosyal, kültürel, 
psikolojik gelişmeleri imkansızlaşmaktadır.

Kalabalık kalan tarım işçisi ailelerde yetişen 
çocukların özel alanlarının olmayışı birey olduklarında 
bir çok toplum dışı davranışı normalleştireceklerdir. 
Toplumca savaşılan bir çok problemin arkasında 
bireylerin çocukluğundan kalan travmaların varlığı 
bilinmektedir.

Uygun koşullarda yaşamayan aileler ve özellikle 
çocuk işçilerde kronik rahatsızlıklar meydana 
gelecektir. Uygun koşulların oluşturulmaması, 
gelecek toplumun kronik hastalık durumunu ve 
yeni hastalıkların ortaya çıkmasını arttıracaktır. 
Çocuklar için sağlık koşulları ve barınma koşulları 
iyileştirilmelidir.

ADANA BAROSU ÇOCUK HAKLARI   
      KOMİSYONU

ADANA BAROSU ÇOCUK 
HAKLARI KOMİSYONU 
TARAFINDAN “DÜNYA 

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE 
MÜCADELE GÜNÜ”NDE 

SORUNUN ÖNEMİNE SLAYT 
EŞLİĞİNDE DİKKAT ÇEKİLDİ
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KAYBETTİKLERİMİZ

Kaybettiğimiz meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

Av. Ali Galip AKIN
Baro Sicili: 654

01.01.1942 - 06.01.2020

Av. İsmet ALTUĞ Av. Altuğ POLAT

Baro Sicili: 676
15.05.1943 - 16.06.2020

Baro Sicili: 2178
20.08.1979 - 12.08.2020
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