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İki yıl aradan sonra ‘Av. Savaş Bedir Halı Saha Futbol Turnuvası’nda buluştuk.

Baromuz üyesi Avukatlar Masa Tenisi Turnuvasında raketlerini konuşturdu.

Meslektaşlarımız, Av. Kasım Ramazan Çavuşoğlu satranç etkinliği’nde “Şah-Mat” dedi.

Baromuz 23 Nisan’ı sevgi evlerindeki çocuklarla kutladı.

Av. Altuğ Polat Tiyatro Topluluğumuz, Moliére’in “Cimri” adlı oyunuyla sahne aldı.

Baro Başkan Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli 15 Mart Atatürk’ün Adana’ya gelişinin 99. yıl dönümü 
törenlerine katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü törenlerine Başkanımız Av. Semih 
Gökayaz ve TBB Başkanı Av. Erinç Sağkan birlikte katıldılar.

Baro Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz Anıtkabir’de Büyük Atatürk’ün huzuruna çıktı.

Meslekte 25. yılını dolduran meslektaşlarımıza plaket töreni.

5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk sunumu ve saygı duruşunda bulunduk.

Başkan Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yıl 
dönümü törenlerine katıldı.

Kadın Hakları Merkezimiz Antalya’da öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu davasının duruşmasına katıldı.

Baromuzu temsilen Av. Mehmet Erdem Döş, İstanbul Barosu üyesi Av. Mehmet Hakkı Çezik’e saldıranlar ile 
Gezi Davası duruşmalarına katıldı.

Baromuz Hayvan Hakları Komisyonu tüm barolarla eş zamanlı ve habersiz hayvan bakımevi ziyareti 
gerçekleştirdik.

Sağlık Platformu Bileşenlerinin 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlediği “Beyaz Yürüyüş” ve basın 
açıklamasına katıldık.

Baromuzu temsilen Av. Buse Ezgi Tuzcu, Danıştay’da açılan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının 
iptali davasına katıldı.

Kadın cinayetlerinin sembolü Özgecan Aslan Koşusu Kadın Hakları Merkezi Üyelerimizin katılımıyla 
yapıldı.

“İmar Hukukunda Güncel Sorunlar” başlıklı panelimizi gerçekleştirdik.

5 Nisan Avukatlar Haftası Etkinliklerimizi “Kripto Paralar ve Bilişim Suçları” konulu seminer ile tamamladık.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan’ın katılımıyla “Aile Hukuku Uygulamaları” konulu 
meslek içi eğitim seminerimizi yaptık.

56 Barodan 170’den fazla Avukatın katılımıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konulu panel ve çalıştay’ını 
düzenlendik.

Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal’ın katılımıyla “Tüketici ve Kira Hukuku Uygulamaları” konulu Meslek İçi 
Eğitim seminerimizi yaptık.

Baromuz, kurumlar arası iş birliğini sürdürüyor.

Ruhsatlarını alan meslektaşlarımız törenle avukatlığa adım attı.
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Değerli meslektaşlarımız; bültenimizin bu sayısında yine 
dopdolu bir içerikle ve durmaksızın devam eden faaliyetlerle 
karşınızdayız.

Adliyede yaşadığımız koşturmaca içinde durup dinlendiğimiz, 
bir soluk alıp meslektaşlarımızla sohbet edebildiğimiz, 
farklı tasarımıyla yeri geldiğinde konferans ve toplantılar 
düzenlenmesine olanak sağlayan Avukatlar Salonumuzun açılışı, 
TBB Başkanı Av. Erinç Sağkan tarafından yapıldı.

Adana’nın kurtuluşunun 100. Yılı olması nedeniyle bu sene 
ayrı bir heyecan ve coşkuyla düzenlediğimiz “5 Ocak Kurtuluş 
Kupası Avukat Spor Oyunları”nı; 17 farklı barodan 24 futbol, 10 
kadın voleybol, 6 erkek voleybol ve 12 erkek basketbol olmak 
üzere 52 takımının katılımıyla, başarıyla tamamladık. Emek ve 
mesaisini harcayan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Adana Barosu Yardımlaşma Sandığı (ADABAYS) kuruldu ve 
üye sayısı hızla artıyor. Tüm meslektaşlarımızı bu konuda duyarlı 
olmaya davet ediyoruz.

Yüz elli meslektaşımızın katılımıyla, iki gün süren sertifikalı 
CMK eğitimi, Av. Ömer Kavili ile “Farklı Bir Avukatlık Pratiği” 
konulu söyleşi ve “Vaka Temelli Çocuk Adalet Sistemi” eğitimleri 
yapıldı. Bu süreçte kurul, komisyon ve merkezlerimiz devam eden 
çalışmalarını sürdürürken, yeni çalışmalar da yaptılar.

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

Bültenimizin 53. sayısının hazırlanmasında emeği geçen tüm 
Yayın Kurulu Üyelerimize, Baro Başkanımız ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimize, Koordinatör Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Ayşe 
Duygu Özgüven’e, Basın Danışmanımız Abdullah Yangın’a ve 
Baro personelimizle DGN Medya çalışanlarına teşekkür ediyoruz.

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

Yayın Kurulu’ndan

Sahibi
Adana Barosu Adına

Baro Başkanı
Av. Semih GÖKAYAZ

Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Ayşe Duygu ÖZGÜVEN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yayın Kurulu Başkanı

Av. İsmail Oray AYHAN

Yayın Kurulu
Bşk. Yrd. Av. Çiğdem Yasemin TEKDEMİR

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

Av. Mehmet ÇETİNBERKÖZ
Av. Yılmaz YURTTURU

Av. Feyzi ÇAKIT
Av. Başak Esma ÇÖMELEK

Av. Fatih ASLAN
Av. Elif KAYA

Av. Ahmet Gani KÜÇÜK
Av. Aytaç ER

Av. Gamze LAMBA APAYDIN
Av. Çağla ÇINAR SEVİMLİ

Av. Özlem TURKUT ÖZESER
Av. Aykan ESER

Av. Mustafa Onur KUTLAY
Av. Kübra ÖZ

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

Av. Beyza Nur DUYSAK
Av. Sedanur UYAN

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

Basın Danışmanı
Abdullah YANGIN

İletişim Adresi
Adana Barosu Adliye Sarayı Kat: 6 

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

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

Yayın Kurulu gönderilen yazıları 
değiştirerek yayınlama hakkına sahiptir.

Yazılar, yazarların kişisel görüşlerini
yansıtıyor olup sorumluluk 

yazarlarına aittir.

ISSN - 1308-5573

Yapım

0 532 387 02 80
www.dgnmedya.com

/dgnmedya /dgnmedya

/baroadana /adanabarosu

Adana Barosu 
Basın Yayın Komisyonu Adına

Av. İsmail Oray AYHAN
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Umutsuzluğa Yer Yok,
Dayanışma ile Her Zorluğu Aşarız…

Geride bıraktığımız dört aylık dönemi dolu 
dolu geçirdik. Önce TBB Başkanımız Av. Erinç 
Sağkan’ın da katıldığı törenle Adana Barosu Avukatlar 
Salonumuzun açılışını yaptık. Türkiye’deki tüm 
adliye binalarında olması gereken nitelikte örnek 
bir Avukatlar Salonunu baromuza kazandırmanın 
mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşadık. Bu 
eserin baroya kazandırılmasında emek ve katkıları 
olan herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Bu süreçte, Adana’mızın kurtuluşunun 100. 
Yılında pandemi nedeniyle bir yıl ara verilen “5 
Ocak Kurtuluş Kupası Avukat Spor Oyunları”mızı da 
başarıyla tamamladık.

Şehrimizde misafir ettiğimiz meslektaşlarımıza, 
baromuzu temsil eden tüm takımlarımıza katılımları 
için teşekkür ediyorum. Sahada dökülen alın teri 
kadar geride bırakılan güzel anılar ve kurulan 
dostluklar, inanın kazanmaktan ve kaybetmekten 
daha önemliydi.

Değerli meslektaşlarım, Adana Barosu olarak biz büyük bir aileyiz. Bunu her fırsat ve vesileyle dile getiriyoruz. 
Şiarımız; mesleki dayanışmayı geliştirip, mesleğimize ve ülkemize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmektir. 
Bu anlayışla Adana Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı (ADABAYS) kurmuş olmanın heyecan ve mutluluğunu 
yaşıyoruz. 2021 Aralık ayında mesleki dayanışma amacıyla kurmuş olduğumuz sandığımıza kayıtlarımız devam 
etmektedir. Kayıt yaptırmak isteyen meslektaşlarımızı baromuza bekliyoruz. Başta şahsım ve yönetim kurulu 
üyesi arkadaşlarımla sandığa kayıt yaptırarak ilk adımları attık.  Şu anda bağış, aidat ve giriş keseneği ile birlikte 
sandığımızda belirli bir meblağa ulaştık. Hedefimiz en kısa sürede meslektaşlarımıza destek verecek duruma 
gelmektir. Umutsuzluğa yer yok, dayanışma ile her zorluğu aşarız. 

Bildiğiniz üzere göreve gelir gelmez Uyum Büromuzu kurduk. Uyum Büromuz, ofis açmayı düşünen 
meslektaşlarımız için bir nefes oldu. Uyum Büromuzda mesleğe başlayan meslektaşlarımız büyük bir moral ve 
dayanışma ile geleceğe umutla bakarak mesleki faaliyetlerini sürdürüyorlar. Uyum Büromuzdan faydalanmak 
isteyen meslektaşlarımızı bekliyoruz. 

Baromuz Staj Eğitim Merkezimizde toplam 513 stajyerimize yönelik altı ayrı grupta ve hazırlanan ders 
programı doğrultusunda staj eğitimleri 1 Aralık 2021’den bu yana aralıksız devam etmektedir. Staj komisyonumuza 
ve eğitim veren meslektaşlarıma ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

Bilindiği gibi ülkemizin kanayan yarası olan kadına yönelik şiddet her geçen gün artmaktadır. Baro olarak bu 
utanç verici şiddetin önüne geçebilmek ve bu konuda çözüm önerileri geliştirmek amacıyla 18-19 Mart’ta “Kadına 
Karşı Şiddetin Önlenmesi” çalıştayı düzenledik. Çalıştay sonuçlarını, bu sorunu çözmek için yol haritası olarak 
ele alıp aralıksız çalışmalara devam edeceğiz.

Adana, Ceyhan ve Kozan Adliyelerinde bulanan Avukat Çalışma Odalarımızdaki bilgisayarlarımızda Corpus 
(Mevzuat ve İçtihat Programı) ve E-Uyar (İçeriğinde hukuk kitapları, makaleler, mütalaaların ve güncel emsal 
içtihatların olduğu program) abonelikleri güncelleyerek meslektaşlarımızın hizmetine sunduk.

Mesleğimiz ve meslektaşlarımız için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. El ele, omuz omuza ve mesleki 
dayanışma ile güçlüklerin üstesinden hep birlikte geleceğimize olan inancım tamdır.

Bir sonraki bültende buluşmak üzere sizlere iyi okumalar diler, sevgi ve saygılar sunarım.

Av. Semih GÖKAYAZ
Adana Barosu Başkanı
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Yüreğir İlçesindeki Yeni Adliye Binasında 
Baromuz tarafından tefrişatları tamamlanan 
400 metrekarelik alana sahip “Adana Barosu 

Avukatlar Salonu” geniş katılımla düzenlenen törenle 
hizmete açıldı.

Açılış öncesinde TBB Başkanı Av. Erinç Sağkan, 
TBB Genel Sekreteri Av. Veli Küçük ve TBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Ramazan Erhan Toprak’tan oluşan 
Birlik heyeti, Başkanımız Av. Semih Gökayaz’ı ziyaret 
etti. Av. Sağkan, başkanımıza Atatürk’ün Ankara’ya 
gelişlerinde Seymenler tarafından karşılanmasını 
anlatan bir resim hediye etti.

Başkanımız Av. Semih Gökayaz, yönetim kurulu 
üyeleri ve çok sayıda meslektaşımızla birlikte daha 
sonra Adana Barosu Avukatlar Salonu’muzun açılışına 
katıldı.

KATILIM YÜKSEKTİ
Törene, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç 

Sağkan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan 
Karalar, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, 
Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet 
Komisyonu Başkanı M. Ali Çolak, Adana Bölge Adliye 
Mahkemesi Başsavcısı Sabri Beytorun, Adana Bölge 
İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Torun, Seyhan 
İlçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova 
Belediye Başkanı Soner Çetin, Antalya Barosu  Başkanı   
Av. Hüseyin Geçilmez, Gaziantep Barosu Başkanı 
Av. İskender Kahraman, Mersin Barosu Başkanı Av. 
Gazi Özdemir, Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur 
Uzun, Sakarya Barosu Başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız, 
Elazığ Barosu Yönetim Kurulu üyesi Yunus Ataş, 
meslektaşlarımız, meslek odaları ile sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri ve TBB yönetim kurulu 
üyeleri katıldı.

Avukatlar Salonu’nun 
açılış konuşmasını yapan 
Adana Barosu Başkanımız 
Av. Semih Gökayaz, 
Adana’nın kurtuluşunun 
100. Yılında başta Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere 
tüm kahramanları saygı, 
minnet ve rahmetle andı. 
Av. Gökayaz, “Mustafa 
Kemal Atatürk, ‘Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü 
bu memlekette, bu güzel Adana’da vücut bulmuştur’ 
sözleriyle, işgale uğrayan memleketi kurtarmaya 
Adana’da karar verdiğini açıklayarak, bizleri sonsuza 
kadar onurlandırmıştır.

Büyük mücadeleler, zorluklar ve fedakarlıklar 
neticesinde kazanılan kurtuluş zaferi; kuruluşun da 
başlangıç felsefesini oluşturmuştur. Kurtuluş Savaşı’nda 
sergilenen birlik ve beraberlik ruhu, aslında millet 
olarak biraraya geldiğimizde başarılması imkansız 
işleri bile nasıl zaferle sonuçlandırabileceğimizi ortaya 
koymuştur” dedi.

Baromuzun yeni Avukatlar Salonu’nun 
açılışı gerçekleştirildi

Başkanımız Av. Semih Gökayaz: “Avukat salonları aslında mesleki bir kültürü yansıtır”
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BAŞKANIMIZ DESTEK VE EMEK   
       VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Baro birimlerinin meslektaşlarımıza yakışır hale 
getirdiklerini dile getiren Av. Gökayaz, Yeni Adliye 
Binasındaki hizmet birimlerimizin ve bu salonun 
baromuza tahsisinde yardımlarını ve desteğini 
esirgemeyen Adana Cumhuriyet Başsavcımız Bilal 
Gümüş’e, projenin başından itibaren salonun tahsisi 
ve projelendirilmesi konusunda emek veren önceki 
dönem Baro Başkanımız ve TBB Genel Sekreterimiz 
Av. Veli Küçük’e, önceki dönem baro yönetim kurulu 
üyelerimize, proje mimarlarımız Aslıhan Teker ve 
Sultan Teker’e ve mesai gözetmeksizin salonun bir an 
önce hizmete sunulması için çalışan baro personelimize 
emekleri için şükranlarını sundu.

“AVUKAT SALONLARI, MESLEKİ BİR 
KÜLTÜRÜ YANSITIR”
Adana Barosu olarak 3 bin 860 avukat ve 510 stajyer 

avukat ile dinamik ve gün geçtikçe büyüyen bir baro 
olduklarını ifade eden Av. Gökayaz, şunları söyledi:

“Önümüzdeki yıl, kuruluşunun 100. Yılını 
kutlayacağımız baromuz, yılların birikimi ile aynı 
zamanda şehrimizin hafızasıdır. Adliye içerisindeki 
Avukat Salonları mesleki bir kültürü yansıtır. Açılışını 
yapacağımız bu salon, bir Avukat dinlenme odasından 
öte; önceki dönem baro başkanlarının resimleri ile 
baro tarihinin yaşatıldığı, ülke gündeminin konuşulup 
tartışıldığı, mesleki birikimlerin aktarıldığı, mesleki 
dayanışmanın sağlandığı, ruhsat törenleri coşkusunun 
yaşandığı, kazanılan davanın mutluluğunun 
paylaşıldığı, kaybedilen davanın üzüntüsünün 
yaşandığı bir mesleki yaşam alanı olacaktır.

Meslek yaşamımızın önemli bir kesitinin geçeceği 
bu salonun avukatlık mesleğinin vakarına ve onuruna 
yakışacak şekilde olmasına özen gösterdik. Açılışını 
yapacağımız bu salonla; meslektaşlarımızın adliye 
içerisinde rahat etmeleri, evlerinde ve bürolarında 
duydukları sıcaklığı hissetmelerini istedik. Türkiye’deki 
tüm adliye binalarında olması gereken nitelikte örnek 
bir Avukatlar Salonunun baromuza kazandırmanın 
mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.“

SPOR OYUNLARIMIZ KENTİMİZE   
       ZENGİNLİK KATIYOR

Av. Gökayaz, “5 Ocak Kurtuluş Kupası Spor 
Oyunları”nı yeniden yapmanın heyecan ve 
mutluluğunu da yaşadıklarını ifade ederek, “Bu yıl 
Baromuz ile Mersin Barosu’nun ev sahipliğinde 
düzenlediğimiz spor oyunlarımızda 24 futbol, 10 
kadın voleybol, 6 erkek voleybol ve 12 erkek basketbol 
takımı olmak üzere toplam 52 takım ile turnuvayı 
düzenliyoruz. Spor oyunlarımız kentimizin tanıtımına 
önemli katkı sağladı. Turnuvamıza katılan tüm 
barolarımıza ve takımlarımıza başarılar diliyorum. 
Mesleki dayanışmanın pekiştiği ve centilmence geçen 
bir turnuva olmasını diliyorum” dedi.

Türkiye Barolar Birliği 
Başkanı Av. Erinç Sağkan 
da yaptığı konuşmada, 
Adana Avukatlar Salonu’nu 
baroya tahsis eden Adana 
Cumhuriyet Başsavcısı Bilal 
Gümüş’e teşekkür ederek, 
“Umarım bütün adliyelere 
böylesine güzel ve bizlere 

yaraşır avukatlar salonuna kavuşur. Avukat Salonları 
son yıllarda kaybetmeye başladığımız mesleki 
dayanışmamıza ciddi katkı sağlamaktadır. Tüm 
meslektaşlarıma hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. 
Yeni avukatlar salonumuzun hizmete açılış töreni 
kokteylle sona erdi.
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Bakan Gül’e ziyaret sırasında Adalet Bakanı 
Yardımcısı Zekeriya Birkan, Adana Valisi 
Süleyman Elban, Adalet ve Kalkınma 

Partisi  Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adalet ve 
Kalkınma Partisi Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Adana 
Milletvekilleri Tamer Dağlı, M. Şükrü Erdinç, Abdullah 
Doğru, Ahmet Zenbilci, Adana Cumhuriyet Başsavcısı 
Bilal Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı M. Ali Çolak, 
Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Torun 
ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir eşlik etti.

Görüşmede TBB Genel Sekreteri Av. Veli Küçük, 
Başkan Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, 
Genel Sekreterimiz Av. İlker Mengü, Saymanımız 
Av. V. Mert Kuşdemir ve Yönetim Kurulu Üyemiz Av. 
Erkan Çetin, önceki dönem Baro Başkan Yardımcımız 
Av. Sabahattin Gümüş hazır bulundular.

Başkanımız Av. Gökayaz, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Başkanımız, Bakan Gül’e 
Yeni Adana Adliye binasının tamamlanması ve 
hizmete açılması konusunda verdiği destek nedeniyle 
teşekkürlerini sundu.

Av. Gökayaz, “Ziyaretiniz bizim için çok kıymetli. 
Sizleri burada misafir etmekten büyük mutluluk 
duyuyoruz. Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın 
sorunlarını sizlerle paylaşmak ve hep birlikte çözmek 
arzusundayız.” dedi.

Başkanımız Av. Gökayaz, avukatlık mesleği ve 
meslektaşlarımızın yaşadığı şu sorunları dile getirdi;

*Avukatların, yargının üç kurucu unsurundan biri 
olduğu bu nedenle Yeni Adliye binasında avukatların 
da, hakim, savcı ve adliye personeli ile aynı şartlarda 
binanın otopark olanaklarından yararlanması 
gerekmektedir.

*Kürkçüler Cezaevinde, cezaevi nizamiye kapısında 
avukatlara yönelik yapılan GBT sorgusu hukuka aykırı 
olup bu uygulamaya bir an önce son verilmelidir.

*Tarsus Kapalı Cezaevi Kampusuna avukatların 
araçlarıyla girişini engelleyen yeni uygulamaya son 
verilmelidir.

*KVKK uygulamaları, Avukatlık Kanunu’nun 
önüne geçmiş ve bu haliyle avukatlık mesleği 

yapılamaz hale gelmiştir.  Avukatlık Kanunu’nun 2. 
Maddesindeki yetkileri genişletecek ve güçlendirecek 
yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır.

*Yeni hukuk fakültesi açılmasının önüne geçilmeli, 
hatta akademik kadro olarak yetersiz fakülteler 
kapatılmalı ve üniversiteye giriş sınavındaki başarı 
diliminin yükseltilmesi sağlanmalıdır.

*Avukatların, aylık düzeyde elde ettiği gelirin asgari 
ücretin altında kalması halinde vergiden muaf olması 
sağlanmalıdır.

*Ticaret Mahkemelerindeki yetki değişikliği çok 
ciddi sıkıntılara yol açmış olup, bu durumun önceki 
haline getirilmesi sağlanmalıdır.

*Hakim ve Savcıların yaklaşık %65’i 0-5 kıdem 
yaşında olup, 6 ayda bir meslek içi eğitim programı 
planlanmalıdır.

*Stajyer avukatlara ücret ödenmesi konusunda 
yasal düzenleme yapılmalıdır.

*Soruşturma evresinde otuzar günlük sürelerde 
yapılan tutukluluk incelemelerinde, uygulama 
birliğinin sağlanması açısından inceleme gün ve saatinin 
sanık müdafine en az 3 gün öncesinden SMS yoluyla 
bildirilmesine dair yasal düzenleme yapılmalıdır.

*Sulh Ceza Hakimliklerinin verdikleri kararlara 
karşı dikey denetim yolu açılmalıdır.  

*Stajyer avukatların ikinci altı ayda duruşmalara 
katılmalarıyla ilgili uygulamada yaşanan sorunlar 
giderilmelidir.

Görüşme esnasında Bakan Gül’e,  Kürkçüler 
Cezaevi girişinde yapılan GBT uygulamasına son 
verildiği bilgisi paylaşıldı.

 
BAŞKANIMIZ ‘TEŞEKKÜR’ ETTİ
Başkanımız tarafından aktarılan sorunların 

çözümü konusunda Bakan Gül,   “ Sorunların çözümü 
konusunda baromuzla birlikte hareket edeceğiz. 
Bakanlığımız ile tüm iletişim kanalları açıktır. Bu 
ziyaret sırasında da birçok hukukçu meslektaşım 
bize eşlik etmiştir. Başkanımızın paylaştığı konuları 
çalışma arkadaşlarımızla ve barolarımızla birlikte 
değerlendirip çözümünü de hep birlikte sağlayacağız.” 
şeklinde konuştu.

Başkanımız, Adliye önünde bulunan ve Yüreğir 
Belediyesi tarafından işletilen açık otoparkın ücretinin 
2022 yılı sonuna kadar 5,00 TL olması konusunda 
verdiği destek için ziyarette hazır bulunan Adalet ve 
Kalkınma Partisi Adana İl Başkanı Mehmet Ay’a ve 
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir’e teşekkür 
etti. Başkanımız ayrıca, Yeni Adliye binası içerisindeki 
baro hizmet birimlerimizin tahsisi konusunda bizlere 
destek olan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal 
Gümüş’e teşekkür etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Başkanımız 
Av. Semih Gökayaz’ı ziyaret etti
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Baro Başkanımız, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, Merkez ve Komisyon 
Başkanlarımız muhtarlarla buluştu

Adana Barosu Başkanlığı’nın, Seyhan 
Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği 
“İnsan Hakları Farkındalık Çalışmaları” 

toplantısının ilki Seyhan İlçesi muhtarlarıyla yapıldı.
Toplantıya; Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, 

Başkan Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. İlker Güzel, Av. Neval 
Yurtdaş, TBB Delegemiz Av. Sinem Tanrısınatapan, 
İnsan Hakları Merkezi Başkanımız Av. İlhan Öngör, Adli 
Yardım Komisyonu Başkanımız Av. Orhan Bozkurt, 
Engelli Hakları Komisyonu Başkanımız Av. Özlem 
Kara, Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcımız Av. 
Ayça Kara Sığırcı, Kadın Hakları Merkezi Üyemiz Av. 
Neisa Ece Ertem, Seyhan İlçe Belediyesi Muhtarlık 
İşleri Müdürü Sema Turan Yapıcı, Köy ve Mahalle 
İdareleri Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Osman 
Kaya ile muhtarlar katıldı.

Şirin Park Otel’de gerçekleştirilen toplantının 
açılışında konuşan Başkanımız Av. Semih Gökayaz, 
Baro ve avukatlar olarak; mağdur kadın, çocuk ve 
ekonomik gücü olmayan yurttaşların hak arayışında 
her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Hukuki 
yardıma ihtiyaç duyan ve avukat tutmaya maddi 
imkanı yeterli olmayan yurttaşlar için Adli Yardım 
kapsamını genişlettiklerini, Seyhan Belediyesi ile 5 
Aralık 2017 tarihinde imzalanan protokolle yaşama 
geçirilen “Engelli Hakları Birimi”nin faaliyetlerinden 
bahsetti.

AMACIMIZ; HUKUKİ DESTEĞİMİZİ, HAK  
       ARAYAN YURTTAŞLARIMIZA 

ULAŞTIRMAKTIR.
Av. Gökayaz, muhtarların toplumun en önemli 

temsilcileri olduklarını hatırlatarak, “Kadın 
cinayetlerinin her geçen gün artmasından büyük 
hicap duyuyorum. Baro olarak bu konuda seferberlik 

başlattık. Sizlerden ricam; bu şiddeti hep birlikte 
sonlandıralım. Amacımız, hukuki desteğimizi sizlerin 
de desteğiyle hak arayan yurttaşlarımıza ulaştırmaktır.” 
dedi.

Konuşmanın ardından, Baromuzun insan hakları, 
kadın hakları ve çocuk hakları merkezleri ile mülteci, 
adli yardım ve engelli hakları komisyonları olarak 
Adana ilinde dezavantajlı ve mağdur yurttaşlara yönelik 
adalete erişim konusunda muhtarlar bilgilendirildi.

İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. İlhan Öngör, 
“Özellikle mağdurların adalete erişim konusunda 
sorunların var olduğunun farkındayız. Bu sorunların 
çözümleri için etkili yol ve yöntemleri tespit ve çözüm 
üretmek bir araya geldik. Yurttaşlarımızın adalete 
erişimi ile insan hakları ihlallerini en aza indirme 
gayret ve çabası içerisindeyiz.” şeklinde konuştu.

Engelli Hakları Komisyonu Başkanımız Av. 
Özlem Kara engelli bireylerin hak zedelenmesine 
uğradığında hukuki mevzuat zorunluluğu olmadan 
meslektaşlarının yanlarında olduğunu vurguladı.

İnsan Hakları Merkezi Üyesi Av. Mustafa Çinkılıç, 
Baro, avukatların özlük hakları yanında aynı zamanda 
asli görevlerinden biri de hukukun üstünlüğü ve insan 
haklarını savunmak ve geliştirmek olduğuna dikkat 
çekti.

Adli Yardım ve Mülteci Hakları Komisyonu adına 
konuşma yapan Adli Yardım Komisyon Başkanı 
Av. Orhan Bozkurt, Adli yardımın ne olduğu, hangi 
davalarda adli yardımdan avukat atamasının yapıldığı, 
adli yardımdan kimlerin faydalanabileceği ve sistemin 
ne şekilde çalıştığı konusunda muhtarlara ayrıntılı 
bilgi verdi.

Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkan 
Yardımcımız Av. Ayça Kara Sığırcı, korunma ihtiyacı 
içerisinde olan mağdur ya da suça sürüklenen 
çocukların, gerek adli gerek idari gerekse sair alanlarda 
haklarının korunması; tüm süreçlerin çocuğun üstün 
yararı gözetilerek takip edilmesi noktasında hukuki 
destek sağladıklarını hatırlattı.

Kadın Hakları Merkezi Üyemiz Av. Neisa Ece Ertem, 
cinsel istismar, her türlü şiddet, kadın cinayetlerinde 
kadın olması nedeniyle mağduriyet yaşayan tüm 
yurttaşlarımıza gerek soruşturma gerek kovuşturma 
aşamalarında tamamen gönüllülük esasıyla hukuki 
destek verildiğini dile getirdi.

Toplantı soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Şirin Park Otel’de gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Başkanımız Av. Semih Gökayaz, Baro ve avukatlar olarak; 

mağdur kadın, çocuk ve ekonomik gücü olmayan yurttaşların hak arayışında her zaman yanlarında olduklarını söyledi.
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Törene, Adana Barosu Başkan Yardımcımız 
Av. Miyesser Ersalan Önenli, Genel 
Sekreterimiz Av. İlker Mengü, Saymanımız 

Av. V. Mert Kuşdemir, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 
Av. Nevzat Elçi, Av. İlker Güzel, Av. Gül Yalçın, TBB 
delegelerimiz Av. Kezbannur Özşahin, Av. Sinem 

Tanrısınatapan, Disiplin Kurulu Başkanımız 
Av.Filiz Kaçan Yatmaz, Disiplin Kurulu Üyelerimiz Av. 
Gürler Gaydan ve Av.Utku Kurt, önceki dönem TBB 
Disiplin Kurulu Üyesi Av. Mustafa 
Çinkılıç, önceki dönem Baro Başkan 
Yardımcımız Av. Sabahattin Gümüş, 
meslektaşlarımız ve davetliler katıldı.

Baro Başkanımız Av. Semih 
Gökayaz törende yaptığı konuşmada, 
Adana Barosu adına mesleğimize 
ve baromuza yaptığı katkılarından 
dolayı Av. Veli Küçük’e şükranlarını 
sundu. Birlikte görev yapmaktan 
duyduğu mutluluğu ifade etti. O 
döneme ait çalışmalar hakkında 
kısa bilgiler verdi. Türkiye Barolar 
Birliği Genel Sekreterliği görevini 
yürütecek olan Av. Veli Küçük’e 
başarı ve kolaylıklar diledi.

Av. Gökayaz, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu çatı 
altında bizi, birbirimize bağlayan en önemli unsur 
geleneklerimizdir. Adana Barosu, 99 yıllık geçmişiyle 
bu kültüre ve mesleki mirasına sahip çıkmaktadır. 
Bu hassasiyetimizi de sonuna kadar sürdüreceğiz. 
Bu programı yaptığımız salonun, kazanımında ve 
yapımında büyük emeği olan Başkanımız Av. Veli 
Küçük için burada tören yapıyor olmak benim için 
ayrı bir onur ve mutluluktur.Baro başkanlığı görevi 
özveri ve fedakarlık gerektiriyor. Veli Başkanımla 

birlikte çıktığımız bu yolda çok emek verdik. Tüm 
meslektaşlarımıza dokunmaya, sıkıntılı anlarında 
destek olmaya, keyifli anlarını çoğaltmakta çalıştık, bu 
çabaya devam da edeceğiz. Görevler gelip geçicidir.  
Önemli olan bu görevlerde hoş sada bırakabilmektir. 
Av.Veli Küçük, 99 yıllık Adana Barosu tarihinde yerini 
büyük bir onurla almıştır.

Veli Küçük Başkanımla birlikte yaklaşık 5 yıl çok 
güzel ve keyifli bir çalışma dönemi geçirdik. Ayrı 

düşündüğümüz konular da oldu ama 
konuştuk, müzakere ettik ve sonuçta 
yönetim kurulu üyelerimizle 
birlikte bir takım oyunu çıkardık. 
Birbirimize el vermeye, güç 
vermeye devam edeceğiz ve gerek 
ülkemize gerekse mesleğimize 
karşı olan sorumluluğumuzu yerine 
gidereceğiz.” dedi.

Daha sonra söz alan Türkiye 
Barolar Birliği Genel Sekreteri ve 
Adana Barosunun 29. ve 30. Dönem 
Başkanı Av. Veli Küçük, “İki dönem 
birlikte tüm kurullarda görev ve 
sorumluluk alan üyelerimize, emek 
ve katkı sunan tüm meslektaşlarıma 

ve bu dönem içinde sırtladığımız hizmet yükünü 
birlikte taşıdığımız özverili Baro personelimize 
göstermiş oldukları başarılı çalışmalardan dolayı 
teşekkür ediyorum. Adana Barosu’nda başkanlık 
yapmak meslek yaşamımın en büyük onurudur.” 
şeklinde konuştu.

Daha sonra, Başkanımız, Av. Veli Küçük’e 
hizmetlerinden dolayı çiçek takdim etti. Başkanlarımız 
Köşesi’ndeki panoya Av. Küçük’ün fotoğrafını da 
birlikte astılar.

Önceki dönem Baro Başkanımız
Av. Veli Küçük’ün fotoğrafı 
başkanlarımız köşesine törenle asıldı

Baromuzun 29. ve 30. Dönem başkanlığını yapan, Türkiye Barolar Birliğinin yeni yönetiminde Genel Sekreterlik görevine 

seçilen Av. Veli Küçük’ün fotoğrafı Avukatlar Salonumuzda bulunan Önceki Dönem Başkanları Köşesine törenle asıldı.
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5 Ocak Kurtuluş Günü kutlaması sabah saat 
10.00’da Atatürk Parkındaki Atatürk Anıtı 
önünde düzenlenen törenle başladı.

Vali Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeydan Karalar, 6. Mekanize Piyade Tümen ve 
Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Cüneyt 
Arıkan, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Törene, Baro Başkan Yardımcımız Av. Miyesser 
Ersalan Önenli, Adana milletvekilleri, adli erkan, 
protokol üyeleri, Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Özcan 
Delihasan ve Spor Komisyonu Başkanımız Av. Sefa Ün 
ile gaziler, askerler, öğrenciler ve yurttaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından 
katılımcılar yürüyerek İstasyon Meydanı’na geldi. 
Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı 
okundu.

Daha sonra günün anlam ve önemini belirten 
konuşma Adana Valisi Süleyman Elban ve Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 
tarafından yapıldı.

Törende Jandarma Genel Komutanlığı merasim 
bölüğü gösteri sundu, Mehteran Takımı konser verdi. 
Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı askerler de 
iki helikopterle “Üzüm salkımı” gösterisi sergiledi.

Pozantı’dan bisikletli sporcular tarafından 
“Atatürk’ün Mücahitlerinden Adana’ya” isimli 
düzenlenen etkinlikle taşınan Türk bayrağı Vali Elban’a 
teslim edildi.

Kutlamada, 100 yaşındaki Makbule Celil, döneme 
ait Türk bayrağını iki ilkokul öğrencisine verdi. 
Şiirlerin okunduğu törende, 100 kişilik halk oyunları 
gösterisi yapıldı. Vali Elban ve katılımcılar, kutlamalar 
kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye 
girenlere ödüllerini verdi.

Adana’mızın düşman işgalinden 
kurtuluşunun 100. yıl dönümü 
düzenlenen törenle kutlandı

Baro Başkan Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli Adana’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü 

kutlama törenlerine katıldı

Adana’da gazeteci-
yazar Uğur Mumcu 
için anma programı 

düzenlendi.
Uğur Mumcu Meydanı’nda 

düzenlenen anma etkinliğine 
Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeydan Karalar, 
Baro Başkanımız Av. Semih 
Gökayaz,Adana milletvekilleri, 
Seyhan Belediye Başkanı 

Akif Kemal Akay, Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Neval 
Yurtdaş, önceki dönem Başkanlarımızdan Av. M. Ziya 
Yergök, Av. Mengücek Gazi Çıtırık, önceki dönem 
Baro Başkan Yardımcımız Av. Sabahattin Gümüş, çok 

sayıda meslektaşımız, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunun ardından kurumlar adına 
açıklamayı ADD Adana Şube Başkanı İsa Kayadan 
gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar Uğur 
Mumcu’nun anısına karanfil bıraktılar.

Hukukçu, Gazeteci, Yazar Uğur Mumcu’yu
katledilişinin 29. yıl dönümünde andık
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HDP İzmir İl Binasında (17 Haziran’da) O.G. 
tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı 
sonucu parti çalışanı Deniz Poyraz’ın 

katledilmesiyle ilgili dava, 29 Aralık’ta İzmir 6. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya katılımın 
yoğun olması sebebiyle duruşma gecikmeli olarak İzmir 
13.Ağır Ceza Mahkemesinde (Konferas Salonunda) 
görüldü. Baro Başkan Yardımcımız ve Kadın Hakları 
Merkez Koordinatörümüz Av. Miyesser Ersalan Önenli 
ile Baromuz Yönetim Kurulu üyesi ve İnsan Hakları 
Merkez Koordinatörümüz Neval Yurtdaş, duruşmada 

Baromuz adına hazır bulundu. Birçok baro başkanının, 
yönetim kurulu üyelerinin, milletvekillerinin ve STK 
temsilcilerinin hazır bulunduğu duruşmada, düzen 
ve disiplin sağlanamadığı gerekçesi ile duruşmaya ara 
verildi ve bir sonraki duruşmanın 24.01.2022 tarihine 
bırakılmasına karar verildi. 

24 Ocak’ta görülen duruşmada ise baroların katılma 
taleplerini değerlendiren mahkeme heyeti, gerçek ve 
tüzel kişilerin ise “suçtan doğrudan etkilenme durumu 
olmadığı” gerekçesiyle taleplerinin reddine karar verdi. 
Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, Onur Gencer’in 
tutukluluk halinin devamına karar verdi.

27 yaşında 7 kurşunla katledilerek yaşam hakkı 
elinden alınan Deniz Poyraz cinayeti, örgütlenme 
özgürlüğü ve nefret suçunun geldiği aşama açısından 
önemli olup; devletin yaşam hakkı ihlalini korumadaki 
sorumluluğu açısından da önemi büyüktür. Hukukun 
üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve 
bu kavramlara işlerlik kazandırmak için Adana Barosu 
olarak katılma talebinde bulunmuş olup davanın yakın 
takipçisi olacağız.

Deniz Poyraz cinayeti davasını Adana 
Barosu olarak takip ediyoruz

Denizli’de katıldığımız engelli E. B.’ nin 
kaçırılması, öldürülmesi davasında ‘insan 
ticareti’ suçundan emsal karar çıktı

E. B., 21 Ekim 2013 tarihinde kaçırılmasından 
12 gün sonra kuşkulu bir kazada hayatını 
kaybetti. Yüzde 50 zihinsel engelin yanı sıra 

yüzde 26 işitme engeli olan 17 yaşındaki maktülle ilgili 
dava Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 
17 Aralık’taki duruşmada karar açıklandı. Taksirle 
ölüme sebebiyet verme suçundan, engellli çocuğun 
bulunduğu aracın sürücüsü E. D.’ye 1 yıl 11 ay 10 gün 
hapis ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması, 
engelli çocuk maktülün zorla çalıştırıldığı gazinonun 
işletmecisi sanık Y. G. hakkında insan ticaretinden 
10 yıl hapis, 24 bin TL adli para cezası, 6136 sayılı 
yasaya muhalefetten üç ay hapis, 1200 TL adli para 
cezası, engelli çocuk maktülü kaçıran ve fuhuş 
yaptırıldığı düşünülen gazinolarda çalışmaya zorlayan 
E. T. hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma 
suçundan 11 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezasına 
hükmedildi.

Karar duruşmasına Baromuz Engelli Hakları 
Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Asile Betül Yayla 

katıldı. Av. Yayla, “E. B.’nin ailesi tam 8 yıldır adalet 
arıyordu. Bugün o karar çıktığı için mutlluyuz. 
Dava dosyası mütalasında insan ticareti suçundan 
cezalandırma talebi olmamasına rağmen emsal karar 
alınması bundan sonraki yargılamalar açısından çok 
önemli” dedi

Baromuzun yanı sıra Antalya Barosu, Ankara 
Barosu, Denizli Barosu, Diyarbakır Barosu, İstanbul 
Barosu ve Eşit Hakları İzleme Derneği davaya katılma 
talebinde bulundu.
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Adana Baro Başkanlığı, 31. Dönem Baro 
Meclisi Genel Kurul Toplantısı yapıldı. 
Yeni Adliye Sarayı Adana Barosu Avukatlar 

Salonu’muzda gerçekleştirilen toplantı meslek 
şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. Toplantının açılışını yapan önceki 
dönem Baro Meclisi Yazmanı Av. Veysel Susar, Meclis 
üyelerine yeni dönemin başarılı olması dileklerinde 
bulundu.

Daha sonra Baro Meclisi Başkanlık Divanı seçimine 
geçildi. Baro Meclis Başkanlığa yapılan oylama 
sonunda Av. Yasemin Tanır, Başkan Yardımcılığına Av. 
Ercan Avşar, Yazmanlığa Av. Başak Aygün, Üyeliklere 
Av. Eray Bolat ve Stajyer Avukat Eylül Satır seçildi. 
Adana Barosu Meclisi Başkanı Av. Tanır, yeni dönemde 
meclis toplantılarının düzenli gerçekleşmesi amacında 
olduklarını, mesleki sorunların çözümüne odaklı 
gündemlerin hazırlanarak toplantıların yapılacağını 
belirtti ve meclis üyelerine teşekkür etti. 

Başkanlık divanı seçiminin ardından söz alan 
Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, seçilen baro 
meclis divanını kutlayarak başarılar diledi. Av. 
Gökayaz, “Adana Barosu Başkanı olmaktan onur ve 
gurur duyuyorum. Bu duyguyu bana yaşatan sizlere 
teşekkür ediyorum. Bugün verimli bir toplantı oldu. 

Yararlandık. Değerli meslektaşlarım, bu dönem bizim 
şiarımız; Mesleki dayanışma. Bununla birlikte şeffaf 
ve denetlenebilir bir yönetim anlayışını taşıyoruz. 
Ben ve yönetim kurulumuzdaki tüm arkadaşlarım 
meslektaşlarımızın en iyisine layık olduğunu bilerek 
çalışıyoruz. Biz büyük bir aileyiz. İletişim kanallarımız 
açık. Sorunların nasıl aşılacağına ilişkin bu toplantıları 
yapıyoruz. Bizim aşamayacağımız engel yok.”

Baro Meclis Toplantısına Baro Başkanımız Av. 
Semih Gökayaz, TBB Genel Sekreteri Av. Veli Küçük, 
Başkan Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, Genel 
Sekreterimiz Av. İlker Mengü, Saymanımız Av. V. Mert 
Kuşdemir, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. Nevzat elçi, 
Av. Neval Yurtdaş, Av. İlker Güzel, Av. Duygu Özgüven, 
Av. Özcan Delihasan, Av. Gül Yalçın, Av. Erkan Çetin, TBB 
Delegemiz Av. Sinem Tanrısınatapan, önceki dönem 
Başkan Yardımcımız ve TBB Türkiye Avukatları Sosyal 
Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Denetleme Kurulu 
Üyesi Av. Sabahattin Gümüş, komisyon başkanlarımız 
ve stajyer avukatlarımız katıldı.

Önceki dönemde görev yapan başkan ve 
yönetimine emek ve katkıları için teşekkürlerini 
ifade etti. Başkanımız, Baro Meclisi Genel Kuruluna 
Baro Yönetim Kurulunun ve komisyonlarımızın 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. Av. Gökayaz, adliye 
içerisinde baromuza ait hizmet birimlerinin tefrişatı, 
yapılan harcamalar, Uyum Bürosu, ADABAYS ve 
CMK yol ücretleri hakkında önemli açıklamalarda 
bulundu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan 
görüşmeler neticesinde 30,00TL olan CMK müdafilik 
yol ücretleri 1 Mart 2022 tarihi itibariyle alınacak 
evraklarda 50,00TL, Yakapınar Jandarma komutanlığı 
yol ücreti ise 100.TL olarak belirlendi.” dedi. Çukurova 
Üniversitesi ve Çağ Üniversitesi eğitim kadrolarından 
yararlanmak istediklerini sözlerine ekledi.

Baro Meclisimizin 31. Dönem ilk 
toplantısı yapıldı

Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz; “Şiarımız; mesleki dayanışma ve şeffaflıktır”
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Türkiye Barolar Birliği ev sahipliğinde “TBB 
44. Baro Başkanları Toplantısı” 15 Ocak 2022 
tarihinde yapıldı. Av. Özdemir Özok Kongre 

Merkezi’nde yapılan toplantıya Başkanımız Av. Semih 
Gökayaz katıldı.

Başkanlar toplantısı saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının okunmasının ardından başladı. Açılış 
konuşması yapan TBB Başkanı Av. Erinç Sağkan, 
göreve geldiklerinden bu yana sorunların çözümü için 
Adalet Bakanı ve Bakanlık yetkilileriyle görüştüklerini, 
bazı konuların çözümünü sağladıklarını ama üzerinde 
çalışma yapılması gereken konuların süreç alacağını 
belirtti. Önümüzdeki süreçte barolarımızla birlikte ve 
birlik anlayışı içinde çalışacaklarını söyledi. 

Toplantıda;
Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı 

Yönetmeliğine ilişkin çalışma komisyonu 
oluşturulması,

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına ilişkin 
çalışma komisyonu oluşturulması,

Avukat ve Stajyer Avukatların Adliyelere 
girişlerinde yaşanan sorunların ve farklı uygulamaların 
değerlendirilmesi,

CMK ücretlerinin AAÜT ile eşitlenmesi, basit 
yargılama usulü ve sulh ceza hakimliklerinde 
görülen işler ile talimat duruşmalarındaki farklı ücret 
uygulamalarının değerlendirilmesi,

Adli Yardım bütçesinin yetersizliği ve ödenmelerin 

gecikmesi sorununun görüşülmesi,
Avukatlık mesleğinin ve meslektaşların 

sorunları ile yargı bağımsızlığı ve insan hakları 
konusunda son dönemde yaşanan gelişmelerin 
genel değerlendirilmesi, konuları üzerinde görüş alış 
verişinde bulunuldu.

Başkanımız Av. Semih Gökayaz, göreve yeni 
seçilen TBB Başkanı, yönetimi ve yeni seçilen  baro 
başkanlarına hayırlı uğurlu olmasını dileyerek 
sözlerine başladı. 

KVKK UYGULAMALARI, AVUKATLIK   
       KANUNU’NUN ÖNÜNE GEÇMİŞ VE BU   
       HALİYLE AVUKATLIK MESLEĞİ YAPILAMAZ  
       HALE GELMİŞTİR 

Avukatlık mesleğinin son dönemde ciddi 
erozyona uğratıldığını ama avukatların hiçbir 
zaman mücadelelerinden vazgeçmediklerini 
belirten Av. Gökayaz, “Mesleğin sorunları her 
geçen gün katlanmaktadır. KVKK uygulamaları, 
Avukatlık Kanunu’nun önüne geçmiş ve bu haliyle 
avukatlık mesleği yapılamaz hale gelmiştir. Avukatlık 
Kanunu’nun 2. Maddesindeki  yetkileri  genişletecek  
ve  güçlendirecek yasal düzenlemeler bir an önce 
yapılmalıdır. Yeni hukuk fakültesi açılmasının önüne 
geçilmeli, hatta akademik kadro olarak yetersiz 
fakülteler kapatılmalı ve üniversiteye giriş sınavındaki 
başarı diliminin yükseltilmesi sağlanmalıdır. 
Avukatların, aylık düzeyde elde ettiği gelirin asgari 
ücretin altında kalması halinde vergiden muaf 
olması sağlanmalıdır. Ticaret Mahkemelerindeki 
yetki değişikliği çok ciddi sıkıntılara yol açmış olup, 
bu durumun önceki haline getirilmesi sağlanmalıdır. 
Savunma mesleğine ve savunma hakkına saygı 
duyulduğu vakit, yargının gücünün ve toplumunda 
yargıya olan güvenin artacağı bilincine varılmalıdır. El 
ele omuz omuza çalışma ile tüm sorunları aşacağımıza 
inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz; 
“TBMM’ye sunulan yasa teklifi İstanbul
2 nolu Barosu’nun siparişidir.”

Türkiye Barolar Birliği ev sahipliğinde “45. Baro Başkanları Toplantısı” Ankara’da yapıldı
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45. Baro Başkanları Toplantısı, TBB Yönetim 
Kurulu ve baro başkanlarıının katılımıyla 
Türkiye Barolar Birliği’nde gerçekleştirildi. 

Toplantıya Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz katıldı. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının 

ardından TBB Başkanı Av. Erinç Sağkan’ın açılış 
konuşması ile toplantı başladı.

Baro Başkanları söz alarak, TBMM’ne sunulan 1136 
sayılı Avukatlık Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifiyle ilgili görüş önerilerini sundu. 

Başkanımız Av. Gökayaz, söz konusu teklife 
dair ‘mesleği zehirleyecek’ bir yasa teklifi ile karşı 
karşıya olduklarını belirterek, “Avukatlık stajı yapacak 
memurların görevlerine ara vermeden staj yapmasına 
dair düzenleme, avukatlık mesleğine enjekte edilecek 
son zehirdir. Anlaşılan o ki bu yasa teklifi, İstanbul 2 
Nolu Barosu’nun teklifidir. Oysa ki bu ülkede Türkiye 
Barolar Birliği var, Barolar var, 170 bin Avukat var. Koca 
TBMM’nin, Gazi meclisin içine düşürüldüğü durum 
da bu haliyle içler acısıdır. Yasaların nesnel, objektif, 
eşitlikçi olması gerekirken İstanbul 2 Nolu Barosu’nun 
siparişi ile hazırlanmış bir yasa teklifi ile karşı karşıyayız. 
Avukatlık mesleğinin onlarca sorunu varken İstanbul 
2 Nolu Barosu’nun ve yasama organının böyle bir 
teklif ile karşımıza çıkması ülkedeki 170 bin avukatın 
yok sayılması anlamını taşımaktadır. Avukatların yok 
sayılarak Avukatlık Kanunu’nda değişikliğe gidilmesi 
asla kabul edilemez. Avukatlık mesleğinin onur, 
kutsallık , liyakat ve mesleki birikim gerektiren bir 
meslek olduğunu, mesleğe ancak avukatlık stajı ile 
temayüz edilebileceğini bu teklif karşısında bir kez daha 
hatırlatmak isterim. Stajyer avukatlara yönelik gelir 
elde edecek bir işte çalışma yasağı elbette kaldırılmalı 
ama hazırlanacak yasa bu konuda daha ayrıntılı, daha 
belirgin, tartışmaya yol açmayacak bir yasa teklifi 

olmalıdır. Özellikle ilk altı aylık staj dönemine ilişkin 
stajyer avukatlar, hakim ve savcı adayları ile aynı özlük 
haklarına sahip olabilmeli, ikinci altı ayda ise avukatlık 
bürosunda stajlarını sigortalı olarak yapabilme yolu 
açılmalıdır. Yasa teklifi bu haliyle belirsiz ve içinde birçok 
sorunu barındırmaktadır. Avukatlık mesleğinin bunca 
ağır sorunu varken bugün bu toplantıyı yapıyor olma 
nedenimiz, İstanbul 2 Nolu Barosu’nun ülkedeki tüm 
avukatları ve baroları yok sayarak kendi çıkarları için 
koşmasından kaynaklanmaktadır. Elbette ki bugünler 
geçecek ve biz avukatlar hep birlikte mesleğimizin 
ve meslektaşlarımızın sorunlarını çözmek için omuz 
omuza mücadele edecek ve güzel günleri hep birlikte 
kuracağız.” dedi.

Türkiye Barolar Birliği ev sahipliğinde 
“45. Baro Başkanları Toplantısı” 
Ankara’da yapıldı

Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz; “TBMM’ye sunulan yasa teklifi İstanbul 2 nolu Barosu’nun siparişidir.”
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Adana’da, özellikle Avrupa’nın çöplerinin 
şehrimize getirilmesine ve bu çöplerin 
kentte gelişigüzel bertaraf edilmesine karşı 

protesto gösterisi düzenlendi.
Adana Barosu, Adana Tabip Odası, Adana Veteriner 

Hekimler Odası, Adana Diş Hekimleri Odası üyeleri ve 
bir çok Adanalı sanatçılarımız merkez Sarıçam ilçesi 
Çarkıpare Mahallesi’nde atık dökülen arazide bir araya 
geldiler.

Adana Barosu Başkan Yardımcımız Av. Miyesser 
Ersalan Önenli, Adana Akademik Meslek Odaları Birliği 
(ADAMOB) Dönem Sözcüsü ve Adana Tabip Odası 
Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, Adana Eczacı Odası 
Başkanı Ecz. Ö. Mürsel Yalbuzdağ, Adana Veteriner 
Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, meslektaşlarımız, 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çevre gönüllüleri 
ile Adanalı sanatçımız Haluk Levent ,Röportaj Adam 
olarak bilinen Mahsun Karaca ve yurttaşlar eyleme 
katıldı.

“ATIKLARI SULARIMIZA VE BEREKETLİ 
TOPRAKLARIMIZA DÖKMEK CİNAYETTİR”
Baro Başkan Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan 

Önenli, söz aldığı eylemde şunları söyledi; “Kentimizi atık 
çöplüğüne dönüştüren, içme sularımızı ve toprağımızı 
zehirli kimyasallara boğan, gıda güvenliğimizi hiçe 
sayan, maruz bırakıldığımız kimyasallar ve sağlığımızı 
tehdit eden metallerle yaşam hakkımızı ihlal eden tüm 
gerçek ve tüzel kişilerin tespit edilerek cezai işlemlerin 
yapılmasını istiyoruz.  Bereketli Çukurova toprakları ve 
ülkemiz bu doğa katliamına maruz bırakılmamalıdır. 
Avrupa’nın çöplerinin Adana’ya getirilmesi derhal 
yasaklanmalıdır.” dedi.

Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ile Vegan 
Derneği tarafından başlatılan ve baromuzun 
müdahil olduğu ‘70 yaban keçisinin 

avlanmasına ilişkin ihalenin iptali’ talepli davada Adana 
2.İdare Mahkemesi; yaban hayvanlarının sayılarına, 
avlanacakları sahalara ve avlanmanın sonuçlarına ilişkin 

ihaleler açısından idare tarafından bilimsel, somut ve 
kapsamlı araştırma yapılması gerektiğini aksi halde 
ihalenin hukuka uygun olmayacağını belirtti. Dava 
konusu ihaleye ilişkin iptal kararı verdi. 

Baromuz Hayvan Hakları Komisyonumuz konuyla 
ilgili açıklamada; “Bu karar, av sezonunun bitmesine 
oldukça yakın bir tarihte verildiği için, pratik bir 
fayda sağlayamadı. Çünkü ihalenin iptal edilmesine 
kadar geçen sürede yüksek bir ihtimalle hayvanların 
çoğu avlandı. Dava ile ilgili gelişmeleri takip etmeye 
devam edeceğiz. Davayı takip eden meslektaşımız 
ihalenin iptal kararı verilene kadar süreçte kaç hayvanın 
öldürüldüğüne ilişkin bilgi edinme başvurusu yaptı. 
Hayvan hakları mücadelemiz devam edecek.”

Baromuz, Avrupa’nın çöpünün 
Adana’ya getirilmesine karşı yapılan 
eyleme katıldı

Baromuzun da müdahil olduğu beş ilde 
70 yaban keçisinin avlanması ihalesini 
Adana 2. İdare Mahkemesi iptal etti
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Adana Barosu Kültür ve Sanat Komisyonu 
etkinlikleri kapsamında Baromuz Müzik 
Topluluğu tarafından düzenlenen konser 

programı gerçekleştirildi.
Tamamı avukatlardan oluşan 25 kişilik müzik 

topluluğumuz solo, düet ve vokaller şeklinde 
seslendirdikleri şarkı ve türkülerle izleyenlerden büyük 
beğeni topladı. Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşen programın sunuculuğunu 
Av. Merve Toğma yaptı.

Konserde; Av. Uğur Buğra Tanır, Av. Aykan Eser, Av. 
Neriman Demirci - Av. Havva Sakın, Av. Gülen Diler, 
Av. Elif Mantı Açıkgöz, Av. Ulaş Avşar, Av. Rojda Yıldırım 
- Av. Eray Bolat, Av. İrem Saluk, Av. Ezgi Gökoğlu, 
Av. Gizem Gür Çalışkan, Av. Zeynep Selin Uğurlu, 
Av. Mehmet Can Kurt, Av. Ayşenur Keçe, Av. İsmail 
Mutlu, Av. Gökhan Umurhan, Av. Çiğdem Yasemin 
Tekdemir, Av. İkbal Özlem Arıoğlu, Av. Ercan Kılınç, 
Av. Yusuf Semih Altıntaş, Stj. Av. Ali Çağatay Biçer, Stj. 
Av. Alperen İyi, Stj. Av. Boran Anlar ve Stj. Av. Nagihan 
Özenli, sahne performanslarıyla büyük alkış aldı.

Başkanımız Av. Semih Gökayaz, 2017 yılında 
kurulan Baromuz Müzik Topluluğu’na, Kültür 
Sanat Komisyonu Koordinatörümüz Av. Duygu 

Özgüven’e ve Müzik 
Topluluğu Temsilcisi 
Av. Buğra Tanır’a, 
Seyhan Belediyesine 
ve konser salonunun 
tahsisi, düzenlenme 
gibi pek çok hususta 
katkısı olan Baromuz 
Genel Sekreteri Av. 
İlker Mengü’ye, Müzik 
hocası Özgür Sarıçam’a 
emeği geçenlere 
teşekkürlerini sundu.

Başkanımız Av. Gökayaz ve Kültür Sanat Komisyonu 
Koordinatörü Yönetim Kurulu üyemiz Av. Ayşe Duygu 
Özgüven sahnede yer alan tüm meslektaşlarımız adına 
Av. Buğra Tanır’a ve emek ve katkılarından adına 
müzik hocası Özgür Sarıçam’a plaket takdim etti.  Av. 
Gökayaz, “Sporcusuyla, solistiyle, enstrüman çalan 
müzisyeniyle, tiyatroda sahne alan meslektaşlarıyla 
Adana Barosu çok yetenekli ve mutlu bir aile. Adana 
Barosu çok güzel bir aile.” dedi. Etkinliği, yönetim 
kurulu üyelerimiz, hakim, avukat, stajyer avukat, 
davetliler, eş ve çocukları ile izledi.

Baromuz Müzik Topluluğu üyeleri hem 
sesleri hem de sahne performanslarıyla 
ayakta alkışlandı
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Adana’nın düşman 
işgalinden 
kurtuluşunun 

100. Yılında 5-9 Ocak 
2021 tarihleri arasında 
Mersin Barosu ile birlikte 
düzenlediğimiz “5 Ocak 
Kurtuluş Kupası Avukat 
Spor Oyunları’na 17 barodan 
toplam 24 futbol, 10 kadın 
voleybol, 6 erkek voleybol 
ve 12 erkek basketbol takımı 
olmak üzere toplam 52 
takım katıldı.

Spor oyunları Adana Barosu Futbol Takımı ile 
Elazığ Barosu arasında Muharrem Gülergin Stadında 
oynanan maçla start aldı. Başkan Yardımcımız Av. 
Miyesser Ersalan Önenli, Mersin Barosu Başkanı Av. 
Gazi Özdemir, Yüreğir İlçesi Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Müdürü Halit Yılmazel, Spor Komisyonu Koordinatör 
Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Özcan Delihasan, 
Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Duygu Özgüven, Av. 
İlker Güzel, Spor Komisyonu Başkanımız Av. Sefa 
Ün, karşılaşmanın başlama vuruşunu birlikte yaptılar. 
Baromuz üyesi meslektaşlarımız, aileleri, Adanalı ünlü 
spor adamı ve milli futbolculardan Ercan Aslankeser 
katıldılar. 

Nefes kesen mücadelelere sahne olan oyunlar 
sonunda oyuncularının birbirlerini alkışlamaları 
centilmenlik adına büyük takdir topladı. Futbolda 
Gaziantep Barosu Zeugma, Erkek ve Kadın Voleybolda: 
İstanbul Barosu Takımı, Basketbolda Ankara Barosu 
Takımları kupayı kaldırdılar.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara 
kupa ve madalyaları Başkanımız Av. Semih Gökayaz, 

Başkan Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, 
Yönetim Kurulu üyemiz Av. Gül Yalçın, Av. Özcan 
Delihasan, Av. Duygu Özgüven, Spor Komisyonu 
Başkanımız Av. Sefa Ün tarafından tarafından takdim 
edildi. 

Adana Barosu Kadın Voleybol Takımımız da güçlü 
rakibi İstanbul Barosu’na finalde 3-0 kaybederek, 
turnuvayı 2. olarak tamamladı. Adana Barosu 
Veteran Futbol Takımımız ve Adana Barosu Adonis 
Futbol Takımımız ‘Futbol Altın Grubu’na kalarak 
mücadelesini sürdürmüş ve Altın Grup’ta 7. ve 8. 
sıralarda yer almışlardır. Adana Barosu Anka Futbol 
Takımımız ‘Futbol Gümüş Grubu’nun şampiyonluk 
maçına çıkmış güçlü rakibi Sakarya Barosu Futbol 
Takımı’na 4-1 yenilerek 2. oldu. Adana Barosu Futbol 
Takımımız da Gümüş Grup’ta oynayarak mücadelesini 
tamamladı. Adana Barosu Anadolu Futbol Takımımız 
ve Adana Barosu Ceyhan Futbol Takımımız ‘Futbol 
Bronz Grubu’nda maçlarını oynayarak turnuvayı 
tamamladı. Adana Barosu Erkek Voleybol Takımımız 
tüm maçlarında sergilediği mücadeleleriyle beğeni 
topladılar. Adana Barosu Erkek Basketbol Takımımız, 
Mersin Barosunun düzenlediği Limon Çiçeği 
Turnuvasına katılarak turnuvayı tamamladı.

“5 Ocak Kurtuluş Kupası Avukat Spor 
Oyunları” yine nefesleri kesti

Futbolda Gaziantep Barosu Zeugma, erkek ve kadın voleybolda: İstanbul Barosu, basketbolda Ankara Barosu takımları 

kupayı kaldırdı.
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Başkanımız, Spor oyunlarına katılan tüm 
barolara, organizasyonda emek ve çaba harcayan Spor 
Komisyonu Koordinatörü Yönetim Kurulu Üyemiz 
Av. Özcan Delihasan’a, Spor Komisyonu Başkanımız 
Av. Sefa Ün, Spor Komisyonu Başkan yardımcılarımız 
Av. Arda Aslankeser, Av. Kasım Yaraşır’a, Av. Osman 

Ali Kemaneci ve tüm Spor Komisyonu üyesi 
meslektaşlarına, ayrıca spor sahalarının kapılarını 
açan Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Gençlik 
ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü’ne, Türkiye Futbol 
Federasyonu Bölge Müdürlüğü’ne ve TFF İl Hakem 
Kurulu’na şükranlarını sundu.
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Baromuz tarafından 18-19 Aralık 2021 
tarihleri arasında düzenlenen sertifikalı 
Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) konulu 

meslek içi eğitim semineri Şirin Park Oteli’nde 60 
ve 90 kişilik sınıflarda başarıyla tamamlandı. Açılış 
programında Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, 
TBB Genel Sekreterimiz Av. Veli Küçük, Adana Barosu 
CMK Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyemiz Av. 
Neval Yurtdaş, Yönetim Kurulu üyemiz Av. Erkan Çetin 
hazır bulundu. CMK listesinde görev alan avukatların 
katılım gösterdiği bu eğitimde, Av.Gökayaz ile Av. 
Küçük, sınıflarda görüş ve düşüncelerini paylaştı.

CMK SİSTEMİ İLE YURTTAŞIN SAVUNMA  
       HAKKININ GÜVENCESİYİZ

Başkanımız Av. Gökayaz, kendi meslek hayatından 
örnekler sunarken, tavsiyelerde bulunduğu 
konuşmasında özetle; “CMK görevlendirmelerinde 
meslektaşlarım bilgi, beceri ve donanımını sonuna 
kadar ortaya koymalıdır. CMK listesinde görev alan 
meslektaşlarım hem yurttaşlarımızın savunulması 
hem de adaletin gerçekleşmesi konusunda ciddi 
sorumluluk üstlenmiş durumdalar. CMK sistemi ile 
yurttaşın savunma hakkının güvencesiyiz. Avukatlık 
Kanunu’nun gereklerini yerine getirirsek her yerde 
kahraman siz olursunuz. Her duruşma salonu bizim 
için bir sahnedir. Siz de bu sahnenin baş rol oyuncusu 
olun. Bunun semeresini meslek yaşamınızın ilerleyen 
döneminde mutlaka göreceksiniz. Şunu da asla 
unutmayın; CMK avukatlığı yoktur, avukat vardır.” 
diye konuştu.

Av. Gökayaz, programın yapılmasında emek ve 
çaba harcayan Komisyon Koordinatörümüz Av. Neval 
Yurdaş’a, CMK Komisyonu üyelerine ve eğitim veren 
meslektaşlarımıza teşekkür etti.

TBB Genel Sekreterimiz Av. Küçük ise, 4-5 Aralık’ta 
yapılan TBB Genel Kurulu ve seçimleri sonrası yaptıkları 

çalışmalar hakkında bilgiler verdi. CMK ücretlerinin 
iyileştirilmesi için çaba harcayacaklarını ifade ederek, 
“Umutsuz olmayalım. Kendimizi geliştirelim.” dedi. 
Adana Barosu’nun CMK eğitimlerini kendi üyeleri 
tarafından verilmesinden duyduğu mutluluğu da 
dile getirdi ve Türkiye Barolar Birliği’nin çalışmaları 
hakkında bilgi verdi.

CMK Koordinatörümüz Av. Neval Yurtdaş ise 
“Savunma hakkının sağlanması ve etkin bir hukuki 
yardımda bulunulması bakımından bu tür eğitimlere 
devam edeceğiz.” dedi.

CMK HAKKINDA BİLGİ VE DENEYİMLERİNİ  
       AKTARDILAR

Seminere katılan avukatlara, Baromuz üyesi 
meslektaşlarımız Av. Ümit Büyükdağ, Av. Neval 
Yurtdaş, Av. Erkan Çetin, Av. Filiz Feyhan Aksoy, 
Av. Battal Özer, Av. Sebahattin Demir, Av. Kübra 
Mimaroğlu ve Davranış Bilimleri Uzmanı Gülçin 
Demir tarafından; zorunlu müdafilik ve avukata erişim 
hakkı müdafi ve vekil 
hakları, CMK’da seri 
ve basit muhakeme 
usulü, soruşturma 
yöntemleri, 
yakalama, göz altı ve 
ifade alımı, arama ve 
el koyma, tanık, teşhis 
ve hukuka aykırı 
deliller, kovuşturma 
(hüküm ve  kanun  
yolları), tutukluğa sevk, tutuklama kararları, tutuklama 
kararlarına itiraz usulleri, iddianame değerlendirilmesi, 
CMK İç Yönergesi-Baronet Uygulaması, infaz, mahsup, 
cezaevi uygulamaları, SSÇ ve mağdurlarla görüşme ve 
savunma teknikleri hakkında bilgi ve deneyimlerini 
aktardılar.

150 meslektaşımızın katılmıyla iki gün 
süren Sertifikalı CMK Eğitim Seminerimiz 
tamamlandı
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Baromuz Kültür Sanat ve Spor Komisyonu 
tarafından ortaklaşa düzenlenen Kapadokya 
Erciyes gezisi yapıldı. Baromuza üye 

avukat ve stajyer avukatlar yorucu ve yoğun geçen 
çalışmaların ardından stres attılar.

Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, Başkan 
Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, Kültür 
Sanat Komisyonu Koordinatör Yönetim Kurulu 
Üyemiz Av. Duygu Özgüven, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Av. Gül Yalçın, Av. Neval Yurtdaş, Disiplin 
Kurulu Başkanımız Av. Filiz Kaçan Yatmaz,  Disiplin 
Kurulu Üyemiz Av. Gürler Gaydan, önceki Baro 
Başkanımız Av. Mengücek Gazi Çıtırık’ın yanı sıra 
50 kişilik geniş bir katılımla gerçekleşen gezide; ilk 
olarak Peri Bacaları ile ünlü Ürgüp’e gidildi. Burada 
Dervent Vadisi ya da ‘Hayal Vadisi’ olarak da bilinen 
peri bacası oluşumlarının bulunduğu Develi Vadisi 
gezildi. Daha sonra Paşabağları’nda bulunan St. 
Simon Şapeli kalıntıları ve bölgede ender rastlanan üç 

başlı mantar kaya oluşumlarının bulunduğu bölgeyi 
keşfeden kafilemiz, çanak ve çömlek yapımıyla 
meşhur Avanos’ta panoramik şehir turu eşliğinde 
çömlek yapım atölyesinde gitti. Çanak çömlek 
yapılan animasyon izleyen meslektaşlarımız daha 
sonra yaşamın peri bacaları ile iç içe sürdüğü Göreme 
Açıkhava Müzesi’ni gezdi. Gezinin ikinci gününde 
meslektaşlarımız, Erciyes dağına çıkararak verilen 
serbest zamanı gönüllerince değerlendiler.

Avukat ve stajyer avukatlarımız gezide bol bol 
fotoğraf çektirip, yöre ile ilgili bilgiler aldılar. Etkinliğe 
katılan meslektaşlarımız, çok güzel bir gezi programı 
olduğunu belirterek, Baro Başkanımız Av. Semih 
Gökayaz ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür 
ettiler.

Kafilemize eşlik eden rehberimiz Engin Tan’a yöre 
hakkında verdiği bilgilerle gezimize sağladığı katkılar 
için teşekkür ediyoruz.

Adana Barosu Spor Komisyonumuz 
tarafından düzenlenen ‘Tavla Turnuvası’nda 
meslektaşlarımız bir araya geldi.

Baro Tesislerimizde hafta sonu düzenlenen tavla 
turnuvasında 6’sı kadın olmak üzere 36 avukatımız, 
birbirleriyle kıyasıya yarıştı ve aynı zamanda 
eğlenerek iş yoğunluğunun stresini attı.

Tavla Turnuvası’nda birinciliği, Av. Onurcan 
Yılmaz alırken, 2. Av. Ferhat Özkan, 3. Av. Sinan 
Gözlüdere oldu. Turnuvada komisyon üyelerimiz Av. 
Esma Çömelek ve Av. Hakan İlbeyi de yer aldılar.

Tavla Turnuvasını düzenleyen Spor Komisyonu 
Başkan Yardımcımız Av. Arda Aslankeser, turnuvada 
dereceye giren avukatlarımızı tebrik ederek plaket 
takdim etti.

Baromuz üyesi meslektaşlarımızla 
Kapadokya Erciyes gezisi düzenledik

Baromuz tarafından düzenlenen Tavla 
Turnuvası yapıldı



20

Baromuz tarafından 2001 yılında haciz 
işlemi için gittiği bir evde katledilen görev 
şehidimiz Av. Savaş Bedir anısına bu yıl on 

dokuzuncusu düzenlenen ‘Av. Savaş Bedir Halı Saha 
Futbol Turnuvası’ başladı.

Açılış töreninde Baro Başkanımız Av. Semih 
Gökayaz yaptığı konuşma, görevi başında katledilen 
Av. Savaş Bedir ve icra memuru Hasan Fındıl’ı rahmetle 
andı. Turnuvaya katılan takımlara ve hakemlere başarı 
dileğinde bulundu. 

Av. Gökayaz, “Adliyemizin tüm unsurları olan 
hakim, savcı, avukat, adliye personelleri, avukat 
katipleri, infaz koruma memurları buradalar. Kura 
çekiminden sonra ‘Nefesler tutuldu’ demiştik. İki 

yıllık özlem bitti. Tüm takımlara başarılar diliyorum. 
Dostluk, kardeşlik ve centilmenlik kazansın.” dedi.

Başkanımız Av. Gökayaz, konuşmasının ardından 
Adliyespor-Türk Büro Sen takımları arasında Bilfen 
Halı Saha’da oynanan açılış maçının başlama vuruşunu 
yaptı.

Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz’ın yanı sıra 
açılışta Spor Komisyonu Koordinatörü Av. Özcan 
Delihasan, Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Nevzat Elçi, 
Spor Komisyonu Başkanımız Av. Sefa Ün, eski milli 
futbolcu Ercan Aslankeser, Spor Komisyon Başkan 
Yardımcılarımız Av. Arda Aslankeser, Av. Osman Ali 
Kemaneci, komisyon üyeleri, meslektaşlarımız ve 
takımların temsilcileri hazır bulundu.

Adana Barosu Spor Komisyonumuz 
tarafından 26 Mart Cumartesi günü Yeni 
Adana Stadyumu Masa Tenisi Salonu’nda 

ilki gerçekleştirilen
Masa Tenisi Turnuvası’nda 2’si kadın olmak üzere 

toplamda 20 avukatımız kıyasıya mücadele ederek 
stres attılar.

Başkanımız Av. Semih Gökayaz’ın kura çekimine 
eşlik ettiği turnuvamızda uluslararası masa tenisi 
hakemlerimiz Mehmet Salih Şekeröz, Ertuğrul Şimşek 
ve Antrenör Şervan Başcı görev aldılar. 

Turnuvamızda birinciliği Stj. Av. Fatih Alp Eren 
elde ederken 2. Stj. Av. Mikail Bülbül, 3. Av. Tayyiphan 
Ünsal ve 4. Av. Ahmet Alp Elbek oldular. Turnuvada 
Spor Komisyonu Başkanı Av. Sefa Ün ve komisyon 
üyeleri Av. Sevda Sevilmiş ve Av. Emin Coşkun da yer 
aldılar.

Turnuvamızı düzenleyen Spor Komisyonu 
Üyesi Av. Alparslan Uçman, destekleri için Baro 
Başkanımız Av. Semih Gökayaz ve Spor Komisyonu 

Koordinatörümüz ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. 
Özcan Delihasan’a, turnuvamıza ev sahipliği yapan 
Adana Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürü Muzaffer 
Çintimar nezdinde tüm kurum çalışanlarına ve 22. 
Dönem Adana Milletvekili Kemal Sağ nezdinde Çiltar 
MTİ Spor Kulübü çalışanlarına şükranlarını iletirken 
uluslararası ve ulusal masa tenisi turnuvalarında her 
geçen gün adından söz ettiren ilimize yeni bir turnuva 
kazandıran baromuzun etkinliklerinin daha geniş 
katılımlarla geleneksel olarak devam edeceğine dair 
inancını paylaştılar.

İki yıl aradan sonra ‘Av. Savaş Bedir Halı 
Saha Futbol Turnuvası’nda buluştuk

Baromuz üyesi Avukatlar Masa Tenisi 
Turnuvasında raketlerini konuşturdu
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Baromuz Spor Komisyonumuzun 
etkinlikleri kapsamında Av. Kasım Ramazan 
Çavuşoğlu’na atfedilen satranç müsabakaları 

renkli görüntülere sahne oldu.
Taktik hamlelerin bolca kullanıldığı turnuvada 

doğru strateji ile hedeflenen matı gerçekleştiren 
meslektaşlarımızın coşkusu görülmeye değerdi.

Meslektaşlarımız, kaliteli zaman geçirdikleri 
böylesi bir ortamın kendilerine sunulmasından dolayı 
duydukları mutluluğu dile getirdiler.

Avukatlar Salonumuzda 2’si kadın olmak üzere 30 
avukatın katılımıyla düzenlenen etkinlik iki gün sürdü.

Etkinliğimizde; birinciliği Av. Hüseyin Can, 
ikinciliği Av. Muzaffer Kaya, üçüncülüğü Av. Ahmet 
Emre Ekin elde etti.

Baromuz avukatlarından geçmiş dönem Türkiye 
Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Av. Veysel Tuncil, 
Spor Komisyonu Başkanımız Av. Sefa Ün ve Komisyon 

üyesi Av. Öykü Eşberk dereceye girenlere ödüllerini 
takdim etti.

Müsabakalar sonunda, Spor Komisyonu Üyesi 
Av. Öykü Eşberk, destekleri için Baro Başkanımız Av. 
Semih Gökayaz ve Spor Komisyonu Koordinatörümüz 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Özcan Delihasan’a, Spor 
Komisyonu Başkanı Av. Sefa Ün’e, Komisyon Üyesi 
Av. Nuri Şahin’e ve Baromuza hediye ettiği satranç 
takımlarıyla Av. Veysel Tuncil’e teşekkür etti.

Av. Öykü Eşberk, satranç müsabakalarını geleneksel 
hale getireceklerini ifade etti.

Meslektaşlarımız, Av. Kasım Ramazan 
Çavuşoğlu satranç etkinliği’nde
“Şah-Mat” dedi

Baromuz Çocuk Hakları Merkez Koordinatörü 
Av.Miyesser Ersalan Önenli, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Av.Gül Yalçın Aslan, Çocuk Hakları 

Komisyonu Başkanları Av. Gamze Lamba Apaydın 
ve  Av.Murat Gülsün, Komisyon Üyelerimiz, Av.İpek 
Dirim Kara, Av. Dudu Büşra Maksutoğlu, Av. Suna Zor, 
Av. Şirin Şeyma Bulut,  Av. Çağla Çınar Sevimli, Stj. Av. 
Gizem Sarıaslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle Adana Valiliği Sevgi Evleri’nde 
koruma ve bakım altında kalan çocuklarla Çukurova 

Belediyesi Tiyatro salonunda “Pamuk Prenses ve 10,5 
Cüceler” oyununu izleyip ardından Mc Donalds Çocuk 
Vakfı tarafından ikram edilen yemek yenildi. 

Baromuz Çocuk Hakları Merkez Koordinatörü Av. 
Miyesser Ersalan Önenli, günün anlam ve önemine 
değinerek, “Etkinliğimize 
destek veren, Çukurova 
Belediye Başkanı Soner 
Çetin’e, Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürü Tolga 
Solmaz’a, Tiyatro ve 
Drama Eğitmeni Dilek 
Kont’a ve Mc Donalds 
Çocuk Vakfına teşekkür 
ediyoruz. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün çocuklara 
armağan ettiği 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nız kutlu 
olsun!” dedi.

Baromuz 23 Nisan’ı sevgi evlerindeki 
çocuklarla kutladı
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Baromuz Kültür Sanat Komisyonu etkinlikleri 
kapsamında Baromuz avukatlarından 
oluşan Av. Altuğ Polat Tiyatro Topluluğu, 

Fransız komedya yazarı Moliére’in unutulmaz eseri 
“Cimri” tiyatro oyunuyla sahne aldı.

Yönetmenliğini Adana Devlet Tiyatroları sanatçısı 
Gökhan Doğan, yönetmen yardımcılığını Adana 
Devlet Tiyatroları sanatçısı Burçin Börü’nün yaptığı, 
meslektaşlarımız, Ayşenur Atıcı, Bihter Açıkkan, Buse 
Secenoğlu, Cem Çetin, Fatih Aslan, Gizem Sahip, 
Meryem Eren Şahin, Mustafa Serdar Demirtaş, Pelin 
Gençdal, Seda Sağ, Sibel Öner, Tolga Kaan Pataz 
ve Yılmaz Yurtturu’nun rol aldığı oyun, 01 Burda 
Performans Gösteri Merkezi’nde sahnelendi.

Profesyonelce bir oyun ortaya koyan 
meslektaşlarımız, bizlere unutulmaz bir gece yaşattı. 
Sahne performanslarıyla ayakta alkışlandılar.

Oyun sonunda Tiyatro Sanatçısı Altan 
Gördüm, Kültür Sanat Komisyonu Başkanımız ve 
Topluluğumuzun Temsilcisi Av. Fatih Aslan’a, Vali 
Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, yönetmen Gökhan 
Doğan’a, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 
yönetmen yardımcısı Burçin Börü’ye plaket takdim 
etti.  Topluluğumuzun en kıdemli üyesi Av. Yılmaz 
Yutturu’ya ise Kültür Sanat Komisyonu Koordinatör 

Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ayşe Duygu Özgüven bir 
buket çiçek verdi.

Başkanımız Av. Gökayaz, emeği geçenleri tebrik 
ederek, başarılarının devamını diledi. Av. Gökayaz, 
“Tiyatro Topluluğumuzu 2011 yılında kurmuştuk. 
Bugün onuncu oyunu sahneledik. Bilindiği gibi elim 
bir olay sonucu Tiyatro Topluluğumuzun önemli bir 
ismi Av. Altuğ Polat’ı kaybettik. Ruhu şad olsun. Adana 
Barosu büyük bir aile, Adana Barosu yetenekli bir aile, 
Adana Barosu eğlenceli bir aile, Adana Barosu eylemci 
bir aile, Adana Barosu çok güzel bir aile.” dedi.

Oyunumuzu, Baro yönetim kurulu üyelerimiz, 
avukat ve stajyer avukatlar eş ve çocukları ile çok sayıda 
davetli izledi.

Av. Altuğ Polat Tiyatro Topluluğumuz, 
Moliére’in “Cimri” adlı oyunuyla sahne aldı
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Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Adana’ya gelişinin 99. yıl dönümü 
Baro Başkan Yardımcımız Av. Miyesser 

Ersalan Önenli’nin katıldığı törenlerle kutlandı.
Atatürk Parkı’nda düzenlenen törene, Vali 

Süleyman Elban, 6. Mekanize Piyade Tümen ve 
Garnizon Komutan vekili Tuğgeneral Mustafa Cüneyt 

Arıkan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan 
Karalar, kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri, 
askeri ve mülki erkan katıldı.

Vali Süleyman Elban, 6. Mekanize Piyade Tümen ve 
Garnizon Komutan vekili Tuğgeneral Mustafa Cüneyt 
Arıkan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan 
Karalar, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal 
Marşı okundu.

99 YIL ÖNCESİ CANLANDIRILDI
Tören, daha sonra Adana Tren Garı’nda yapılan 

etkinlikle devam etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
15 Mart 1923’te trenle kente gelerek Adana’ya ayak 
bastığı anlar temsili olarak canlandırıldı.

Adana’da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve 
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü 
nedeniyle törenler düzenlendi.

Asri Mezarlık Şehitliği’nde anıta çelenk 
bırakılmasıyla başlayan törenin ardından saygı 
duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal 
Marşı okundu.

Törene, Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, 
Baromuz tarafından düzenlenen ‘Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele Çalıştay’ı için ilimizde bulunan TBB 
Başkanı Av. Erinç Sağkan, TBB Başkan Vekili Av. Sibel 
Suiçmez, TBB Genel Sekreteri Av. Veli Küçük, Artvin 
Barosu Başkanı Av.Ayla Varan ile birlikte katıldılar. 
Tören sonrası, şehit kabirlerine karanfil bıraktılar. 
Törene, Vali Süleyman Elban, 6. Kolordu Komutan 
Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa 
Cüneyt Arıkan, Adana Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili İsmet Yüksel kamu kurum ve kuruluşlarının 
temsilcileri ve şehit yakınları katıldı.

Baro Başkan Yardımcımız Av. Miyesser 
Ersalan Önenli 15 Mart Atatürk’ün Adana’ya 
gelişinin 99. yıl dönümü törenlerine katıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Zaferi’nin 107. yıl dönümü törenlerine 
Başkanımız Av. Semih Gökayaz ve TBB 
Başkanı Av. Erinç Sağkan birlikte katıldılar
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Baro Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz 
Anıtkabir’de Büyük Atatürk’ün huzuruna çıktı

Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, Başkan 
Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, 
Genel Sekreterimiz Av, İlker Mengü, 

Saymanımız Av. V. Mert Kuşdemir, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Av. Gül Yalçın, Av. 
Ayşe Duygu Özgüven, Av. İlker 
Güzel ve Av. Erkan Çetin ile, 31. 
Dönem seçimlerinden sonra 
yoğun gündem nedeniyle 
gerçekleştiremediği 
Anıtkabir’i ziyaret ederek 
büyük Atatürk’ün huzuruna 
çıktı.

Anıtkabir 
önünden askerler 
eşliğinde yürüyerek 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün mozolesine 
çelenk bırakan 
heyet, burada saygı 
duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

Daha sonra Başkanımız Av. Gökayaz, Anıtkabir 
Özel Anı deftere şunları yazdı:

“Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, Adana Barosu 31. Olağan 
Genel Kurulu neticesinde Cumhuriyetimizin yılmaz 

savunucusu olma şiarıyla Adana Barosu Başkanlığı 
olarak huzurunuza gelmiş olmanın onur ve mutluluğu 
içerisindeyiz.

Seçilen tüm kurullarımızla birlikte Baromuz adına 
söz veriyoruz ki; demokrat 
ve aydın bireyler olarak 
hukukun üstünlüğü, temel hak 
mesleğimizin onuru için hiç 
yılmadan çalışmaya devam 
edeceğiz ve özgürlüklerin 
geliştirilmesi ve eserleriniz 
ve ilkelerinizden taviz 

vermeden, aklın 
ve bilimin ışığında 
yürümeye devam 
ederek kültürümüzü, 
çağdaş ve muasır 
medeniyetler 
seviyesinin üzerine 
çıkaracağız.

Bizlere açmış olduğunuz bu onurlu yolu “Hak 
kuvvetin üstündedir” şiarıyla yürüyeceğimize 
aziz hatıranız önünde bir kez daha söz veriyoruz. 
Saygılarımızla ve sonsuz minnetle.

Av. Semih GÖKAYAZ
Adana Barosu Başkanı”
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5 Nisan Avukatlar Günü’nde düzenlenen törenle 
meslekte 25. yılını dolduran 45 meslektaşımıza 
plaketleri takdim edildi. 

Başkanımız Av. Semih Gökayaz, “Bugün bu 
törenimiz yıldızlar geçidi gibi olacak. Her biri 
birbirinden değerli meslektaşlarıma hak – hukuk, 
adalet ve demokrasi mücadelesi yolunda başarılar 
diliyorum.”

Törene, Başkanımız Av. Semih Gökayaz, Çukurova 
Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Büyükşehir 

Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Türkan Eşli, 
Başkan Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, 
Genel Sekreterimiz Av. İlker Mengü, Saymanımız Av. 
V. Mert Kuşdemir, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. 
Gül Aslan, Av. Nevzat Elçi, Av. Neval Yurtdaş, Av. İlker 
Güzel, Av. Erkan Çetin, Av. A. Duygu Özgüven, TBB 
delegemiz Av. Sinem Tanrısınatapan, Av. Kezbannur 
Aksu Adana Barosu önceki başkanları Av. M. Ziya 
Yergök, Av. İbrahim Gazioğlu, Av. Mengücek Gazi 
Çıtırık ve avukatlar katıldı.

Meslekte 25. yılını dolduran 
meslektaşlarımıza plaket töreni

25. Yıl Plaketi Alan Meslektaşlarımız

Av. Ali Ozanemre
Av. Lokman Hakim Temur
Av. Nuray Ege
Av. Hasan Özler
Av. Mustafa Cemalettin Çopuroğlu
Av. Adil Paşa
Av. Ali Can Dedeler
Av. İsmail Hakkı Atal
Av. Sezayi Biçen
Av. Murat Özer
Av. Ali Göçer
Av. Devrim Okan Erdoğan
Av. Yusuf Gökhan Yaycıoğlu
Av. Ali Köse
Av. Ayşe Deniz Atış

Av. Ebruhan Karayandı
Av. Mengücek Gazi Çıtırık
Av. Sedat Birbiçer
Av. Osman Toklu
Av. Hürü Cığız
Av. Gülsen Çalıkuşu Baykal
Av. Murat İşisağlam
Av. Ahmet Yayvan
Av. Sevtap Yakar
Av. Ömer Vural Arıkan
Av. Orhan Toklu
Av. Feride Demirezen
Av. Uğur Aydıngül
Av. Erhan Sönmez
Av. Selçuk Serçe

Av. Fayık Biçen
Av. Bülent Maraklı
Av. Özlem Kara
Av. İbrahim Çağdaş Bozdoğan
Av. Remzi Ümit Atay
Av. Seyhun Uyanık,
Av. Mustafa Dilcioğlu
Av. Adil Bian
Av. Ahmet Emre Ekin
Av. Teoman Ulaş
Av . Mustafa Çortancıoğlu
Av. Fehmi Eroğlu
Av. Fahrettin Kaya
Av. Huriye Dorak
Av. Meral Bozdoğan
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5 Nisan Avukatlar Günü kutlamaları çerçevesinde 
Atatürk Parkı’nda Atatürk Anıtına çelenk 
sunumuyla gerçekleştirdik.

Atatürk Parkı’ndaki törene meslektaşlarımız 
cübbeeleriyle katıldı.Başkanımız Av. Semih Gökayaz 
ve Başkan Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli 
Anıta çelenk sundu.

Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal 
Marşı okundu. Çelenk sunma törenine avukatlar, Adana 
Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, TBB delegelerimiz, komisyon 
başkanlarımız, önceki baro başkanlarımız olmak üzere 
geniş bir topluluk katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
etkinlikleri, Atatürk Parkı’ndaki Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha 

sonra kortej eşliğine çocuklar ve protokol üyeleri, 
Adana Büyükşehir Belediye Bandosu’nun marşları 
eşliğinde Uğur Mumcu Meydanı’na yürüdü. Törenlere, 
Baro Başkan Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli 
katıldı.   Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, 
günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. 
Konuşmanın ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk ve milli direniş anısına çeşitli şiirler okundu. 
Törene, Adana Valisi Süleyman Elban, 6.Kolordo 
Komutanlığı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa 
Cüneyt Arıkan, Adana Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Mustafa Fidan Vursavuş, milletvekilleri, kent 
protokolü ve vatandaşlar katıldı. Gösterilerin ardından 
Milli Eğitim Müdürlüğünce ilkokul ve ortaokul 
öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen 23 Nisan temalı 
resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye 
giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından plaket 
verildi.

5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle 
Atatürk anıtına çelenk sunumu ve saygı 
duruşunda bulunduk

Başkan Yardımcımız Av. Miyesser 
Ersalan Önenli, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. 
yıl dönümü törenlerine katıldı 
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Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
yargılaması devam eden, Azra Gülendam 
Haytaoğlu’nu öldüren Mustafa Murat 

Ayhan’ın sanık olarak yargılandığı davanın son 
duruşmasına Adana Barosu’nu temsilen Adana Barosu 
Kadın Hakları Merkezi üyelerimiz Av.Songül Yıldız ve 
Av.Fatma Beytaş katıldı.

Sanık Mustafa Murat Ayhan hakkında önceki celse 
cezai ehliyeti olup olmadığı yönünde rapor alınmasına 
karar verildiği ancak bu rapor dosyaya henüz gelmediği 
için duruşma ertelendi.

Adana Barosu olarak dosyanın takipçisi olacağımızı 
kamuoyuna saygıyla duyururuz.

İstanbul Bakırköy Adliyesi’nde 8 Mart 2022 
tarihinde gerçekleşen ve Baromuzun da 
takipçisi olduğu olayda, meslektaşımız 

Av. Mehmet Hakkı Çezik’e yumruk ve tekmeyle 
saldırarak burnunu kıran M.E.A ve K. A’nın 
yargılanmasına İstanbul Bakırköy Adliyesi 10. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İstismara uğradığı 
iddia edilen mağdur çocuğun haklarını savunduğu 
duruşma sonrasında, hapis cezası alan sanığın çocukları 
tarafından şiddete maruz kalan meslektaşımıza destek 
vermek amacıyla TBB Başkanı Av. Erinç Sağkan başta 
olmak üzere Baromuzu temsilen Avukat Hakları 
Merkezi üyemiz Av. Mehmet

Erdem Döş ile çok sayıda avukat duruşmayı izledi. 
Sanıklara adli kontrol şartıyla tahliye kararı veren 
mahkeme, duruşmayı 07.06.2022 tarihine 
ertelendi. 

GEZİ DAVASI GÖRÜLDÜ
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin 

beraat kararlarını bozmasının ardından 
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden 
görülen 17 sanıklı Gezi Parkı davasında 
sanık savunmaları tamamlandı. Duruşmayı, 

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan, 
İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, 
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho 
Sanchez Amor, Milletvekilleri, Baromuzu temsilen 
Avukat Hakları Merkezi üyemiz Av. Mehmet Erdem 
Döş,  tek tutuklu sanık Osman Kavala’nın eşi Prof. 
Dr. Ayşe Buğra ile birçok sivil toplum kuruluşu 
izledi. 25 Nisan 2022 tarihinde İstanbul 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki Gezi Davasının karar duruşmasında 
hukuksuzluk sarmalına son bir utanç daha eklenmiş 
ve 1637 gündür tutuklu olan Osman Kavala daha 
önce beraat ettiği suç kapsamında bu defa TCK 312/1 
maddesi uyarınca ‘hükümeti ortadan kaldırmaya 
teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezasıyla cezalandırılmıştır.

Kadın Hakları Merkezimiz Antalya’da 
öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu 
davasının duruşmasına katıldı

Baromuzu temsilen Av. Mehmet Erdem 
Döş, İstanbul Barosu üyesi Av. Mehmet 
Hakkı Çezik’e saldıranlar ile Gezi Davası 
duruşmalarına katıldı
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Baromuz Hayvan Hakları 
Komisyonu tüm baroların 
hayvan hakları komisyonları 

ile eş zamanlı ve habersiz olarak Hayvan 
Bakımevleri ziyaretleri gerçekleştirildi. 
Baro Başkan Yardımcımız ve Hayvan 
Hakları Komisyon Koordinatörü 
Av.Miyesser Ersalan Önenli, Hayvan 
Hakları Komisyonu Başkanımız Av. Çağla 
Çınar Sevimli, Başkan Yardımcımız 
Av.Özge Buğa ve komisyon üyemiz 
Av.Sedef Değirmen ile Adana Büyükşehir 
Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici 
Bakımevi ziyaretinde bulunuldu. 

Ziyaret sonundan tespitleri ve 
yetkililerin bilgileri doğrultusunda 
açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Barınak genel itibariyle konum 
açısından hayvanlara uygun ve geniş alanlardı. Yapılan 
ağaçlandırma çalışmaları vardı, ağaçların büyümesi 
sonrası tarafımızca çevrenin çok daha iyi olacağı kanaati 
oluştu. Kayıt personelleri dahil olmak üzere her bir 
personel oldukça ilgili güler yüzlü ve ekipman, kıyafet 
teçhizatları tamdı. Acil durumlarda kullanılan Hayvan 
ambulansları ihbarlara müdahale için hazır durumda 
idi.  Ayrıca anlaşmalı otel, lokanta vb. yerlerden her gün 
düzenli yemeklerin alındığı bilgisini teyit ettik. 70 personel, 
kadrolu tam mesaili 13 veteriner hekim ile personel 

sayısı kapasiteye çok uygundu. Barınak 116  dönümlük 
bir arazi üzerine konumlu olduğundan rüzgar, güneş vb. 
yönlerden de her türlü aksi bir durum olmadığını tespit 
ettik. Büyükşehir Belediyemizin bu denli örnek teşkil 
eden bir barınağı olması bizi çok mutlu etti ve emekleri 
içn çalışanlara teşekkür ettik.” İfadelerine yer verildi.

Ziyaret sonunda yanımızda götürdüğümüz mamaları 
teslim ettik ve Baromuzun da barınak için varsa eksiklerini 
tamamlamak yahut iyileştirme çalışmaları yapmak adına 
iş birliği içerisinde olmaya hazır olduğumuzu bildirerek 
ayrıldık.

Baromuz Hayvan Hakları Komisyonu 
tüm barolarla eş zamanlı ve habersiz 
hayvan bakımevi ziyareti gerçekleştirdik
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Adana Sağlık Platformu Bileşenleri “Beyaz 
Yürüyüş” gerçekleştirdi. Etkinliğe, Baro 
Başkanımız Av. Semih Gökayaz, TMMOB 

İKK İl Sekreteri Ahmet Uncu, Adana Diş Hekimleri 
Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, Adana Eczacı Odası 
Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, doktorlar, asistanlar, sağlık 
emek meslek kuruluşları, sağlık çalışanları ve yurttaşlar 
katıldılar.

Yürüyüşte, “Haklarımızdan vazgeçmiyoruz” ve 
“Emek bizim söz bizim” pankartı ile “daha nitelikli 
sağlık sistemi” talebi içeren ‘5 dakikada muayene 
olmaz’, ‘7200 ek gösterge hakkımız’ ‘COVİD-19 meslek 
hastalığı sayılsın’, ‘geçinemiyoruz’ yazılı dövizler 
taşıyan sağlık çalışanları, “Bu memleket bizim, bir yere 
gitmiyoruz” sloganları attılar.

Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, sağlık 
emekçilerinin yanında olduklarını belirterek, 
hekimlerimizin ve sağlık emekçilerinin taleplerinin 
görmezden gelinmesinin kabul edilemeyeceğini 
söyledi.

Av. Gökayaz, “Yaşama dokunan, pandemi 
döneminde aileleri ve kendilerinin hayatını hiçe 
sayarak görevlerini fedakarlık ve sabırla yürüten, şifa 
dağıtmalarına karşılık her türlü şiddete maruz kalan 
cefakar hekimlerimizin ve sağlık emekçilerimizin 
hakkını ödeyemeyiz.

Özlük haklarının iyileştirilmesi, sağlık çalışanlarına 
yönelik şiddettin önlenmesi ve emeklerinin karşılığını 
almaları konusunda dayanışma ruhu ile sağlık 
emekçilerini yanında olduğumuzu belirtir, tüm doktor 
ve sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutlarız.” 
dedi.

Uğur Mumcu Meydanında kurumlar adına basın 
açıklamasını Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Selahattin 
Menteş okudu. Dr. Menteş, iki yılda 213’ü hekim 553 
sağlık emekçisini pandemi nedeniyle kaybettiklerini 
belirtti.

Sağlık Platformu Bileşenlerinin 14 Mart 
Tıp Bayramı nedeniyle düzenlediği 
“Beyaz Yürüyüş” ve basın açıklamasına 
katıldık
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Türkiye’nin 
ilk imzacısı 
olduğu İstanbul 

Sözleşmesi’nin, 
20.03.2021 tarihindeki 
9 No’lu Cumhurbaşkanı 
Kararı ile feshedilmesinin 
ardından baromuzun da 
arasında bulunduğu bir 
kısım baro ve sivil toplum 
kuruluşları sözleşmeden 
çekilme sürecini yargıya 
taşıdı.   Ankara Barosu ve 
Diyarbakır Barosu’nun 
açmış olduğu davaların 
duruşması Danıştay 10. 
Dairesinde görüldü. 6 
saat süren duruşmaya 
TBB Başkanı Av. Erinç 
Sağkan, TBB Genel 
Sekreteri Av. Veli Küçük, 
baro başkanları, ülkenin 

birçok yerinden avukatlar ve STK’lar yüksek katılım 
sağladı.   Polis müdahalesine karşı gösterilen 
mücadele sonrasında STK üyeleri de salona alındı. 
Merdivenlere kadar salonu dolduran kalabalık 
“İstanbul Sözleşmesini Yaşatma Mücadelesini” bir 
kez daha gözler önüne serdi. Yargılama sonucunda 
Danıştay Savcısı; fesih kararına ilişkin yürütmenin 
durdurulması ve kararın iptali yönünde görüşünü 
açıkladı. Heyet, kararı daha sonra açıklayacaklarını 
bildirerek duruşmayı sonlandırdı. Kadın Hakları 
Merkez üyemiz Av. Buse Ezgi Tuzcu, baromuz 
adına katılım sağladı.  Adana Barosu olarak; 
davacısı olduğumuz bu sürecin yakınen takipçisi 
olmaya devam edeceğiz. Hukuka aykırı olarak 
verilen çekilme kararına karşı açılan her davanın 
da destekçisi ve takipçisi olacağız. Açılan davaların 
sayısının fazla olması nedeniyle duruşmalar üç ayrı 
grup halinde görülecek olup baromuzun açtığı dava 
ile ilgili duruşma önümüzdeki günlerde yapılacak. 
İnsan haklarına, temel hak ve özgürlüklere, hukuka 
aykırı olarak verilen her kararın Adana Barosu olarak 
karşısında olmaya devam edeceğiz.

Mersin’in Tarsus ilçesinde, 7 yıl önce 
okuldan çıktıktan sonra evine gitmek 
için bindiği minibüste katledilen 

üniversiteli Özgecan Aslan anısına Türkiye Jokey 
Kulübü tarafından 2015 yılından beri gerçekleştirilen 
ve bu yıl 8.’si düzenlenen “Özgecan Aslan Kadına 
Şiddete Hayır Koşusu” yapıldı.

Toplumda kadına yönelik şiddet olaylarına 
karşı bilinç ve farkındalık oluşturmak için 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Adana Yeşiloba 
Hipodromu’nda gerçekleştirilen koşuya, Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Baro 
Başkan Yardımcımız ve Kadın Hakları Merkezi 
Koordinatörü Av. Miyesser Ersalan Önenli, Yönetim 

Kurulu Üyemiz Av. Gül Yalçın, TBB Delegemiz 
Av. Sinem Tanrısınatapan, Kadın Hakları Merkezi 
Başkanımız Av. Neisa Ece Ertem, Kadın Hakları 
Merkezi Başkan Yardımcımız Av. Ayşe Nur Karayel 
ve merkez üyeleri ile çok sayıda meslektaşımız katıldı.

Baromuzu temsilen Av. Buse Ezgi 
Tuzcu, Danıştay’da açılan İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekilme kararının 
iptali davasına katıldı

Kadın cinayetlerinin sembolü Özgecan 
Aslan Koşusu Kadın Hakları Merkezi 
Üyelerimizin katılımıyla yapıldı
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Baromuzun düzenlediği “İmar Hukukunda 
Güncel Sorunlar” başlıklı panelimizi 
meslektaşlarımızın geniş katılımıyla Seyhan 

Oteli’nde gerçekleştirdik.
Panele: Başkanımız Av. Semih Gökayaz, Başkan 

Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Av. Özcan Delihasan, Av. Gül Yalçın, 
Av. A. Duygu Özgüven, Çukurova Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Albayrak, avukatlar 
ve stajyer avukatlar katıldı. Av. Semih Gökayaz 
açılışta yaptığı konuşmada, “Türkiye’de birçok 
şehirde İmar Hukuku alanında hukukçuya ihtiyaç 
olduğunu biliyorum. Bu anlamda mesleğin başında 
olan meslektaşlarımız ve stajyer avukatlarımız İmar 
Hukuku konusunda çalışırlarsa, kendilerine iyi bir 
kariyer çizebileceklerine inanıyorum” diye konuştu.

AVUKATLARIN ‘YOK’ SAYILMASINI KABUL  
       EDEMEYİZ

Av. Gökayaz, bir süredir gündemde olan Yeni Adana 
Adliyesi yerleşkesindeki açık ve kapalı 1.500’den fazla 
araç kapasiteli otopark alanından hakim ve savcılar 
gibi meslektaşlarının da ücretsiz yararlanmasının yasal 
hakları olduğunu belirterek, “Eski Adana Adliyesini 
hatırlarsanız herhangi bir otopark alanı yoktu. Ve bu 
nedenle bizim bu alanda talep edecek bir durumumuz 
söz konusu değildi. Ama şartlar böyleyken, olanaklar 
varken ısrarla ve inatla avukatların yok sayılmasını 
kabul edemeyiz. Türkiye Barolar Birliği Başkanıyla 
birlikte Adalet Bakanlığı’ndan randevu talebimiz 
var. Dün, bugün henüz dönüş olmadı. Bu süreç bu 

şekilde ilerleyecekse biz de önümüzdeki hafta basın 
açıklaması olur başka bir yöntem olur ama bu konudaki 
itirazlarımızı, tavrımızı, eylemsel duruşumuzu da 
dile getireceğimizi buradan bir defa daha sizinle 
paylaşıyorum” diye konuştu.

Av. Gökayaz, Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı 
Cezaevi’nde tutuklu ve hükümlülerin giriş ve çıkışları 
esnasında vücut dokunulmazlığı ihlaline de son 
verilmesini istedi. Av. Gökayaz, “Baromuza gelen tüm 
şikayetleri ilgili kurumlarla paylaşıyoruz ve sorunun 
mevzuat çerçevesinde çözülmesini talep ediyoruz.” 
dedi.

Başkanımız konuşmasının son bölümünde 
mesleğimizin sorunlarına çözüm getirecek bir 
avukatlık kanununa ihtiyaçları olduğunu ve bu konuda 
TBB’nin bir çalışma yaptığını ifade ederken, “Bugün 
bizleri kırmayarak aramızda olan her biri birbirinde 
kıymetli konuşmacılarımıza da teşekkür ediyorum.” 
dedi.

Konuşmanın ardından Baromuz İdare ve Vergi 
Hukuku  Komisyonu  Başkanı ve  Çağ  Üniversitesi  Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Av. Dr. Ali Volkan Özgüven’in 
oturum başkanlığındaki panelde kendi alanlarında 
yetkin isimler olan Antalya 4. İdare Mahkemesi 
Başkanı Doç. Dr. Seyfettin Kara “Kamulaştırmasız El 
Atma Davaları” ve Akdeniz Üniversitesi İdare Hukuk 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Kürşat 
Ersöz, “Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasının 
Hukuki Boyutu” hakkında tebliğlerini sundu.

Soru cevap bölümünün ardından tebliğde bulunan 
konuşmacılara plaket takdimiyle panel sona erdi.

“İmar Hukukunda Güncel Sorunlar” 
başlıklı panelimizi gerçekleştirdik
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5 Nisan Avukatlar Haftası etkinlikleri 
kapsamında düzenlediğimiz “Kripto Paralar 
ve Bilişim Suçları” konulu seminer Seyhan 

Oteli Güney Balo Salonu’nda gerçekleştirdik. 
Seminere, Adana Barosu Başkanı Av. Semih 

Gökayaz, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Albayrak, Çağ 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi Av. Dr. 
Ali Volkan Özgüven, Başkan Yardımcısı Av. Miyesser 
Ersalan Önenli, Yönetim Kurulu üyeleri Av. Erkan 
Çetin, Av. Özcan Delihasan, Av. Duygu Özgüven, 
Bilişim Komisyonu Başkanımız Av. Tuğçe Çalışoğlu, 
avukat ve stajyer avukatlar katıldı.

Başkanımız Av. Semih Gökayaz, açılışta yaptığı 
konuşmada, hukukun sürekli değişime açık bir alan 
olduğunu belirterek, “Kripto paralar da yeni gelişen 
bir alan.Takip ettiğim kadarıyla ilgilenen çok geniş 
bir kitle var. Bugün kripto paraların hukuki boyutunu 
konuşacağız. Sunum yapacak hocalarımız alanında 
önde gelen hocalarımız. Avukatlık mesleğinin çalışma 
alanlarını genişletme çabası içindeyiz. Bu nedenle 
ve özellikle yeni gelişen alanlarda eğitim programı 
yapmaya özen gösteriyoruz.” dedi.

Av. Gökayaz, “Hafta boyunca, Adana Barosu Altuğ 
Polat Tiyatro Topluluğumuzun sahnelediği ‘Cimri’ 
adlı oyunuyla, Müzik Topluluğumuzun konseri 
ve Spor Komisyonumuzun satranç, masa tenisi ve 
Av. Savaş Bedir Halı Saha Futbol Turnuvasıyla hem 
sosyalleştik hem de keyifli saatler geçirerek 
enerjimizi topladık. Çalışmalara katkı sunan 
meslektaşlarıma emekleri için teşekkürü bir 
borç bilirim.” dedi.

Başkanımız, göreve geldikten bu 
yana yapılan çalışmalar hakkında da 
meslektaşlarımızı bilgilendirdi.

Komisyon çalışmalarını da anlatan Av. 
Gökayaz, “‘Birlikte Yöneteceğiz’ anlayışıyla 

yola çıktık. Göreve geldiğimizden bu yana mesleki 
dayanışma ruhuyla çalışıyoruz. Yönetim kurulumuz 
ve tüm komisyonlarımız ciddi ve aktif çalışmalarla 
önemli işlere imza atıyorlar ve bundan sonraki süreçte 
bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. 

Başkanımızın konuşmasının ardından söz alan, 
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Av. Prof. Dr. Mustafa 
Topaloğlu, “Kripto Paralar ve Blockhain Sisteminden 
Doğan Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözülmesi”, 
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Dr. h. c. Yener Ünver, “Kripto Paralar ve 
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama 
Suçu”, İstanbul Barosu üyesi Av. Müge Çetin “Sermaye 
Piyasası Hukuku Kapsamında Kripto Varlıkların İlk Arzı 
(İnitial Coin Offering, ICO)” ile Av. İsmail Topaloğlu 
“Kripto Paraların Haczi ve Diğer Hukuki İşlemlere 
Konu Olması” hakkında sunum yaptılar. 

Konuşmasına Blockchain ve akıllı sözleşmeleri 
(smart contract) tanıtarak başlayan Prof. Dr. Mustafa 
Topaloğlu, Kripto varlık ve Blockchain sisteminden 
kaynaklanan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla 
çözümlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler verdi.

Prof. Dr. h.c. Yener Ünver konuşmasında bilişim 
suçlarıyla ilgili CMK maddelerine değinirken 
uluslararası hukuktaki uygulamalarla kripto paralar 
ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
suçuna ilişkin ayrıntılı bilgiler vererek sunumunu 
tamamladı.

Av. Müge Çetin ise kripto paralar, ICO ve blockchain 
sistemi hakkında genel bir bilgi verdikten sonra 
Sermaye Piyasası Hukukunda kripto varlıkların ilk arzı 
hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Av. İsmail Topaloğlu ise konuşmasında kripto 
paraların haczedilebilir durumda olduğuna değinirken 
hem İcra İflas Hukuku açısından hem de Miras Hukuku 
açısından kripto varlıklar hakkında açıklamalarda 
bulundu.

Soru-cevap bölümünden sonra sunum yapan 
konuşmacılarımıza teşekkür plaketi takdim edildi.

5 Nisan Avukatlar Haftası Etkinliklerimizi 
“Kripto Paralar ve Bilişim Suçları” konulu 
seminer ile tamamladık
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Baromuzun, Türkiye Barolar Birliği (TBB) 
iş birliği ile düzenlendiği Sertifikalı “Aile 
Hukuku Uygulamaları” konulu Meslek İçi 

Eğitim Semineri Seyhan Oteli’nde geniş katılımla 
gerçekleştirildi. 

Seminere Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer 
Uğur Gençcan konuşmacı olarak katıldı. 

Programı, Başkanımız Av. Semih Gökayaz, Başkan 
Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Av. Nevzat Elçi, Av. İlker Güzel, 
Av. Neval Yurtdaş, Av. Gül Yalçın, TBB delegemiz Av. 
Sinem Tanrısınatapan, Adana Adliyesi ve Adana Bölge 
Adliye Mahkemesi’nde görev yapan hakimler ile çok 
sayıda meslektaşımız izledi. 

Ülke gündeminde ilk sıralarda olan kadına yönelik 

şiddeti önlemek için toplumun tüm katmanlarına 
görev ve sorumluluk düştüğünü hatırlatan Av. 
Gökayaz, “Kadına yönelik şiddet her geçen gün 
artmaktadır. Yasal düzenlemelerin şiddetin önüne 
geçmekte yetersiz kaldığını biliyoruz ve görüyoruz. 
Önümüzdeki dönemde çabalarımız artarak devam 
edecek. Şiddetin önüne geçebilmek ve bu konuda 
çözüm önerileri geliştirmek amacıyla 18-19 Mart’ta 
çalıştay düzenleyeceğiz” dedi. 

Adana Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı 
(ADABAYS) kurmuş olmanın heyecan ve mutluluğunu 
yaşadıklarını da ifade eden Av Gökayaz, sözlerine şöyle 
devam etti:

“Yardımlaşma sandığımıza kayıt yaptırmak 
isteyen meslektaşlarımızı baromuza bekliyoruz. 
Hedefimiz 2 ay içerisinde 500 bin TL’ye ulaşıp 
meslektaşlarımıza destek verecek duruma gelmektir. 
Bunu başaracağımıza inanıyorum. Biliyorsunuz daha 
önce de Uyum Büromuzu kurduk. Halen ofis açmak 
isteyen meslektaşlarımız için Uyum Büromuzda 
yer bulunmaktadır. Mesleğimiz ve meslektaşlarımız 
için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. El ele, 
omuz omuza ve mesleki dayanışma ile güçlüklerin 
üstesinden hep birlikte gelinebileceğine inancım 
tamdır. “ İfadelerini kullandı. Misafirini Adana’da 
ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirten 
Av. Gökayaz, verimli bir çalışma olması dileğiyle sözü 
Gençcan’a bıraktı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur 
Gençcan, konuşmasının ilk bölümünde “Evliliğin Sona 
Ermesi, Nafaka ve Tazminat, Yargılama Usulü, Evliliğin 
Genel Hükümlerinde Doğan Davalar, Medeni Kanuna 
Göre Yasal Rejim Olan Edinilmiş Mallara Katılma 
Rejimi, Yabancı Unsurlu Aile Hukuku Sorunlarını” 
aktardı, aile hukukunda Yargıtay uygulamaları 
hususunda ilk kez duyulan kararları örneklerle anlattı.

Gençcan, hukuk usulünde dikkat edilmesi gereken 
konuları sıraladı ve her birine çeşitli örnekler verdi.

Seminer sonunda Av. Gökayaz, Yargıtay 2. Hukuk 
Dairesi Başkanı Gençcan’a teşekkür plaketi verdi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer 
Uğur Gençcan’ın katılımıyla “Aile 
Hukuku Uygulamaları” konulu meslek 
içi eğitim seminerimizi yaptık
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Baromuz tarafından düzenlenen ve 56 
Barodan 170’den fazla avukatın katılımıyla 
gerçekleşen “Kadına Yönelik Şiddetle 

Mücadele Panel-Çalıştay”ını 18-19 Mart 2022 
tarihlerinde gerçekleştirdik.

Seyhan Oteli’nde Panel-Çalıştay şeklinde 
gerçekleştirdiğimiz programa Türkiye Barolar Birliği 
Başkanı Av. Erinç Sağkan, Başkan Yardımcısı Av. 
Sibel Suiçmez ve Genel Sekreter Av. Veli Küçük’den 
oluşan TBB heyeti, Baro Başkanları, yönetim kurulu 
üyelerimiz, 56 Barodan katılan 170’i aşkın avukat, 
siyasi partiler ve yerel yöneticiler, STK temsilcileri ve 
basın mensupları katıldı.

Panel, alanlarında yetkin konuşmacıların 
katılımı ile yapıldı. Moderatörlüğünü TBB Delegesi 
ve Kadın Hakları Merkezi Üyesi Av. Sinem Keskin 
Tanrısınatapan’ın yaptığı panelde; Aktivist, Kadın 
Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü “Kadın 
Politikasızlığı”, Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis 
Dokgöz, “Adli Tıp Penceresinden Kadın”, Gazeteci, 
Haber Sunucusu, Halkla İlişkiler ve İletişim Uzmanı 
Özlem Gürses, “Medyada Nasıl Başarısız Oldum?”, 
İstanbul Barosu üyesi Av. Selin Nakıpoğlu, “Israrlı 
Takip” konu başlıklarında sunum yaptılar.

Av. GÖKAYAZ: “BAROLAR VE AVUKATLAR 
SORUNU ÇÖZECEK TECRÜBEYE SAHİPTİR”
Panelin açılış konuşmasında Baro Başkanımız Av. 

Semih Gökayaz kadına yönelik şiddetin cezasızlık 
politikasının son bulması gerektiğinin altını çizerek, 
yazılı ve görsel medyanın kullandığı dil konusunda 
tedbirler alınması gerektiğine, devletin tüm 
imkanlarını seferber ederek kadına yönelik şiddetin 
sebeplerinden biri olan bireysel silahlanmanın önüne 

geçilmesi gerektiğine dikkat çekti. Av. Gökayaz, 
Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi üyelerine 
emeklerinden dolayı teşekkür ederek, “Bildiğiniz 
üzere meclise önümüzdeki günlerde bir yasa 
teklifi sevk edilecek. Ben bu çalıştayın bu yasanın 
oluşumuna katkı sunabileceğini düşünüyorum. 
Elde edeceğimiz sonuçları gerek Bakanlık 
gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu 
bulunan partilerle paylaşıp yasa yapılmadan önce 
en son yapılan çalıştay olduğu için yasada belli 
değişikliklere imza atabileceğimizi düşünüyorum. 
Bu anlamda bu çalıştayın zamanlaması da 

çok doğru oldu. Biz avukatların bu soruna çözüm 
sağlamak konusunda tecrübemiz var, mesleki 
sorumluluğumuz var, vicdani sorumluluğumuz var. 
Bu nedenle düzenlediğimiz bu çalıştayın çok kıymetli 
olduğunu düşünüyorum. Çağımıza, kültürümüze, 
bizlere yakışmayan bu katlanılmaz tabloyu ortadan 
kaldırmazsak, kadına karşı şiddeti önlemezsek 
kalbimiz kurusun.” dedi.

TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ise TCK’da 
değişiklik hususuna ve son Yargıtay Ceza Genel 
Kurulu Kararından örnek vererek Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadale ettiklerini ve etmeye devam 
edeceklerini, kadının var olduğuna ve var olacağına 
vurgu yaparak, Çalıştay kapsamında emeği geçen 
herkese teşekkürlerini iletti.

AV. ÜLCAZ OLGUN ŞAHİN BAŞARI ÖDÜLÜNE 
İSTANBUL BAROSU ÜYESİ Av. SELİN 
NAKIPOĞLU LAYIK GÖRÜLDÜ
Panel sonunda Av. Ülcaz Olgun Şahin anısına her 

yıl düzenlenen Başarı Ödülünün takdimi yapıldı. 
2022 yılı için Baromuz ve Kadın Hakları Merkezimiz 
tarafından Av. Ülcaz Olgun Şahin Başarı Ödülüne 
İstanbul Barosu üyesi Av. Selin Nakıpoğlu layık 
görüldü. Av. Nakıpoğlu’na ödülünü Başkanımız Av. 
Semih Gökayaz, Başkan Yardımcımız ve Kadın Hakları 
Merkez Koordinatörümüz Av. Miyesser Ersalan Önenli 
ve Kadın Hakları Merkezi Başkanımız Av. Neisa Ece 
Ertem birlikte takdim ettiler. Av. Selin Nakıpoğlu, 
böylesine anlamlı bir ödülü almaktan mutlu olduğunu 
ve Kadına Yönelik Şiddetle mücadele etmeye devam 
edeceğini belirterek, Baromuz ve Adana Barosu Kadın 
Hakları Merkezimize teşekkürlerini sundu.

56 Barodan 170’den fazla Avukatın 
katılımıyla Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele konulu panel ve çalıştay’ını 
düzenlendik
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Konuşmacılardan Özlem Gürses’e, Baro Başkanımız 
Av. Semih Gökayaz ve TBB Delegesi ve Adana Kadın 
Hakları Merkezi üyesi Av. Sinem Keskin Tanrısınatapan; 
Prof. Dr. Halis Dokgöz’e TBB Genel Sekreteri ve önceki 
dönem Adana Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, Canan 
Güllü’ye TBB Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez, Av. 
Selin Nakıpoğlu’na ise Baro Başkan Yardımcımız ve 
Kadın Hakları Merkez Koordinatörümüz Av. Miyesser 
Önenli plaketlerini takdim ettiler. 

ERTESİ GÜN ÇALIŞTAY’DA BEYİN FIRTINASI 
ESTİ
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı’ 

kapsamında, Ülkenin dört bir yanından kadın hakları 
alanında çalışan avukatlar ile Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele için yeni fikirlerin ortaya çıkması amacıyla bir 
araya geldiler. Seyhan Otelinde 56 Baronun katılımıyla 
4 Oturum halinde, 7 Konu başlığının yer aldığı çalıştay 
programı 11 ayrı masada ve her masada farklı barolardan 
avukatların katılımıyla gerçekleşti. Beyin fırtınasının 
estiği Çalıştay’da; Flört Şiddeti Farkındalık Çalışması, 
Medya Dilinde Dönüşüm Yolları Ve Toplumsal Cinsiyet 
Odaklı Habercilik, Yargılama Süreçlerinde Cinsiyetçi 
Dil Ve Ayrımcılık, Soruşturma-Kovuşturma Aşamasında 
Koruyucu Tedbirleri İyileştirme Çalışmaları, Aile 
Hukukunda Arabuluculuk-Uzlaştırma-Süreli Nafaka, 
Ceza Hukuku Yönünden Şiddet Yeni Tanımlamalar-
Yasa Önerileri- İyileştirme Çalışmaları, 6284 Sayılı Yasa 
İle Uluslararası Hukukta Başvuru Yolları Ve Veri Tabanı 
Oluşturulması başlıkları ele alındı.

ÇALIŞTAY’DA KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE 
MÜCADELEYİ GELİŞTİRME VE İYİLEŞTİRME 
KARARLARI ALINDI
Baromuz Kadın Hakları Merkezi tarafından 

her masada Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi 
üyelerinden oluşan kolaylaştırıcılar ve yazmanlar 
hazır bulunduruldu. İlkelerin ortak olarak belirlendiği 
çalıştay da her masanın sözcüsü söz alarak, Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadelenin önüne geçilebilmesi için 
yaptıkları önerileri kayda geçilebilmesi için yazılı bir 
şekilde kayda alınmak üzere Adana Barosu Kadın Hakları 
Merkezimize ilettiler. Toplantı sonunda alınan kararlar 
ortak bir deklarasyonla/bildirgeyle yayınlanacak.

Baromuz Kadın Hakları Merkezi Başkanımız Av. 

Neisa Ece Ertem, Başkan Yardımcılarımız Av. Ayça 
Kara Sığırcı, Av. Ayşenur Aktürk Karayel ve yazmanımız 
Av. Aslı Sena İncesoy yönetim olarak, kadına yönelik 
şiddetin yalnızca Adana veya ülkemizde olmadığını, bu 
sorunun dünya genelinde evrensel bir sorun olduğuna, 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için ivedi olarak tüm 
kurumların bir çatı altında buluşup karar alması 
gerektiğine dikkat çektiler. Çalıştay sonunda Adana 
Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesi ve TBB Delegesi 
Av.Sinem Keskin Tanrısınatapan, Kadın Hakları Merkezi 
Önceki Dönem Başkanı Av.Deniz Eylem Coşkun, Kadın 
Hakları Merkezi Başkanı Av.Neisa Ece Ertem, Kadın 
Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Ayça Kara Sığırcı 
tarafından hazırlanan nafaka raporuna ilişkin sunum 
Av. Deniz Eylem Coşkun tarafından yapıldı. Ülkemizde 
gerçekleşen Kadına Yönelik Şiddetin önüne geçilmesi, 
şiddetin önlenmesi için üretilebilecek çözümlerin neler 
olabileceğine yönelik, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Çalıştayının kapanış konuşması Adana Barosu Başkan 
Yardımcısı ve Kadın Hakları Merkez Koordinatörü Av. 
Miyesser Ersalan Önenli tarafından yapıldı.

Çalıştaya katılarak, emek ve kafa yoran tüm 
meslektaşlarına teşekkür eden Baro Başkanımız 
Av. Semih Gökayaz, Adana Barosu Kadın Hakları 
Merkezimizin aylardır yoğun bir tempoyla çalıştıklarını 
ve ciddi emek sarf ettiklerini belirtti. Av. Gökayaz, 
Çalıştay sonunda bildiri paylaşımı yapılacağını ve bu 
bildirinin sonuçlarının her bölgeden temsilci baronun 
görevlendireceği temsilcileri ile birlikte İzleme Kurulu 
oluşturularak üçer aylık periyodlarla bu izleme 
kurullarının düzenli olarak paylaşım yapacağını, bu 
şekilde Çalıştay sonuç bildirgesinin takip edileceğini 
bildirdi.

Adana Barosu Başkanlığı ve Adana Barosu Kadın 
Hakları Merkezi yönetimi ve Bildiri Kurulunda yer 
alan; Av. Bahar Melek Dizdar, Av. Berfu Salıcı Yakıt, Av. 
Deniz Eylem Coşkun, Av. Ceyda Esay Büyükdağ, Av. 
Merve Gündoğdu, Av. Sinem Keskin Tanrısınatapan, 
Av. Ayça Kara Sığırcı ve Av. Neisa Ece Ertem tarafından 
paylaşılacağını ve bildirge kapsamında yapılması 
gereken değişikliklerin hayata geçmesi için mücadele 
edeceklerini belirttiler.

Çalıştay toplu fotoğraf ve Adana Barosu Kadın 
Hakları Merkezi’nin katılımcılara teşekkürü ile sona 
erdi.
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Baromuz ev sahipliğinde, TBB Meslek 
İçi Eğitim Seminerleri kapsamında 
düzenlediğimiz “Tüketici ve Kira Hukuku 

Uygulamaları” konulu Meslek İçi Eğitim Seminerimiz, 
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem 
Akipek Öcal’ın sunumuyla yapıldı.

Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, açılış 
konuşmasında baromuzun çalışmaları ve projeleri 
hakkında bilgi verdi. 

Baro Başkanımızın konuşmasının  ardından Prof. Dr. 

Akipek Öcal yaptığı sunumda; Kira sözleşmelerindeki 
artış oranları, kira uyarlama davaları, internetten 
yapılan mesafeli satışlar ve yaşanan sorunlar, devre 
mülk ve devre tatil sözleşmeleri ve iptal prosedürü, 
işyeri kiraları ve konut kiraları hakkında yeni 
uygulamalar ve artan enflasyon karşısında tarafların 
hak ve yükümlülükleri, tüketici hakem heyetleri, 
işleyişi uygulama alanları bu kararların etkileri 
ve itiraz prosedürleri hakkında bilgiler aktardı. 
Meslektaşlarımızın sorularını cevapladı. 

Eğitime, Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, 
Başkan Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, 
Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Ayşe Duygu Özgüven, 
Tüketici Hakları Komisyonu Başkanımız Av. Dinçer 
İşisağlam, hakim, avukat ve stajyer avukatlar katıldı.

Eğitim sonunda Baro Başkan Yardımcımız Av. 
Miyesser Ersalan Önenli tarafından, Prof. Dr. Öcal’a 
teşekkür plaketi verildi. Eğitime katılanlara ayrıca TBB 
ve Baromuz tarafından katılım belgesi sunuldu.

Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal’ın 
katılımıyla “Tüketici ve Kira Hukuku 
Uygulamaları” konulu Meslek İçi Eğitim 
seminerimizi yaptık
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ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENEL  
       BAŞKANI MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT’TAN,  
       BAŞKANIMIZ AV. SEMİH GÖKAYAZ’A 

NEZAKET  ZİYARETİ
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Mustafa 

Hüsnü Bozkurt, Genel Başkan Yardımcısı -GYK üyesi 
Özgür Çınar, Genel Sekreter Namık Havutça, Genel 
Saymanı Basri Gürsoy, Genel Başkan Yardımcısı Ayhan 
Yalçınkaya, Adana Şube Başkanı İsa Kayadan, iş insanı 
İlhan Abay ve Birleşik Kamu İş Konfederasyonu üyesi 
Hasan Kütük Başkanımız Av. Semih Gökayaz’a nezaket 
ziyaretinde bulundular.

Av. Semih Gökayaz ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi, misafirlerine teşekkür etti. 
Av. Gökayaz, “Bizlerin daha fazla çalışarak Atatürk’ün 
aydınlanma yolunu anlatmamız gerekiyor. Hepimiz 
ortak çaba harcayarak ülkemizi muasır medeniyet 
seviyesine çıkartmalıyız.” dedi. Mustafa Hüsnü 
Bozkurt da, Baromuzun faaliyetlerini ve çalışmalarını 
yakından takip ettiklerini belirterek, “Hak, hukuk ve 

adalete sahip çıkma noktasında önemli rol üstlenen 
barolar ve avukatlar demokrasinin gereği ve olmazsa 
olmazımızdır. Size ve yönetim kurulunuzun 
başarılarınızın devamını diliyoruz.” dedi. Ziyaret 
esnasında Başkan Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan 
Önenli ve yönetim kurulu üyemiz Av. Nevzat Elçi 
de hazır bulundular. Av. Gökayaz, misafirlerine 
Adana Barosu Avukatlar Salonu’nu gezdirdi, salonda 
oluşturulan Atatürk Köşesi önünde anı fotoğrafı 
çektirildi.

Baromuz, kurumlar arası iş birliğini 
sürdürüyor

ADANA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU 
MÜDÜRÜ İSMET ÇELİK, BAŞKANIMIZ 
Av. SEMİH GÖKAYAZ’I ZİYARET ETTİ
Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü 

İsmet Çelik, Başkanımız Av. Semih Gökayaz’ı 

makamında ziyaret ederek, cezaevinde 
meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar ve 
çözümleri hakkında fikir alışverişinde 
bulundular.

Av. Gökayaz, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Kurum müdürü 
Çelik’e verdiği bilgilerden dolayı teşekkür 
etti.

Ziyaret esnasında E Tipi Cezaevinde 
yaşanan sorunların karşılıklı diyalog 
ve görüşmeler neticesinde çözümünün 
mümkün olduğu ifade edildi.

Sohbet ortamında devam eden görüşmede 
Genel Sekreterimiz Av. İlker Mengü, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Av. Gül Yalçın Aslan, Av. İlker Güzel ve Av. 
Neval Yurtdaş da hazır bulundular.
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DEMOKRAT AVUKATLAR GRUBU’NUN   
YENİ SEÇİLEN BAŞKANI Av. MEHMET  
MÜFTÜOĞLU VE YÖNETİM  KURULU 
ÜYELERİ BAŞKANIMIZ Av. SEMİH GÖKAYAZ’I 
ZİYARET ETTİ
Demokrat Avukatlar Grubu’nun 22 Aralık 2021 

tarihinde yapılan Genel Kurulu sonucunda Başkanlık 
görevine getirilen Av. Mehmet Müftüoğlu ve yönetim 
kurulu üyeleri Av. Sinem Tanrısınatapan, Av. Feyzi 
Çakıt, Av. İsmail Oray Ayhan, Av. Emel Nazlıcan İşcan, 
Av. Nihan Turan, Av. Türkü Bucak, Av. Hasan Alkan, Av. 
Tacettin Kaya ve Av. Görkem Sarpkaya ile Başkanımız 
Av. Semih Gökayaz’a nezaket ziyaretinde bulundular.

Av. Müftüoğlu ve yönetimine başarı dileklerini 
ileten Av. Semih Gökayaz, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Av. Gökayaz, önümüzdeki 
süreçte yapacakları faaliyetler hakkında da bilgi 
paylaştı. Yeni Adana Adliyesi’ndeki Adana Barosu 
Avukatlar Salonu’nun 7 Ocak 2022 Cuma günü TBB 
Başkanı Av. Erinç Sağkan’ın da katılımıyla açılışının 
yapılacağını bildirdi.

Şeffaf bir yönetim ve mesleki dayanışma ruhu 
içerisinde çalışmalarına devam ettiklerini belirten Av. 
Gökayaz, “Adana’mıza kazandıracağımız yeni Avukatlar 
Salonumuzu, büyük bir kazanım olarak görüyoruz. 
Temsil ettiğimiz makamlar hizmet bayrağını 
yukarılara taşıma yarışının yapıldığı yerlerdir. Sizlerle 

ve tüm meslektaşlarımla omuz omuza vererek Adana 
Barosu’nun her yerde öncü olması için çalışacağız.” 
şeklinde konuştu.

Av. Müftüoğlu, Başkanımız Av. Semih Gökayaz ve 
yönetim kurulu üyelerini göreve gedlikten sonraki 
emekleri ve çalışmalarından dolayı kutladı. Av. 
Müftüoğlu, “Adana Barosu’nun hukuk devleti, hak ve 
özgürlükler, sosyal ve toplumsal olaylara hassasiyeti, 
mesleki sorunlarla mücadele noktasında gösterdiği 
cesur ve ilkeli duruşunu bundan sonra da hep birlikte 
daha ileriye taşıyacağız. “ dedi.

Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Gül Yalçın Aslan’ın yer 
aldığı ziyarette gündemdeki konular üzerine karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunuldu. Mesleki sorunlar ve 
çözüm yolları konuşuldu

Görüşme sonrasında Başkanımız Av. Gökayaz, 
konuklarıyla açılışı 7 Ocak’ta yapılacak Adana Barosu 
Avukatlar Salonu’nu gezdi ve salon hakkında bilgi 
verdi.

ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI’NDAN   
         BAŞKANIMIZ Av. SEMİH GÖKAYAZ’A ZİYARET

Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Yüksel Yavuz, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 
Başkanımız Av. Semih Gökayaz’a nezaket ziyaretinde 
bulundular. Ziyaret esnasında TBB’nin yeni seçilen 
Başkanı Av. Erinç Sağkan, TBB Genel Sekreterlik 
görevine seçilen önceki dönem Baro Başkanımız 

Av. Veli Küçük ve tüm yönetim kurulu üyeleri için 
Başkanımız nezdinde başarı dileklerinde bulundular.

Vakıf yöneticileri İhsan Oğuz Beyarslan, Ferdi 
Kavak, Şahin Güneşer, Zeynel Abidin Üstemel’in eşlik 
ettiği ziyarette konuşan Vakıf Başkanı Yüksel Yavuz, 
Adana’ya güç katmak için çalışmalar yaptıklarını 
dile getirdi. Kentimizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
potansiyelini harekete geçirip güç birliği oluşturarak 
Adana’ya hizmet ettiklerini söyledi. Av. Gökayaz da, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Güçlü 
bir kadro ile oluşan vakfın önemli işler, güzel başarılar 
elde edeceğine inanıyorum. Adana’mıza hizmet 
yolunda kentin dinamiklerin birlikte hareket etmesi 
son derece kıymetlidir. Adana’yı tarımdan ekonomiye, 
sanayiden sanata, spordan eğitime her alanda eski 
şaşalı günlerine yeni atılımlar ile kavuşturmak ve bir 
marka şehir olmasını hep birlikte sağlamalıyız.” dedi.
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ADANA TABİP ODASI BAŞKANI 
Dr. SELAHATTİN MENTEŞ, BAŞKANIMIZ 
Av. SEMİH GÖKAYAZ’I ZİYARET ETTİ
Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin 

Menteş ve yönetim kurulu üyeleri Baro Başkanımız 
Av.Semih Gökayaz’ı ziyaret etti. Dr. Menteş, dövizdeki 
kriz nedeniyle ameliyatların yapılamaması konusunda 

yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.
Dr. Menteş, kısa süre önce seçilen TBB Başkanı ve 

yönetimi nedeniyle başkanımızı kutladı. Dr.Menteş, 
ADAMOB çatısı altında ortak yapılan çalışmaları 
arttırarak sürdürme amacında olduklarını ifade etti.

Av.Semih Gökayaz, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi ve konuklarına teşekkür etti. 
Adana Tabip Odası ile her zaman iyi ilişkiler içerisinde 
olduklarını ifade ederek, sağlık çalışanlarının yanında 
olacaklarını belirtti.

Ziyaret esnasında Adana Tabip Odası Genel 
Sekreteri Dr. Ahmet Suntur, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Dr. Cüneyt Genç, Dr. Mehmet Reyhan ve Dr. Figen 
Demir Kardeş ile Baro Başkan Yardımcımız Av. 
Miyesser Ersalan Önenli, Yönetim Kurulu Üyemiz Av. 
Nevzat Elçi de hazır bulundular.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ ADANA   
       ŞUBESİ’NDEN BAŞKANIMIZ Av. SEMİH  
       GÖKAYAZ’A NEZAKET ZİYARETİ

İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi Başkanı Av. 
Yakup Ataş, Şube yöneticileri; Av. Serhat Özdemir 
ve Fatma Yılmaz ile birlikte Başkanımız Av. Semih 
Gökayaz’a nezaket ziyaretinde bulundular. Sohbet 
ortamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Av. Semih Gökayaz, 
konuklarına teşekkür etti.

Mesleki konuların konuşulduğu görüşmede Başkan 
Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli de yer aldı. 
Av. Yakup Ataş, Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu 
ve seçimleri sonrasında oluşan tablonun ülkemize, 
mesleğimize ve yurttaşlarımıza hayırlı uğurlu olması 
temennisinde bulunarak, başkanımız nezdinde yeni 

yönetime tebriklerini iletti. 24 Aralık 2021 Cuma günü 
düzenleyecekleri geleneksel dayanışma yemeğine 
davet etti.

Başkanımız Av. Gökayaz, TBB’de oluşan yeni ruh 
ve heyecanın ülkemize, mesleğimize, barolarımıza ve 
yurttaşlarımıza katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ ADANA ŞUBESİ 
BAŞKAN VE ÜYELERİ BAŞKANIMIZ Av. SEMİH 
GÖKAYAZ’A NEZAKET ZİYARETİNDE 
BULUNDU
Türk Kadınlar Birliği Adana Şubesi Onursal Başkanı 

Dudu Nermin, Şube Başkanı Sevgi Bozkır, Başkan 
Yardımcısı Gülay Ergin ve yönetim kurulu üyesi Şengül 
Koral ile birlikte Başkanımız Av. Semih Gökayaz’a 
nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, kadına yönelik şiddet ve toplumsal 
cinsiyet ayrımcılığı konusunda görüş alışverişinde 
bulunuldu. Türk Kadınlar Birliği üyeleri, baromuzun 
yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgiler aldılar.

Başkanımız, konuklarının ziyaretlerinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Göreve geldikleri günden 
bu yana kadına karşı şiddetin önlenmesi ve şiddete 
uğrayan kadınlarımıza hukuki yardımda bulunma 
konusunda yoğun çaba harcadıklarını, önümüzdeki 

yıl Şubat ayında da kadına karşı şiddetin önlenmesi 
konusunda bir çalıştay yapacaklarını ve bunun hazırlığı 
içinde olduklarını söyledi.

Ziyaret esnasında, Başkan Yardımcımız Av. Miyesser 
Ersalan Önenli, Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Nevzat 
Elçi, TBB delegemiz Av. Sinem Tanrısınatapan ve Kadın 
Hakları Merkezi üyemiz Av. Aslı Sena İncesoy da hazır 
bulundular.
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YENİ ADLİYE BİNASI VE BAM BİNASININ 
YAPILMASI KONUSUNDA EMEK VE 
KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR 
PLAKETİ TAKDİM EDİLDİ
Başkanımız Av. Semih Gökayaz, yaş haddinden 

dolayı 22 Ocak 2022 tarihinde emekliye ayrılacak olan 
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı 
Sabri Beytorun’u ziyaret etti.

Misafirlerini makamında ağırlayan Sabri Beytorun, 
ziyaretten dolayı Başkanımız ve yönetimine teşekkür 
etti.

Av. Gökayaz, sohbet ortamında geçen ziyarette 
Sabri Beytorun’a, Adana Bölge Adliye Mahkemesi ile 
Yeni Adana Adliye Binası’nın arsa tahsisi, 
projelendirme ve inşası süreçlerinin 
yürütülmesindeki emek ve katkıları için 
teşekkür plaketi takdim etti.

Av. Gökayaz, plaket takdimi sırasında, 
“Bölünmüş Adana Adliyesi’nin tek çatı 
altında toplanmasında ve Adana’ya 
yakışır bir Bölge Adliye Mahkemesinin 
inşasında göstermiş olduğunuz katkı 
ve çabalar için meslektaşlarım adına 
size teşekkür ediyorum. Adana’ya, 
Baromuza, hukuk camiamıza yapmış 
olduğunuz katkıları ve çalışmaları 
unutmayacağız. Emeklilik hayatınızda 
ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu 

bir yaşam geçirmenizi temenni ediyorum.” dedi.
Birlikte geçirdikleri çalışma sürecinde mesleki 

sorunları ve çözümleri konusunda her zaman işbirliği 
içinde oldukları ifadesinde bulunan Sabri Beytorun, 
“Adana’nın benim gönlümde apayrı bir yeri oldu. Güzel 
anılarla ayrılıyorum. Karşılıklı hoşgörü ve anlayış 
çerçevesinde Baromuzla da hiçbir sorun yaşamadık. 
Aldığım plaket için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum.” 
dedi.

Ziyarette Başkan Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan 
Önenli, Genel Sekreter Av. İlker Mengü, Sayman Av. V. 
Mert Kuşdemir ve Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Neval 
Yurtdaş hazır bulundular.

BARO BAŞKANIMIZ AV. SEMİH GÖKAYAZ’A 
YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ABDULLAH 
ÖZYİĞİT’TEN NEZAKET ZİYARETİ
Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, kendisine 

nezaket ziyaretinde bulunan Mersin Yenişehir Belediye 
Başkanı Abdullah Özyiğit ve Belediye Başkan Yardımcısı 

Murat Sakuçoğlu ile ülke gündemine ilişkin konularda 
sohbet ettiler.

Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Baro 
Başkanımız Av. Semih Gökayaz, Abdullah Özyiğit’e 
çalışmalarında başarılar diledi.

Yenişehir’de hayata geçireceği projeleri hakkında 
bilgiler veren Abdullah Özyiğit, Başkanımıza ve 
yönetim kurulumuza çalışmalarında başarılar diledi. 
4-5 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan TBB Genel 
Kurul ve seçimlerinin meslek kuruluşlarına hayırlı 
olması temennisinde bulundu, yeni oluşan yönetimi 
de Başkanımız nezdinde kutladığını ifade etti.

Başkan Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, 
yönetim kurulu üyelerimiz Av. Nevzat Elçi, Av. İlker 
Güzel, Baromuz üyesi Av. Etem Hakkı Öztürk Av. Hasan 
Alkan, Av. Gizem Çakmakoğlu’nun da hazır bulunduğu 
ziyaret samimi ortamda devam etti.
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BARO  BAŞKANIMIZ  Av.  SEMİH  GÖKAYAZ 
ve  YÖNETİM  KURULU  ÜYEMİZ  Av.  NEVAL 
YURTDAŞ,  VALİ  YARDIMCISI  MUZAFFER 
ŞAHİNER’İ  ZİYARET  ETTİ
Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz ve Cezaevi 

İzleme Komisyon Koordinatör Yönetim Kurulu Üyemiz 
Av. Neval Yurtdaş, Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı 
Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutuklulardan 
gelen şikayetler konusunda Vali Yardımcısı Muzaffer 
Şahiner’i makamında ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Şahiner, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Sohbet ortamında yapılan görüşmede, yaşanan 
sorunlar ve çözüm yolları konuşuldu.

ADANA  CUMHURİYET  BAŞSAVCI  VEKİLİ 
MUSA  ÜNEL, HAKİM  ve SAVCI  ADAYLARI 
İLE  BİRLİKTE  BAŞKANIMIZ  Av. SEMİH 
GÖKAYAZ’I  ZİYARET  ETTİ
Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan “Hakim ve 

Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin 
Artırılması Projesi” kapsamında Adana Cumhuriyet 
Başsavcı Vekili Musa Ünel beraberinde Adana’da staj 
gören 24 hakim-savcı adayı ile birlikte Başkanımız Av. 
Semih Gökayaz’ı ziyaret etti. Başkanımız, Baro’nun 
işleyişi, çalışmaları, hâkim ve savcıların avukatlarla 
ilişkileri konusunda görüş ve düşüncelerini paylaştı.

Misafirlerini makamında ağırlayan Başkanımız 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkanımız Av.Gökayaz, hâkim, savcı ve avukatın 
yargının üç kurucu unsuru olduğunu ve kurucu unsurlar 
arasındaki iletişimin güçlü olmasını gerektiğinin 
önemine değindi. Savunmanın olmadığı bir yargısal 
faaliyetin olamayacağını hatırlatan Başkanımız, 
“Mesleğimizi severek yapmamız gerekiyor. Ülkede 
her alanda mesleğini en iyi şekilde yapan insanlara 

ihtiyacımız var. Adaletin tecellisi için çalışan kişiler 
olarak avukatlarla iletişim ve diyaloga açık olmaktan 
çekinmemek gerekiyor. Avukatlar, hak arayan yurttaşları 
temsil ediyor.” dedi.

Başkanımız, nitelikli, iyi koşullarda hukuk eğitimi 
almış, bu eğitimin devamında da mesleğini çok iyi 
yapacak hakim, savcı ve avukatlar ile ülkede güçlü bir 
adalet sisteminin kurulacağını ifade etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve Staj 
Koordinatörü Musa Ünel, Başkanımıza misafirperverliği 
için teşekkür ederek, “Adliyemizde staj gören Hâkim 
ve Cumhuriyet Savcılarını mesleğe daha iyi bir şekilde 
hazırlamak ve hukuk devletini daha yüksek yerlere 
taşımalarını için sizlerin desteği bizim için çok önemlidir. 
Bu konuda Baromuza çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde 
konuştu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan 
Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Av.Özcan Delihasan, Av. Erkan 
Çetin, Av. Duygu Özgüven de yer aldılar.
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BARO BAŞKANIMIZ  Av. SEMİH  GÖKAYAZ, 
ANAYASA  MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE 
SEÇİLEN KENAN YAŞAR’I ZİYARET ETTİ
Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, Türkiye Barolar 

Birliği Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez, Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Nizam Dilek ve Kahramanmaraş Barosu 
Başkanı Av. M. Burak Gül ile, Anayasa Mahkemesi Üyesi 
Kenan Yaşar’ı ziyaret ederek, kendisine yeni görevinde 
başarı dileklerinde bulundu.

Çorum Barosu Başkanı iken Anayasa Mahkemesi 
Üyesi seçilen Kenan Yaşar, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi ve güzel temennileri için 
misafirlerine teşekkür etti.

Başkanımız Av. Semih Gökayaz, geçen hafta annesini 
kaybeden Kenan Yaşar’a başsağlığı dileklerini iletti.

Başkanımız Av. Gökayaz, Anayasa Mahkemesi Üyesi 
Yaşar’a, özel tasarım bir aksesuar hediye etti.

BAŞKANIMIZ  Av. SEMİH  GÖKAYAZ, 
TBB  BAŞKANI  Av. ERİNÇ SAĞKAN ve TBB 
YÖNETİMİ İLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE  
BAŞKANI ZEYDAN KARALAR VE ADLİYE  
PROTOKOLÜNÜ ZİYARET  ETTİ
Baro Başkanımız Av, Semih Gökayaz, TBB Başkanı 

Av. Erinç Sağkan ve TBB yönetimi ile Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı, Adana Cumhuriyet 
Başsavcısı Bilal Gümüş’ü,  Adalet Komisyonu Başkanı M. 

Ali Çolak’ı ve Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı 
Hakan Kuzu’yu ziyaret etti. Ziyarette, TBB Başkan 
Vekili Av. Sibel Suiçmez, Genel Sekreter Av. Veli Küçük, 
Artvin Barosu Başkanı Av. Ayla Varan, Zonguldak Barosu 
Başkanı Av. Türker Kapkaç, Gaziantep Barosu Başkanı 
Av. İskender Kahraman ve TÜRAVAK Denetleme Kurulu 
Üyesi Av. Sabahattin Gümüş yer aldılar. Karşılıklı görüş 
alıverişi şeklinde geçen sohbet ortamındaki ziyaretlerde, 
günün anısına karşılıklı plaket takdim edildi.

ADALET  KOMİSYONU  BAŞKANI  MEHMET 
ALİ ÇOLAK,  BARO  BAŞKANIMIZ  Av. SEMİH 
GÖKAYAZ’I  ZİYARET  ETTİ
Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Baro 

Başkanımız Av. Semih Gökayaz’ı makamında ziyaret 
etti.

Başkanımız Av. Gökayaz, Adalet Komisyonu 
Başkanı’na nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini 
sundu. Ziyaret esnasında, karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Görüşmede, Başkan Yardımcımız Av. Miyesser 
Ersalan Önenli, Genel Sekreterimiz Av. İlker Mengü ve 
Saymanımız Av. V. Mert Kuşdemir yer aldılar.
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BARO BAŞKANIMIZ Av. SEMİH GÖKAYAZ ve 
YÖNETİM KURULUMUZ TBB BAŞKANI Av. 
ERİNÇ SAĞKAN ve TBB GENEL SEKRETERİ 
Av. VELİ KÜÇÜK’Ü ZİYARET ETTİ
Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, Başkan 

Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, Genel 
Sekreter Av. İlker Mengü, Saymanımız Av. V. Mert 
Kuşdemir, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. Gül Yalçın, 
Av. Ayşe Duygu Özgüven, Av. İlker Güzel, Av. Erkan 
Çetin ile, ilk olarak Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. 
Erinç Sağkan’ı makamında ziyaret etti. TBB Başkanı Av. 
Erinç Sağkan, Adana Barosunun Başkanı ve Yönetim 
Kurulunu Ankara’da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu 
ifade etti.

Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz daha sonra TBB Genel Sekreterlik 
görevine seçilen Av. Veli Küçük’e hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu.

Ziyarette Av. Küçük’ü tebrik ederek, görevinde 

başarılar dileyen Av. Gökayaz, “Baromuzu en iyi şekilde 
temsil ediyorsunuz. Sizlerin varlığı bizlere de güç veriyor. 
Zor ve meşakkatli bu yolda, hak, hukuk ve adaletin tesisi 
noktasında her daim bizler de yanınızdayız” dedi. 

TBB Genel Sekreteri Av. Küçük, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, iyi dilekleri için Başkanımız 
Av. Gökayaz’a teşekkür etti.

Başkanımız Av. Gökayaz, günün anısına da TBB 
Başkanı Av. Sağkan ve Av. Küçük’e özel tasarım bir 
hediye takdim etti.

Adana Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı 
(ADABAYS) tüzel kişiliğe kavuşturulmasına dair 
konular değerlendirildi. Meslektaşlarımıza yönelik TBB 
nezdinde uygun faiz oranı ile kredi verilebilmesi için 
gerekli görüşme ve çalışmaların yapılması dile getirildi.

Baro heyeti, daha sonra TBB Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Av. Gökhan Bozkurt’u makamında ayrıca 
ziyaret etti. Başkanımız tarafından Av. Bozkurt’a özel 
tasarım bir hediye takdim edildi.

CHP ADANA  MİLLETVEKİLLERİ 
BAŞKANIMIZ  Av. SEMİH GÖKAYAZ’I  
ZİYARET  ETTİ
Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekilleri 

Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut ve Orhan Sümer, 
Başkanımız Av. Semih Gökayaz’a nezaket ziyaretinde 
bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Av. 
Gökayaz, misafirlerine teşekkür etti. Sohbet ortamında 
gerçekleşen ziyaret esnasında Av. Gökayaz, TBMM’ye 
sunulan Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
dair 5 maddelik kanun teklifinin sakıncaları hakkında 
bilgi verdi. Avukatlık stajı yapacak memurların 
görevlerine ara vermeden staj yapmalarına dair 
düzenlemenin kabul edilemez olduğunu ifade eden 
Av. Gökayaz, yasa teklifinin kendilerine sorulmadan 
meclise sunulduğunu, söz konusu teklifin İstanbul 
2 Nolu Barosu’nun siparişi olduğunu, Gazi Meclisin 
itibarının hiç bu kadar yerle bir edilmediğini, oysa ki 
avukatları ve avukatlık mesleğini ilgilendiren bir yasa 
teklifi hazırlanırken katılımcı demokrasi gereklerine 
uygun olarak Baroların ve avukatların görüşlerinin 

alınması gerektiğine işaret etti.
Adana Milletvekilleri, bu konuda süreci takip 

edeceklerini belirterek, “Çoklu Baro Yasasında 
sergilediğiniz mücadelede olduğu gibi yine sizlerin 
yanınızdayız. Yasa teklifine karşı elimizden gelen çabayı 
genel kurulda göstereceğiz.” şeklinde konuştular.

Ziyaret esnasında Başkan Yardımcımız Av. Miyesser 
Ersalan Önenli, Genel Sekreterimiz Av. İlker Mengü, 
Yönetim Kurulu üyelerimiz Av. Neval Yurtdaş, Av. 
Nevzat Elçi ve Av. İlker Güzel hazır bulundular.
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BARO  BAŞKANIMIZ  Av.  SEMİH GÖKAYAZ, 
ADANA  EMNİYET  MÜDÜRÜ  DOĞAN  
İNCİ’Yİ  ZİYARET  ETTİ
Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, Başkan 

Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, Yönetim 
Kurulu üyemiz Av. Neval Yurtdaş ile birlikte Adana 
Emniyet Müdürü Doğan İnci’yi makamında ziyaret 
ederek, polis teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle 
günlerini kutladı.

Av. Gökayaz, 177 yıllık köklü bir mazi ve teşkilat 
yapısına sahip Türk polisinin asayişin, huzurun, 
güvenliğin, hak ve özgürlüklerin korunması için 
fedakarca faaliyet gösteren önemli bir teşkilat olduğunu 
ifade etti.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, yakın ilgi 
gösterdiği Başkanımız Av. Semih Gökayaz ve Yönetim 
Kurulumuza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür 

etti. Yargının tüm taraflarının amacının adalete 
ulaşmak olduğunu belirten İnci, Başkanımız nezdinde 
tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü 
kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

5 NİSAN  AVUKATLAR  GÜNÜ  NEDENİYLE 
BAROMUZ  ÜYESİ KIDEMLİ 
MESLEKTAŞLARIMIZI  ZİYARET  ETTİK
Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, Başkan 

Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli ve 
baromuzun kıdemli üyelerinden Av.Fetva Yazıcıoğlu ile 
birlikte, Baromuz üyesi kıdemli üstatlarımız Av. Rasime 
Eşelioğlu, Av. Etem Hakkı Öztürk, Av. Serant Gülşen, Av. 
Fuat Sönmez ve Av. Yıldız Bağatur’a, 5 Nisan Avukatlar 
Günü nedeniyle nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Meslek üstatlarımız, yapılan ziyaretten ötürü 
duydukları mutluluğu ifade ederek, “Bu ziyaretler 
unutulmadığımızın, bizlere verilen kıymetin 
göstergesidir. Bir araya geldiğimizde eski güzel 
günlerimizi yad ediyoruz.” şeklinde konuştular. Üstat 
avukatlarımız, yaşadıkları ilginç anılarını, dostluklarını 
ve yaşadıkları güzel günleri aktardılar.

EŞİ BULUNMAZ HAZİNESİNİZ
Ziyaretler esnasında değerli üstatlarımıza çiçek 

takdim eden ve 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutlayan 
Başkanımız Av. Gökayaz, “Avukatlık mesleğine yıllarını 
vermiş siz değerli üstatlarımızla sohbet imkanı bulmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlerin varlığı bizlere her 
zaman güç verdiği gibi büyük Adana Barosu Ailesi’nin 
de birikimini daha iyi anlama fırsatı buluyoruz. 
Sizlerden öğreneceğimiz çok şey olduğunu biliyoruz. 
Bu ziyaretlerimizi bundan sonra da sık yaparak engin 
görüş ve önerilerinizden istifade etmeyi istiyorum. 
Çünkü sizler bizim için bir eşi bulunmaz bir hazinesiniz. 
Sağlık, mutluluk ve uzun bir ömür diliyoruz” dedi.

Av. Gökayaz ve Av. Önenli, ziyaret esnasında üstat 
avukatlarla keyifli sohbet ve paylaşımlarda bulundular.
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KOZAN  ve  CEYHAN’DA 
MESLEKTAŞLARIMIZLA  BULUŞTUK
Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, Başkan 

Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, Genel 
Sekreterimiz Av. İlker Mengü, Yönetim Kurulu 
üyelerimiz Av. Ayşe Duygu Özgüven ve Av. Neval Yurtdaş, 
Kozan ve Ceyhan’da meslektaşlarımızla buluştu.

Başkanımız Av. Gökayaz, göreve geldikleri günden 
itibaren yapılan çalışmalar hakkında meslektaşlarını 
bilgilendirdi.

ÖNCE  KAHVALTI,  SONRA  BÜRO 
ZİYARETLERİ  YAPILDI
İlk olarak Kozan’da meslektaşlarımızla sabah 

kahvaltısında bir araya gelindi. Daha sonra Başkanımız 
Av. Gökayaz, beraberindeki heyetle birlikte büro 
ziyaretleri gerçekleştirdi.

Bürolarda meslektaşlarımızın sabah çayı ikramı 
eşliğinde gerçekleşen ziyaretlerde çalışmalar 
ve hizmetlere ilişkin istişarede bulunuldu. 
Meslektaşlarımızdan gelen talep ve öneriler dinlendi.

BARO ODASINDA TOPLANTI
Başkan Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan 

Önenli, Kozan Baro Temsilcimiz Av. Nebi Ocak ve 
Disiplin Kurulu üyemiz Av. Özgü Gültekin Koçak’ın 
bulunduğu toplantıda, Başkanımız Av. Gökayaz, burada 
meslektaşlarımızla sohbet etti.

Ertesi gün Ceyhan’a geçen Başkanımız Av. Semih 
Gökayaz ve beraberindeki heyet, ilk olarak sabah 
07.30’da meslektaşlarımızla kahvaltıda bir araya geldi. 
Sıcak ve samimi bir ortamda geçen kahvaltının ardından 
Ceyhan Adliyesi’ne geçildi. Ceyhan’da görev yapan 
meslektaşlarımızla Baro odamızda bir araya gelindi.

Başkanımız Av. Semih Gökayaz ve Yönetim Kurulu 
üyelerimizin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti 
dile getiren meslektaşlarımız, mesleki faaliyetlerini 
yürütürken yaşadıkları zorlukları dile getirdiler.

Başkanımız Av. Semih Gökayaz, göreve gelindikten 
sonra yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, 

şunları söyledi: “Göreve gelir gelmez, mesleğe yeni 
başlayan meslektaşlarımıza destek sağlamak için Uyum 
Bürosu projesini hayata geçirdik. CMK listelerinden 
gönüllü olarak ayrıldık. WhatsApp iletişim hattını 
kurarak meslektaşlarımızın baromuzla iletişimlerini 
ve belge teminini kolaylaştırdık. Baro Tesisleri ile ilgili 
yaptığımız düzenlemeyle, meslektaşlarımızın mutlu 
günlerine destek ve ortak olduk. Avukatlık Asgari Ücret 
Tarifesinin artan hayat pahalılığı karşısında yeniden 
düzenlenmesi, Avukatlık Ücretinde uygulanan KDV 
oranında indiriminin yapılması gerektiği, stajyer 
avukatlara ilk altı ay İŞKUR vasıtasıyla ücret ödenmesi, 
Adli Yardım ücretlerinin düzenli ödenmesi, adli 
yardım ödemelerinde %10 kesintinin kaldırılması 
için girişimlerde bulunulması, CMK ücretlerinin 
AAÜT düzeyine çıkarılması, KVKK’nın yanlış ve 
geniş uygulanması karşısında önümüzdeki günlerde 
Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesine eklenecek bir cümle 
ile yanlış uygulamaların önüne geçilebileceği, stajyer 
avukatların Asliye Ceza Mahkemelerinde yaşadıkları 
duruşmaya katılma sorununun yapılacak yasal 
düzenleme ile çözülmesi gerektiği, meslektaşlarımızın, 
esnaflarımızın kullandığı kredi faiz oranı üzerinden 
kredi kullanabilmeleri için girişimlerde bulunulduğunu” 
dile getirdi.

Başkanımız Av.Gökayaz, “Diğer yandan mesleki 
dayanışmayı artırmak için de yoğun faaliyetler yürüttük. 
Uyum Büromuzu kurup, faal hale getirdik. Meslek 
kıdemi 0-5 yıl olan iki yıl büroyu kullanabilmektedir. 
Şu anda meslektaşlarımız burada mesleki faaliyetlerini 
yürütüyorlar. Baro Tesisleri ile ilgili yaptığımız 
düzenlemeyle, meslektaşlarımızın mutlu günlerine 
destek ve ortak oluyoruz. Adana Barosu Avukatları 
Yardımlaşma Sandığını (ADABAYS), Yönetim 
Kurulumuzun 21.12.2021 tarihli Kararı ile kurduk, 
sizlerin de sandığa üye olmasını ve destek vermenizi 
arzu ediyorum.” şeklinde konuştu.

Başkanımızın konuşmasının ardından söz alan 
meslektaşlarımız görüş ve önerilerini dile getirdi.
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Bu dönem içerisinde meslektaşımıza ruhsatlarını 
ailelerinin gururlu bakışları altında takdim ettik. 
Meslek yemini edip, cübbe giyerek ruhsatlarını alan 
meslektaşlarımıza başarılar dileriz.

Ruhsatlarını alan meslektaşlarımız törenle 
avukatlığa adım attı

5504 SONAY İSPENOĞLU

5614 FATMA TEKİN

6018 KUTAY KURDAŞ

6074 MAHMUT SAMİ İŞLEK

6108 VEYSEL CAN GÜLEGE

6125 YAREN KARAEVREN

6126 ONUR SOYER

6130 AYŞE LEVENT

6132 ABDİL UTKU GEÇMEN

6135 BETÜL FARSAK

6136 NEJAN ATCI

6138 AHMET BAYRAM

6141 KAZIM FURKAN TOPRAK

6142 DUYGU ÖZTÜRK

6145 MERVE KOZACI

6146 İREM NAZ KESKİN

6147 MEHMET ASLAN

6148 TUBA NUR ÜNAL

6149 CEYDA KARAKUŞ

6150 ÇAĞRI ÜNAL

6151 BURAK DEMİRCİ

6152 MUSTAFA TOKLU

6153 MUHAMMED EMİN TAŞÇI

6155 DEMET ARANMAZ

6156 YASEMİN ARSLAN

6158 HÜMEYRA KÜÇÜKOĞLU

SİCİL        AD-SOYAD
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6159 SİMGE KARAZİNCİR

6160 CEVHER MALİK ADIGÜZEL

6161 ZEYNEP PELŞİN DİNÇER

6162 AYŞE NUR ÇAL

6163 YENAL ÇİLEM AKÇALI

6165 SULTAN AKBAŞ

6166 BETÜL AKSOY

6167 ÇAĞATAY UZUN

6168 MEHMET CAN KURT

6169 İSMAİL ARSLAN

6170 MEHTAP ÖZDEMİR

6172 MEHMET ALPEREN SAĞIR

6173 FATMA EZEL ÖZSOY

6174 ZEYNEP ŞİMŞEK

6175 ÖMER FARUK BERBER

6176 NURSİMA ASLAN

6177 ALPEREN MURSAL

6178 İPEKNUR İNANÇ

6179 MEHMET BERKA 

GÖĞEBAKAN

6180 YUSUF KAĞAN KARAOĞLU

6181 GÜLŞAH TOPAL

6182 MUSTAFA MERT AYDIN

6184 ŞEYMA KARABÖRK

6185 SEFER SANCAR

6188 TUĞÇE NUR KOYUNCU

6189 FATİH TEMEL

6190 HASAN HÜSEYİN ÖVEÇ

6191 BAŞAK GÜLZA GÜMÜŞ

6192 LEVENT HÜVİYETLİ

6193 METE KARAYEL

SİCİL        AD-SOYAD
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6196 FATİH TÜRKEŞER

6197 AHMET YASİN

TAVUSDAĞI

6198 CENNET TUĞÇE KIRIK

6200 MUSTAFA KAYA

6201 ESRA ÇAKICIOĞLU

6202 BEYZANUR DAL

6203 DURSUN ALİ DEMİRBOĞA

6204 İPEK KİSER

6205 İLKAY KIRMAN

6207 MEHMET OĞUZ TOĞAL

6208 ELİF BUZ

6210 OZAN YORGUNER

6213 MEHMET ÇAĞATAY GİRİCİ

6214 FİKRET YALMAN

6215 FEHMİ ATAŞ

6216 MÜGE GENÇER

6217 RAFET GÖKÇE DEMİRAĞ

6218 CUMALİ ARSLAN

6220 MERVE ER

6221 CEREN KURT

6222 İBRAHİM HALİL TAŞDELEN

6229 ASLI ÖZTÜRK

6230 İBRAHİM CEYLAN

6232 EMRULLAH AÇIL

6233 EMEL ERCAN

6234 METİNCAN KARTAL

6235 ÇAĞRI CAN TAVLAR

6237 ALİ ÖZDEMİR

6238 İREMNUR DURU

6239 BÜŞRA ARAZ

SİCİL        AD-SOYAD
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Yeşilçam’dan Günümüze 
Avukatlık Üzerine Duyuşlar

Sosyal hayat içerisinde insanların duyuşlarını etkileyen çok sayıda etmen vardır. 
Aile hayatı, okul arkadaşları, seyrettiği filmler ve sair. Bu etmenler içinde sinemanın 
farkı ise kuşaklar arasındaki mesafeye bakmaksızın duyuşları aktarabilmesidir. Bu 
uzun serüvenli zihin oluşumlarına Türk Sinemasından; içimize sımsıcak kırmızıyı, 
üç kere laciverti ve panjura pembeyi yansıttığı dönemi Yeşilçam’dan bakalım.

Yeşilçam’da her şeyin koyu ve sıcak olmasının sebebinin hayatı olduğu gibi 
değil de olmasını istedikleri gibi aksettirmeye çalışmalarındandır. Bu durum 
filmlere konu mesleklerde de böyledir. Manav daha renklidir mesela bizim manava 
göre; şekerci sanki mektebi varda okumuş gibi daha bir sevecendir. Fabrikatör ise 
katı ve acımasızdır. Bu suretle seyircilerin ve onlarla birlikte toplumun meslekler 
algısı, zihinlerinde kati bir şekilde oluşmuştur. İşte sinemanın insan zihninde 

karakter oluşturup karakter kırdığının, günlük hayatta sinemanın iyi ya da kötü ön 
yargı oluşturduğunun kanıtıdır bu Altın Dönem... Yeşilçam filmlerinde avukatları 
da irdeleyecek olursak; afili giyinen, kendini kartvizitiyle tanıtan ve rahatlıkla 
yalan söyleyebilen kimselerdi. Bu karakterlerin hoş sohbetlere konu olabileceğini 
düşünebiliriz fakat bu duyuşlar, toplumda yaygınlık kazanmış ve avukatlık mesleği 
hakkında beylik cümlelerin kurulmasını sağlamıştır. Ne yazık ki Yeşilçam filmlerinde 
ne kocasından şiddet görmesi sebebiyle ayrılmak isteyen ancak el mahkum evde 
oturan esas kızın yanında, ne evlerinden haksız bir şekilde çıkarılan kiracı Şendul 
ailesinin yanında, ne de sendika nedir bilmeyen yevmiyesini eksik alan Harranlı 
beden işçisinin yanında avukatlara yer verilmemiştir. Sadece açık kurnazlıklarla 
istediğini elde etmeye çalışan; para ve gücün merkezine daha yakın fakat orta direk 
üstünde kalmış; adaletin tecellisi noktasında çok da işe karışmayan, ana karakterlerin 
başlarına gelen olaylarda tanrıya olan inançlardan ve evrenin iyilik döngüsünden 
sonra gelen kişilerdi avukatlar. Ancak günümüzde bu duyuşların pozitif yönde 
değiştiğini düşünüyorum.

Bu düşüncemin en alt katmanındaki fikir ise avukatlığın evirilmesidir. Günümüz 
toplumunda Yeşilçam’daki karakteristik tabuların aşıldığı aşikar. Bu aşımda paydaş 
olan Barolar ve alt birimlerinin; kadına şiddet konusundaki tavrı ve etkileri; spor 
etkinliklerinin halkın zihin gelişimini bedenen de destekleyen fonksiyonunun 
gözeterek düzenlenmeleri ve toplumsal olaylara karşı duruşları önemli etkiye 
sahiptir. Diğer paydaş olan avukatların etkileri ise bireysel anlamda ön planda ve etkin 
olmaları, hak arayışında olan bireylerin kendilerini bilimsel açıdan destekleyecek 
birilerinin olduğunu bilmelerini sağlamaları, adaletin tesisinde insanlara birincil 
güvencelerinin avukatların oluşturduğu fikrini kazandırmalarıdır. Bu düşüncemin 
doğruluğunu da tasdikleyen günümüzün sinema filmlerinde ve tv-dijital platform 
dizilerinde geçen avukat karakterleri oldu. Yeni yapımlarda avukatların kimliklerinin 
netleştiğini, sağlamlaştığını ve toplum nezdinde güvenli bir liman olarak yansıtıldığını 
görüyoruz. Bununla beraber yüksek plazalarda olmaları halktan uzakta oldukları 
anlamına gelmemekle birlikte aksine işlerine verdikleri önemi gösteriyor. Yeşilçam’a 
göre başı çeken farklılıklar ise haksızlık durumunda taleple değil de mesleği gereği 
müdahil olmasıyla fırsatçılık yerine hukuki anlamda yardımda bulunabileceğini 
göstermesidir kanımca.

İnsanlarda estetik haz uyandıran sinemanın zihinlerde oluşturduğu duyuşun 
Yeşilçam Dönemi’nden günümüze nasıl farklılaştığını yalın bir şekilde incelemiş 
olduk. Bu farklılaşmanın daha da iyiye gitmesinde ve adaletin tesisinde avukatların 
daha da önemli rol oynamasının yolunun, bu mesleği icra edenlerin adalet terazinin 
kefesine adil bir duruş ve emek ile hakça bastırmalarından geçtiğini düşünüyorum.

 
Stj. Av. Egemen 

ÖZCEVİZ
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El Emeği
Abi acil emniyete gitmemiz lazım, bizim Korhan’ı almışlar” dedi, Korhan kişisinin 

abisi heyecanla. “He” dedim içimden “he.” Her işiniz acil, her işiniz önemli. Yok valla, ben 
ofisi ambulanstan bozma bir araca taşıyacağım kesinlikle. Telefonu da 113 Avukat Acil 
yaparım. Herkesin işi acil çünkü. Bizim hiç alanımız, hiç özelimiz yok. Ofiste devamlı 
antrenman halindeyiz. Isınma hareketleri yapıyoruz ne me lazım telefon çalarsa diye, 
ki zaten acil hattı o. Ofisten adliyeye, emniyete koşarken her 100 metreyi 10 saniyenin 
altında koşmalıyız. İyi avukat olmak bunu gerektirir çünkü! 

Neyse, tüm bu ruh halini yutarak, “Tamam” dedim, “gelin beni ofisin önünden 
alın, emniyete geçelim.” Ajandamı ve Ceza Kanunumu kolumun altına aldım, ofisin 
önüne inip beklemeye başladım. Biraz sonra iki tane meymenetsiz tip geldi. Birisi çok 
acil işi olan Korhan kişisinin abisi, öbürü de onun bir arkadaşı sanırım. “Vay avukat 
abim” deyip ele sarılmalar filan başladı. Dedim “Kardeşim acelem var. Haydi geçelim 
şu emniyete, nerede aracınız?” İkisi birbirine baktı bir süre. Sonra beriki bana, “Abi 
bizde araç yok, biz sende var sandık” demesin mi? Ya sabır çektim. “E bende de, yok ne 
yapacağız?” diye sordum. Korhan kişisinin abisi yanındakine, “Kaç numara geçiyordu 
lan emniyetin oradan?” dedi. Sonra cevabı beklemeden, hayatın sırrını bulmuş gibi bir 
bakışla bana dönerek, “Ya da abi boş ver şimdi otobüsü. Şu parkın oraya kadar yürüyüp 
Meydan Mahallesi dolmuşuna bindik mi tam önünde ineriz emniyetin” diye devam 
etti. Ya sabıra devam edip, bir taksi çevirdim. Bir şey demeden geçtim oturdum ön 
koltuğa. Arka koltuğa yerleşti diğerleri. Korhan kişisinin abisi diğerinin kafasına vurup, 
“Lan oğlum, hadi benim aklıma gelmedi taksiye binmek, sen neden demiyorsun taksi 
çevirelim diye? Koskoca avukat abiyi dolmuşa bindirecektik az kaldı, ayıp be!” diye 
söylendi. Öbürü homurdandı: “Sanki cebimizde taksi parası var da!” “Neyse” dedim, 
“Susun! Susun, anlatın ne olmuş? Olay nedir?” “Abi bizim bu Korhan araç kiralamış. 
Onunla gece takla atmış ama kimseye çarpmamış. Kendi kendine atmış taklayı. Polis 
almış, gece emniyete götürmüş. Halen orada. Tek bildiğimiz bu. Sen şimdi kendisi ile 
görüş, olayı da bir iyice öğren, selamımızı söyle kendisine. El emeğin ne ise vereceğiz, 
o iş bizde merak etme. Evelallah önce allaha, son...” “Sus! Sus!” dedim “Sus! Önceden 
sabıkası var mı idi Korhan’ın?” “Yok abi sayılmaz. İşte ufak tefek hırsızlık, esrar filan!” 
şeklinde yanıtladı. “Tamam, bekleyin” deyip, girdim emniyete. 

Korhan kişisini getirdiler görüşme odasına. Ağzı yüzü şiş, kafası sarılı. Kazanın 
şokundan yeni çıkıyor diyeceğim ama belli ki kazanın farkında bile değil! Uyuşturucunun 
etkisinden yeni çıkıyor. “Abinin selamı var, kapıda bekliyor. Ne oldu anlat!” dedim; “Abi 
valla ben de bilmiyom. Bir uyandık ki vaziyet bu!” cevabını aldım. Ya sabır ki ne ya sabır! 
Tuttum yakasını silkeledim. Avukatlıktan çıkıp Behzat Amir’e bağlamıştım iyice. Elimi 
kaldırdım, vuracak gibi oldum. “Lan oğlum, arabada uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca 
bulunmuş. Nedir anlat işte, uğraştırma!” dedim bağırarak. “Ha o mu? Önemli değil be abi. 
İki içimlik cigara vardı, silahı da mahalleden bizim çocuklardan aldım. Düşman sahibi 
adamız bir yerde ayıptır söylemesi!” dedi mahcupça gülümseyerek. İndirdim tokadı 
suratına. “Lan kablo çalmaya gitmişsin hırsızlığa kiralık arabayla, becerememişsin. 
Kafan güzel tabii, bekçiden kaçarken takla atmışsın. Kime lan bu raconlar?” Zırlamaya 
başladı: “Ya abi, gözünün yağını yiyeyim vurma. Geceden beri haşat etti zaten polisler, 
bir de sen yapma. Elini ayağını öpem kurtar beni. El emeğin neyse veririm söz.” Dedim, 
“Allah belanı versin Korhan. Onu da çalar verirsin sen! İstemez para mara. Bir daha 
karşıma çıkmayın, beni arayıp sormayın yeter. Hadi yürü şimdi, polise bana anlattığın 
gibi anlat olayı, bitsin bu iş. Uyuşturucu için içiciyim de, silahı da kimden aldıysan 
ismini ver. Salarlar zaten seni.” Gözüme korku ile baktı. “Abi” dedi “hayatta veremem 
silahı aldığım kişinin ismini. Mahallede felç ederler beni, yaşatmazlar. Ölsem daha iyi. 
Söyleyemem.” Sabrım taşmıştı. Bir an önce bitsin gitsin istiyordum. “O zaman söyle bir 
isim ya da yakın zamanda ölmüşlerden tanıdığın birinin ismini söyle” dedim. Ardından 
girdik sorgu odasına.

İsmin, cismin, mesleğin faslına başladı sorgucu polis. Bizim şerefsiz Korhan, 
meslek olarak “serbest meslek”, gelirin kısmına da “5 - 10 bin TL arası” dedi. Sinirden 
gebereceğim. Bir avukat olarak, hırsızla aynı işi yapıyorum resmen. İkimiz de serbest 
meslek erbabıyız! Üstelik benden fazla kazanıyor it oğlu it! Neyse, ara kısımları geçelim. 
“Uyuşturucuyu içiyorum” dedi. Konu silaha gelince de “Polis abi, ben silahı Cem Aydın

Av. Gürler 
GAYDAN
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isimli şahıstan aldım ama kendisi öğrendiğim kadarıyla geçen ay vefat etti. İntihar etmiş diye duydum. Varmış 
bir derdi demek ki. Allah taksiratını affetsin, iyi çocuktu. Barajyolu tarafında oturuyordu ama evini bilemem” 
açıklamasını yaptı. O an dünya durdu sanki. Kulağımda aynı ses yankılanıyordu: “Cem Aydın intihar etti. Cem 
Aydın intihar etti.” “Lan” dedim yine yakasına yapışıp, “Cem Aydın intihar mı etti? Sen nereden tanıyorsun onu 
yalancı pezevenk!” “İyi tanırım abi. Barajyolu’nda oturur. Kısa boylu, gözlüklü, çilli, sarışın. Cem Abi bizim yaa” 
diye cevap verdi. “Oğlum emin misin bak!” dedim. “Evet abi ya, mevta oldu. Sorma biz de çok üzüldük” diye 
devam etti. Ayağa kalktım, düşecek gibi oldum. Masayı tuttum. Polis şaşkın, “Tanıyor muydunuz avukat bey?” 
diye sordu. “Eskiden yakın dostumdu” diyebildim. Müsaade isteyip lavaboya gittim. Yüzüme su çarptım. Sonra 
sorguya dönmedim, çıktım emniyetten. Ne kadar yürüdüm bilmiyorum. 

Sönmez Ocakbaşı’nda buldum kendimi. Her zamanki masaya oturdum. Cem ile ilkokuldan beri arkadaştık. 
En yakın arkadaş. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. İlk aşk, ilk kavga, ilk hayal kırıklıkları, ilk yenilgiler... Beraber 
karşılaştık hepsiyle, kardeşçe paylaştık hayatı. Gariban aile çocuklarıydık. Kıt kanaat geçinirdik. Pazar günleri 
banyo sonrası soba başına oturmamış çocuklar anlayamaz sıkıntılarımızı. Yamalı siyah önlükleri, hoşlanılan 
kızın evine doğum gününe gidip de ayağındaki ucu delik çorabı nereye saklayacağını bilememeyi. Hediye olarak 
herkes pahalı oyuncaklar verirken, yaldızlı kağıda sarılmış kurşun kalem ve kokulu silgiyi vermenin ezikliğini 
birlikte aştık hep. Söz vermiştik içimizde kalan her şeye dair hayata karşı. Üniversitede ayrıldı şehirlerimiz ama 
memlekete geldiğimiz her tatilde buluştuk. İşte bu Sönmez Ocakbaşı’nda hep bu masada oturduk. Paylaştık 
rakımızı, sevincimizi, derdimizi, tasamızı. Fakat sonra ne yazık ki ayrıldı yollar. Turizm okumuştu Cem. 
Askerden dönünce bir seyahat acentesi kurdu. Çeviremedi batırdı. Sonra reklam işine girdi. O da ters gitti, 
tutmadı. Eşinden ayrıldı. Borç üstüne borç istemişti benden. Bir verdim, iki verdim. Birini kapatmadan diğerini 
isteyince bozuk attım biraz. Alınmıştı. Seyreldi görüşmelerimiz. En son mesajında, “Kardeşim vallaha bu son. Bir 
daha böyle şeylerle karşına gelmeyeceğim. Bana beş bin TL verirsen yıl sonuna kalmaz kapatırım” yazmıştı. Ne 
cevap verdim ne de aradım. Yoktu bende de, nasıl anlamıyordu. Demek kıymış kendine. Vah zavallı kardeşim. 
Rakının etkisi ve ocakbaşının sıcaklığı ile kendimden geçmeye başladım. Gözyaşlarım dinmiyordu. Son mesajına 
bakıp ağlıyordum. Böcekten çok korkardı. O koca adam ufacık bir böcek görmesin, hoplardı oturduğu yerde. 
Demek şimdi toprağın altında böcekler yiyor o narin vücudunu ha. Ah benim güzel kardeşim. Almış olduğum 
alkolün vermiş olduğu tesirle, “Neden yaptın? Nasıl yaptın bana bunu?” yazıp kendisine ulaşmayacak mesajı 
hiçliğe yolladım. Sızmışım. 

Gözümü açtığımda karşımda Hırsız Korhan, abisi ve arkadaşı oturuyordu. Korhan hemen sarıldı elime. “Vay 
yaman avukat abim. On numara adamsın, serbest kaldım sayende. Senin savunman taşa geçer, kral abim benim 
bee” diyordu. Halimden utandım onları böyle karşımda görünce. “Çocuklar kusura bakmayın. Ben bugün biraz 
efkarlıyım. Cem’in öldüğünü duyunca ne yaptığımı bilemedim. Rahmetli yakın arkadaşımdı da” dedim. Korhan 
aval aval suratıma bakarak “Cem kim abi?” dedi. Şaşırdım. Oğlum sen demedin mi sorguda “Cem Aydın öldü, 
intihar etti.” diye. “E abi sen bir isim salla dedin, ben de salladım. Ölmüş olsun deyince, öldü dedim. Sen dedin 
diye ben öyle dedim. Ben ne bileyim sağ mı, ölü mü?” Sinirlenmiştim. “Lan oğlum, mahallesini söyledin, eşgal 
verdin, tıpatıp tarif ettin adamı. Bu nasıl sallama?” “Ha abi, sen yanlış anladııın. Biz geçen Barajyolu’nda birkaç 
ev patlattık ayıptır söylemesi. Hırsızlığa girdik, bu garibanın evinde pek bir şey yoktu, cüzdanını alıp çıktım 
ben de. Kimliğinden gördüm tipini. Sonra polisler bunun peşine takılmasın diye de öldü diye salladım. Hem 
sen de demiştin öldü de diye. Yanlış anlaşılma olmuş. Ayrıca sen öyle tribe girince ben savunmanın parçası 
zannettim. Polisler de öyle sandı. Haline üzülüp, iki tokat atıp yolladılar beni. Ne hakime çıkardılar ne de 
savcıya” Şoktaydım. “Ne yani, şimdi Cem ölmedi mi?” diye sordum tekrar. “Ne bileyim abi ben, ara sor. Ben 
evine hırsızlığa girdiğimde gayet sağdı, döne döne uyuyordu. Sonradan bir şey olduysa bilemem tabii” şeklinde 
yanıtladı. Sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. Telefonu aldım elime, Cem’den mesaj gelmişti. “Altı üstü borç 
aldık, ödeyemedik. Bu kadar abartmana gerek yok! Arkadaşlığın batsın senin. Eve hırsız girdi ödeyemedim. En 
kısa zamanda öderim borcumu. Sonra herkes kendi yoluna!” 

Son gücümle bir tokat daha attım Korhan’a. “Abi bu kadar kızma, senin el emeğini de birkaç güne kadar şey 
edecez biz.”
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Atıver yaşmağı güzel yüzünden,
Durma ürkek ürkek Memiş’in geldi.
Geçen yılın harman vakti güzünden,
“Ben senin, sen benim” demişin geldi.
Sana yüzük aldım safi gümüşten,
Dedim “Nişan olsun Kara Memiş’ten”
Haber saldım “Olur” demiş enişten,
“Ben Senin, sen benim” demişin geldi.
Bu yıl arpa, yulaf senin bahtına,
Binmek nasip olsun, gelin atına.
Yüzüne allıklar, eline kına,
Göğsüne karanfil, güller takın gel

Kara Memiş

Av. Atilla KOÇ

Hislerimin bir sığınak olmasıydı
Sahip olduğum süveydâ*
Bu bir efsun*
Ya da idrak edilemeyen bir hakikât
Neydi bu kıyımın tecellîsi*
Neydi her şeyi târumar* eden
Bir garip evham* silsilesiydi* oysa
Yoktu tek bir bürhan*
Yedi davul vuruyordu orada
Yedi düvel* inliyordu
Oysa ne isterdim
Göğü titreten yankıların bizim olmasını
Senden, başka ne isterdim…
Herc-ü merc* etmiş yüreği yedi davul
Hitap ettiği yedi düvel
Boşalıyor kesemize doldurduğumuz güneş
Boşalıyor aydınlık
Ve bürünüyor karanlığa…
Yedi davul yedi düvele galebe*…

*Süveydâ: Kalpte bulunan siyah nokta
*Efsun: Büyü
*Tecellî: Ortaya çıkma, görünme
*Târumar: Dağınık, perişan
*Evham: Kuruntu, kuşku
*Silsile: Birbiriyle bağlantılı şeylerin oluşturduğu dize, zincir, sıra
*Bürhan: Kanıt, delil
*Yedi düvel: Yedi kıta, tüm dünya
*Herc-ü merc: Allak bullak, karmakarışık
*Galebe: Üstün gelmek, yenmek

**Şiir, Tefani Dergisi’nin Ekim-Kasım-Aralık sayısında (S: 8 Y:2021) yayınlanmıştır.

Yedi Davul Yedi Düvel**

Stj. Av. İsa 
YILDIZ



Atalarım yerinizden kalkarak
Gelin hele halimize bakmaya.
Kan-can verip aldığınız vatanda
Neler hazır varlıklıya satmaya.

Para gelmiş emeğin ta...önünde.
Her yetkili paralının yanında.
Kim çalışıp kazandırır görün de
Utansın paralı çalım satmaya.

Para denen olanda var yokta yok.
Zaten bundan çıktı şimdi kokan bok.
Biri gerek aklı evvel gözü tok
Gidişata kaşlarını çatmaya.

Eller gitmiş bayrağının ay’ına
Kuyruk yaptık ucuz olan tayın’a.
Doğrulup ta gel tükürme soyuna
Çünk’alıştık yan gelerek yatmaya.

Çul - çaput’a fazla meyil bağladık.
Giymek için markalara ağladık.
Aş-ekmeği ihtiyaçtan saymadık
Hep hazırız bu dalgada batmaya.

Dünyada yaşayan koyunca nâçar
KARABULUT ölmüşlere dert açar.
Namussuz bindesi alayı geçer
Bunlar yeter bir derde bin katmaya.

Küçük Asya felaketi
Kurtarımcılık
Ne Albay Reşat kadar sadık
Ne çoraplarını yamayan kraliçe gibi aristokrat
Kanun yapıcıları, köşkerler…
Ellerini düşünüyorum şimdi
Minarelerini kürdana benzettiği şairin
Mayıs sabahında dolaşan stradivarus ezgisiyle
Şehre aşina Endülüs kırmızısı
raksımız..
Seninle o akşamüstleri

Atalarımız

Tarih

Av. Durmuş 
KARABULUT

Stj. Av. Duygu Dönay 
ALTUNKANAT
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Ben dedim
Yarı aydınlık bir tünelde duran bir ağacım
Ne geldiğimi tanrı ispatlayabilir
Ne de gideceğimi ben

Ben dedim
Sonu olmayan bir çağlayanda bir damla gibiyim
Damlıyorum
Damlıyorum
Sadece damlıyorum evet
Yarı karanlık bir aydınlığa
Bir göl kıyıma hiç yanaşmıyacak
Ama nehir
Ama nehir
Bir tereddüt bir ıskalama

Ben dedim
De ki 

      bu bir emir değildir
                   Sev!

Kapkaranlık olsa da dünya feneri
Tanrısına başkaldıran bir peygamber görmedim 
Görmedim yaraları dizelerle saranları
Sev!

Bu bir emir değildir

Ben dedim
Ey bakirelerin annesi
Şüphe sayaçları seni de en geriye-belki Afrika’ya- sarmadı mı?
Kim iddia ediyor ileriye götürdüğünü
Benim bu Fransız sarhoşluğum duvarlara duvarlara çarpıyor
Duvarlar ey bakirelerin annesi
Bir ağlama için soyu’t fazla değil mi?
İz bıraktığım bu dünya için bu ağırlık hafif değil mi
Neyin 24’üne güvendin
Yaşın veya güneşin mi
Yani sen ağırlık olsun diye mi kıymeti sarı takınıyorsun
O zaman sevme!
Bu bir emirdir!
Dedim ben

Ben dedim
Bir dünya ağrısıdır yaşamak
Ve bütün rizikolara rağmen bir ağaç gibi yürüyorum
Yaz bunu annem
Annem yaz beni
okuma-yazma bilmeyen oğlunu
Yaz bütün babaları
Ve evlatları

‘Biri -sadece-

Av. Ramazan 
TEKİN
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Ben dedim
Yarı aydınlık bir tünelde duran bir ağacım
Ne geldiğimi tanrı ispatlayabilir
Ne de gideceğimi ben

Ben dedim
Sonu olmayan bir çağlayanda bir damla gibiyim
Damlıyorum
Damlıyorum
Sadece damlıyorum evet
Yarı karanlık bir aydınlığa
Bir göl kıyıma hiç yanaşmıyacak
Ama nehir
Ama nehir
Bir tereddüt bir ıskalama

Ben dedim
De ki 

      bu bir emir değildir
                   Sev!

Kapkaranlık olsa da dünya feneri
Tanrısına başkaldıran bir peygamber görmedim 
Görmedim yaraları dizelerle saranları
Sev!

Bu bir emir değildir

Ben dedim
Ey bakirelerin annesi
Şüphe sayaçları seni de en geriye-belki Afrika’ya- sarmadı mı?
Kim iddia ediyor ileriye götürdüğünü
Benim bu Fransız sarhoşluğum duvarlara duvarlara çarpıyor
Duvarlar ey bakirelerin annesi
Bir ağlama için soyu’t fazla değil mi?
İz bıraktığım bu dünya için bu ağırlık hafif değil mi
Neyin 24’üne güvendin
Yaşın veya güneşin mi
Yani sen ağırlık olsun diye mi kıymeti sarı takınıyorsun
O zaman sevme!
Bu bir emirdir!
Dedim ben

Ben dedim
Bir dünya ağrısıdır yaşamak
Ve bütün rizikolara rağmen bir ağaç gibi yürüyorum
Yaz bunu annem
Annem yaz beni
okuma-yazma bilmeyen oğlunu
Yaz bütün babaları
Ve evlatları
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Açıklamaya Adana Barosu Başkanımız Av. Semih 
Gökayaz, Cumhuriyet Halk Partisi Adana İl Başkanı 
Mehmet Çelebi, Adana Tabip Odası Başkanı ve 
ADAMOB Dönem Sözcüsü Dr. Selahattin Menteş, 
TBB Delegemiz Av. Sinem Tanrısınatapan, Başkan 
Yardımcımız Av.Miyesser Önenli, Genel Sekreterimiz 
Av. İlker Mengü, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. Gül 
Yalçın Aslan, Av. Özcan Delihasan, Av. Neval Yurtdaş, 
Av. İlker Güzel, Cumhuriyet Halk Partisi Çukurova 
İlçe Başkanı Av. Remzi Ümit Atay, CHP YDK Üyesi Av. 
Bülent Maraklı, İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi 
Başkanı Av. Yakup Ataş, KESK, TMMOB, DİSK ve çok 
sayıda avukat katıldı.

İNSAN HAKLARI KARNEMİZ İYİ DEĞİL
Adana Barosu Başkanımız Av. Semih Gökayaz, 

konuşmasında savaşların devam ettiği dünya 
düzeninde insan haklarının ihlal edilmemesinin 
mümkün olmadığını söyledi.

Sağlık hakkından yaşam hakkına, eğitim 
hakkından barınmaya, kadın cinayetlerinden 
çocukların eğitim hakkına kadar birçok sorunun 
olduğundan bahsetti. İnsanın yaşam hakkını 
korumayı dahi başaramadığımızı ifade eden Av. 
Gökayaz, “Yaşam hakkını bile koruyamıyoruz. Yaşam 
hakkını konuşmaktan diğer temel hak ve özgürlükleri 
konuşamıyoruz. İnsan hakları karnemiz iyi değil.

Bölgemizde ve dünyada silahlar susmalı. 
Mülteciler Ege Denizi’nde büyük trajedi yaşıyor 
fakat insanlığın bu soruna karşı kalbi kurumuş 

vaziyette. Dünya ülkeleri mülteci meselesine karşı 
yaşam hakkını değil ulusal ve maddi çıkarlarını 
gözetiyorlar.” dedi. Av. Gökayaz, konuşmasında 
kadınlara yapılan şiddeti de önleyemediğimizi 
hatırlatarak, “Kadına yönelik şiddetle ilgili 
ülkemizde derhal seferberlik ilan edilmesi gerekir. 

Bu ülkemizin utanç konusudur. Artık bu sorunu 
çözmek zorundayız.” diye konuştu.

İŞÇİ ÖLÜMLERİNE, ÇEVRE VE DOĞANIN 
RANTA TESLİM EDİLMESİNE TANIKLIK 
EDİYORUZ

Av. Gökayaz, konuşmasına şöyle devam 
etti; “Her yıl binlerce işçi madenlerde, 
tersanelerde, inşaatlarda çalışırken hayatını 
kaybederken, onları koruyamıyoruz. Çevre ve 
doğanın ranta teslim edilerek tahrip edilmesine 
tanıklık ediyoruz. Maddi imkanı olmayan 
ve bu yüzden eğitim hakkını kullanamayan 

çocuklarımızın cemaatlere ve tarikatlara mahkum 
edildiğini görüyoruz. Bunlar devletin ayıbıdır, insan 
hakları ihlalidir. Yaşadığımız bu utanca derhal son 
verilmelidir.” dedi.

BASIN AÇIKLAMASINI
Av. İLHAN ÖNGÖR OKUDU
Konuşmanın ardından Adana Barosu İnsan 

Hakları Merkezi Başkanımız Av. İlhan Öngür de 
yaptığı açıklamada, bugün günümüzde İnsan 
Hakları Evrensel Beyanamesi’nde yer alan hak ve 
özgürlüklere dayalı uluslar arası bir düzenin hala 
kurulamadığını söyledi.

İnsanların ırkından, renginden, cinsiyetinden, 
cinsel yöneliminden, dilinden, din ve mezhebinden, 
inancından, etnik kimliğinden, siyasi-vicdani ve 
felsefi kanaatinden bağımsız olarak, insan olmaktan 
gelen hakları ve dokunulmazlıklarına  dünya çapında 
yeterli koruma bulamadığını belirten Av. Öngör 
şunları dedi:

“Maalesef günümüzde Birleşmiş Milletler 
Örgütü de, var oluş gerekçesiyle çelişir biçimde, hak 
ihlallerinin başlıca sebebi olan savaşları ve iç savaşları 
önlemede/sonlandırmada, mülteci krizlerine 
müdahalede, küresel çapta doğal ve kültürel 
mirasın korunmasında, yoksullukla ve adaletsizlikle 
mücadelede, başta kadınlara yönelik olmak üzere 
her türlü ayrımcılığı sonlandırmada yeterince etkin 
olamamaktadır. Adana Barosu olarak insanlığın 
ortak değeri olan adaleti, eşitliği, özgürlüğü, barışı ve 
en başta insan onuru için mücadele etmeye devam 
edeceğiz.”

BAROMUZDAN “10 ARALIK
DÜNYA İNSAN HAKLARI

GÜNÜ” NEDENİYLE BASIN
AÇIKLAMASI
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Atatürk Türk kadınına 1934’te seçme ve seçilme 
hakkını verdiğinde İtalya, Fransa ve İsviçre kadınları 
bu hakka sahip bile değildi.

Bu ülkenin kadınlarına seçme ve seçilme hakkı 
tanıyan Atatürk, “Bir toplum, bir millet erkek ve kadın 
denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün 
müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle 
bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!” 
sözleriyle de kadınlarımızı yüceltmişti.

Yıl 2021…TBMM’de kadın milletvekili oranında 
dünyadaki 192 ülke içinde 129’nci sırada yer alıyor. 
87 yılda hiç kadın vekil çıkaramamış halen 20 ilimiz 
bulunmaktadır. Seçilen 1389 belediye başkanından 
ise 41 tanesi kadın olup, oranı % 3.23’tür. Veriler yerel 
yönetimlerde eşit temsilden çok uzak olduğumuzu 
ortaya koymaktadır. 81 Baro içinde 8 kadın baro 
başkanı yer almaktadır. Bu rakamların 1930’lu 
yıllarda hedeflenenden çok uzak olduğu açıktır.

Neden böyle sorusunun cevapları gözümüzün 
önünde duruyor. Çocuk , engelli, yaşlı bakımının ve 
ev içi işlerin tamamen kadınlar üzerine bırakıldığı 
ve bunun özendirildiği bir devlet politikası ile iç içe 
yaşamaktayız. Siyaset ve karar mekanizmalarında 
yer almak için ekonomik gücün önemi çok büyük 
ve bu gücün, malvarlığının erkeklerin kontrolünde 
olduğu da bir gerçek. Dünya Ekonomik Forumu’nun 
2021 yılı Küresel Toplumsal Cinsiyet Raporuna göre 
‘kadınların ekonomik katılımı ve fırsat eşitliğinde’ 156 
ülke arasında 133. Siyasi katılımda ise 114.sıradadır.

Atatürk’ün önderliğinde sosyal haklarını diğer 
dünya kadınlarından çok önce elde eden, emeğin 
ve özverinin simgesi olan kadınlarımızın “Seçme 
Seçilme Hakkını” elde etmesini kutluyor, kadının, 
yaşamın her alanında eşit ve adil koşullarda yer 
alması konusunda bir hukuk kurumu olarak var 
gücümüzle çalışacağımızı taahhüt ediyoruz.

Sezen Aksu kaç kuşağın yüreğine dokunmuş; en 
zorlu, en yalnız yahut en mutlu anlarımızda eşsiz sesi 
ve şarkılarıyla yanımızda olmuş büyük bir değerdir.

Yıllar öncesine ait bir şarkının (ironik) sözleri 
üzerinden ülkenin en iyi, en üretken seslerinden biri 
daha sosyal medya üzerinden hedef gösterilerek, 

linç ediliyor olması üzücüdür.
Şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kurmuş, 

hepimizin “Minik Serçesi” olmuş, büyük sanatçı 
Sezen Aksu’ya yönelik linç kültürünü elimizin 
tersiyle itiyoruz. 

Sanatsal ifade özgürlüğü ve çeşitliliğini göz ardı 
ederek şarkı sözlerini en basit anlamına indirgemek, 
hoşgörüsüz ve sığ bir zihniyetin çarpıtma arayışıdır. 

Sanatçılarımız sanatlarını icra ederken özgür 
olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye 
sadece kötülük yapmaktadır. 

Sanatçılar ülkenin sesidir, nefesidir. Sanatçı 
toplumun melodik sesidir, umududur. Sezen Aksu 
da bu ülkenin gerçek bir değeridir.

Son günlerde başta Sezen Aksu olmak üzere, 
Tarkan ve Mustafa Sandal’a sosyal medya üzerinden 
yönelmiş olan linç girimini şiddetle kınıyoruz. 

Sanatçılar, bu ülkenin yüz akıdır.

Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, 
aile baskısıyla kaldığı cemaat yurdunda yaşam tarzına 
müdahale ve gelecek kaygısını anlatan bir videoyu 
sosyal medyada paylaştıktan sonra yaşamına son 
verdi.

Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, konuya 
ilişkin yaptığı açıklamada; “Devletin, anayasadan 
kaynaklı sosyal devlet olma sorumluluğunu yerine 
getirmediği ve fırsat eşitliğini sağlamadığı noktalarda 
yoksul ailelerin çocukları ne yazık ki cemaatlerin 
kucağına itilmektedir.

Enes’in yaşamına son vermesi ve bundan 
önce tarikat yurtlarında yaşanan acı olaylardan 
öğrencilerin “barınma” sorununu çözmeyerek, 
tarikat ve cemaat yurtlarına mecbur bırakan yetkililer 
sorumludur.

Din ve inanç konusu vicdani bir konudur, 
dolayısıyla bu konu vicdanlara bırakılmalıdır. 
Anayasamızın 42. Maddesine göre; “Kimse, eğitim ve 
öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim 
hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. 
Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları 
doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına 

5 ARALIK “KADINLARA 
SEÇME VE SEÇİLME HAKKI” 

VERİLMESİNİN 87.YILI 
KUTLU OLSUN

BAŞTA SEZEN AKSU OLMAK 
ÜZERE, SANATÇILARIMIZA 
YÖNELEN LİNÇ GİRİŞİMİNİ 

KINADIK

CEMAAT YURDUNDA 
BARINMAK ZORUNDA 

BIRAKILAN TIP FAKÜLTESİ 
ÖĞRENCİSİ ENES, YURT 

KOŞULLARINDAN 
BUNALDIĞINI ANLATAN 

VİDEO PAYLAŞIMI 
ARDINDAN YAŞAMINA SON 

VERDİ
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göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.” 
demektedir.

BU ÜLKEDE, EĞİTİM ALANINDA    
YURTTAŞIMIZ “DEVLET VAR” 
DİYEBİLMELİDİR.
15 Temmuz darbe girişiminden sonra el konulan 

yaklaşık bin cemaat yurdu kamu tarafından 
işletileceğine başka tarikat ve cemaatlere devredildi.

Çocuklarımız, gençlerimiz, geleceğimiz siyasi 
iktidarla içli dışlı olan çeşitli dini grup ve cemaat 
yurtlarına mecbur bırakan bu sistemden acilen 
kurtarılmalıdır.

Bu olayların kaynağı olarak gördüğümüz tarikat 
ve cemaat yurtları kamulaştırılmalı, çocuklarımıza 
devletin güvencesi altında sağlıklı, nitelikli, güvenli 
ve ücretsiz barınma hizmeti verilmelidir. Bu 
ülkede, eğitim alanında yurttaşımız “devlet var” 
diyebilmelidir.

Artık Enesler ölmemeli!” ifadelerini kullandı.

Meslektaşımız Av. Dilara Yıldız’ın kadın cinayeti 
sonucu öldürülmesinin derin üzüntüsü ve öfkesi 
içerisindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve hukuk 
camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Meslektaşımızın kamuya açık bir yerde, polislerin 
olay yerine intikal etmesine rağmen eski nişanlısı 
tarafından silahla katledilmesi, ülkemizde kadına 
yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin ne kadar 
rahat işlenir hale geldiğini göstermesi açısından da 
dehşet vericidir.

Biz hukukçular, ısrarla kadınların yaşam hakkına 
yönelik sistematik hal alan kadın cinayetlerinin 
önlenmesi için yasaların eksiksiz uygulanmasını; 
önleyici, koruyucu tedbirlerin alınmasını, toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikaların 
bir an önce hayata geçirilmesini talep ettik. 
Kadınların yaşam hakkının korunmasının devletin 
görevi olduğunu vurgulayarak, bu sorumluluğun 
yerine getirilmesini istedik.

Ancak iktidar kadına yönelik şiddetle samimi 
ve etkin bir mücadele yerine, tam tersi kadınların 
yaşam ve özgürlüklerinin güvencesi olan İstanbul 
Sözleşmesinden imzayı çekerek kadınları daha 
da korumasız bırakmıştır. Bu nedenle öncelikle 
iktidarı İstanbul Sözleşmesine tekrar imza vermeye; 
Danıştay’ı yaşam hakkından yana bir tutum alarak, 

hukuka aykırı bir şekilde İstanbul Sözleşmesinden 
imzanın çekilmesine ilişkin işlemin iptali için 
açılan davaları kabul etme yönünde karar almaya 
çağırıyoruz.

Kadın kazanımlarının kaybına yol açacak her 
türlü söylem ve yasal düzenlemelerin kadınların 
yaşam haklarına saldırı oluşturduğu açıktır. Nitekim 
İstanbul Sözleşmesinden imzanın çekilmesi, 6284 
Sayılı yasanın etkin uygulanmaması, nafakanın 
tartışılmaya açılması kadının özgür bir birey 
olduğunu kabul etmeyen zihniyete cesaret verdiği 
ve bunun sonucunda kadına yönelik şiddet ve 
cinayetlerin artmasına yol açtığı aşikardır. Bu 
nedenle bir kez daha Medeni Kanununa ve 6284 
sayılı yasaya dokunulmamasının, yasaların etkin 
bir şekilde uygulanmasının ve toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikaların acilen 
oluşturulmasının önemini vurguluyoruz.

Kadının İnsan Hakları için mücadele eden biz 
Barolar, Avukatlar ve TÜBAKKOM olarak bir kez daha 
kadınların yanında mücadelemizi sürdüreceğimizi 
vurguluyor, meslektaşımızı katleden zanlının en ağır 
cezayı alması için yasal sürecin takipçisi olacağımızı 
kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Basın açıklamasına Başkanımız Av. Semih 
Gökayaz, Genel Sekreterimiz Av. İlker Mengü, 
yönetim kurulu üyelerimiz Av.Gül Yalçın, Av. Neval 
Yurtdaş, TBB delegemiz Av. Sinem Tanrısınatapan 
ve meslektaşlarımız katıldı.

Baro Başkanımız yaptığı konuşmada, 
Kolombiya’da durumun çok kötü olduğunu ve 
son 10 yılda 700 avukatın öldürüldüğüne dikkat 
çekti. Av. Gökayaz, “Bir meslek grubu olarak bunu 
yüreğimiz attıkça, sesimiz yettikçe bağıra çağıra 
Kolombiya’da yaşanan olayların vahametini 
tüm dünyaya duyurmamız gerekiyor. AB’ye ve 
Dışişler Bakanlığına bu konuyu bir mektupla 
ileteceğiz, Birleşmiş Milletler nezdinde girişimde 
bulunulmasını isteyeceğiz. Olayın, dünya çapında 
duyurulması için çaba harcayacağız.

Geçmişte Adana Adliyesinde görülmekte olan 
Maraş Katliamı davasına giren müdahil avukatları 
Av. Ceyhun Can’ın 10 Eylül 1979’da, Av. Halil Sıtkı 
Güllüoğlu 3 Şubat 1980 ve Av. Ahmet Albay da 3 
Mayıs 1980’de  öldürüldüklerini unutmamalıyız.  
Bu anma 2012 ve 2019’da Türkiye için de adanmış. 
Zor bir ülkede yaşıyoruz ve avukatları koruyacak en 
önemli kalkan barolardır. 

TÜRKİYE BAROLAR 
BİRLİĞİNDEN, BAROLARDAN 
VE TÜBAKKOM’DAN ORTAK 

BASIN AÇIKLAMASI
GÖREVE DAVET EDİYORUZ

KOLOMBİYALI AVUKATLARIN
KORUNMASI İÇİN

MÜCADELE ÇAĞRISINDA
BULUNULDU
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2020 yılında bilindiği üzere barolar hedef alındı. 
Fakat barolar ve meslektaşlarımız, mesleğimize ve 
geleneklerimize sahip çıktık ve baroları böldürmedik.

İstanbul 2 Nolu barosunun Sedef Kabaş ve Sezen 
Aksu ile ilgili açıklamasını gördünüz mü ? Baroların 
tamamını böyle yandaş yapmak istediler ama 
başaramadılar, biz kenetlendikçe başaramayacaklar.

Göreve geldiğimizden bu yana uyum bürosunu, 
yardımlaşma sandığını, mesleki dayanışma ve 
gerekse ulusal ölçekte hak arama mücadelesini siz 
kıymetli meslektaşlarımızla kenetlenerek yapıyoruz. 

Bizler baro çatısı altında el ele omuz omuza 
vererek bu süreçleri aşacağımıza ve aydınlık güneşli 
günleri göreceğimize inancım tamdır. Mücadele 
azmimizde hiçbir eksilme olmadan yolumuza 
devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ÇHD 2. Başkanı Av.Ümit Büyükdağ, 24 Ocak 
1977’de faşist Franco rejimi tarafından

Madrid’de 4 avukatın katledilmesi üzerine “24 
Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü” adıyla bir anma ve 
mücadele günü olarak kabul edildiğinin belirterek, 
24 Ocak’ın bu sene Kolombiyalı avukatlara ithaf 
edildiğini ifade etti. 

Daha sonra basın açıklamasını Baromuz üyesi
Av. Firdevs Avşar okudu.

Açıklamada, “Kolombiya’ da ise, son 10 yılda 
700’den fazla avukat öldürüldü. 4.400’den fazla 
avukat da çeşitli saldırılara maruz kaldı. Ülkemizde 
de Kolombiya’da olduğu gibi çok sayıda avukat 
sadece mesleklerini ifa ettikleri ve müvekkillerini 
savundukları için öldürülüyor, baskılara maruz 
kalıyor ve haklarında açılan davalar sonucunda 
mahkum ediliyorlar” denildi.

Açıklamada, Türkiye’deki durumun 
Kolombiya’dan pek de farklı olmadığına işaret edildi.

Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş için ilk adımı 
attığı, bağımsızlık mücadelesini başlattığı, bağımsızlık 
ve milli egemenlik mücadelesinin sembolü ile olan 
Samsun’da, Atatürk Anıtı’na iki şahıs tarafından 
urgan bağlandığını ve urganın araç çekilerek Atatürk 
Anıtı’nın yıkılmasının hedeflendiğini öğrenmiş 
bulunmaktayız.

Gazi Mustafa Kemal, tüm dünya tarihi için eşi 
benzeri görülmemiş destansı bir askeri mücadele 

sonucunda ulusal kurtuluş savaşımızı, büyük bir 
zaferle taçlandırmıştır. Büyük eseri Nutuk’a“1919 
senesi Mayıs’ının 19. günü Samsun’a çıktım” cümlesi 
ile başlamış, ülkemizin içinde bulunduğu genel 
durumu tasvirle devam ederek anlattığı perişan 
ülkeden, ekonomik ve sosyal alanda büyük adımlar 
atan, kadının eşit bir birey olarak yaşama katıldığı, 
döneminin çok ilerisinde, çağdaş, laik, demokratik, 
aydınlık bir ülke yaratmıştır.

Bizler, bu toprakların bizlere vatan olması için 
verilen mücadelenin ve Atatürk’ün en büyük eserim 
dediği Cumhuriyetin kıymetini her geçen gün daha 
iyi anlıyor, eserine her geçen gün daha kuvvetle 
sarılıyoruz.

Biliyoruz ki, bugün bu topraklarda özgürce 
yaşıyorsak, kendi kaderimizi kendimiz tayin 
edebiliyorsak, fikri hür vicdani hür nesiller için uğraş 
verebiliyorsak, hukukun üstünlüğü ve bağımsız 
yargı için sesimizi gür bir şekilde çıkartabiliyorsak, 
eşit yurttaşlar olarak var olabiliyorsak, tüm bunlar 
O eşsiz lider, askeri ve siyasi deha sayesindedir. 
Samsun’da Atatürk Anıtı’na yapılan bu hain saldırı, 
Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığımızı, O’nun 
açtığı yolda gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüme 
kararlılığımızı bir kez daha ifade etmemize vesile 
olmuştur.

Zira aziz Türk Milletinin Mustafa Kemal Atatürk’e 
gönülden bağlılığı karanlık yüzler tarafından zerrece 
sarsılamayacak güç ve iradededir. Mustafa Kemal 
Atatürk’ü ve kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinde 
kahramanca yer almış silah arkadaşlarını rahmet ve 
sonsuz bir minnetle anıyor, yapılan saldırıyı Barolar 
ve avukatlar olarak esefle kınıyor, menfur saldırıyı 
gerçekleştirenlerin hak ettikleri en ağır cezayı 
almaları için yasal sürecin takipçisi olacağımızı 
kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz ve 
beraberindeki baro üyesi meslektaşlarımız yeni 
Adana adliye binası önündeki otoparkta bir araya 
geldi. Av. Semih Gökayaz, açık ve kapalı bin 
500’den fazla araç kapasitesi olan otoparkın 300 
araçlık kısmının ücretsiz tahsisinin avukatlara çok 
görüldüğünü kaydetti.

Avukatlık Kanunu’nun 50’nci maddesine göre, 
avukatlara ve barolara adliye binalarında yeteri kadar 
yer tahsis etme yükümlülüğü bulunduğunu savunan 
Av.Gökayaz, “1 yılı aşkın süredir Adalet Bakanı ve

ÜLKEMİZİN 
SEMBOLLERİNDEN OLAN 
SAMSUN’DAKİ ATATÜRK 
ANITI’NA (ONUR ANITI) 

YAPILAN MENFUR SALDIRIYI 
KINADIK

YENİ ADLİYE BİNASINDAKİ 
OTOPARKIN KULLANIMI İÇİN 

BAROMUZ ÜYELERİNDEN 
ÜCRET TALEP EDİLMESİNİ 

PROTESTO ETTİK
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bakanlığın tüm yetkilileriyle görüşüldü. Söz konusu 

300 araçlık otopark için önce protokol imzalandı 

ancak Adalet Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasındaki 

4 Ekim 2013 tarihli protokol ileri sürülerek bu yerler 

rayiç piyasa fiyatı üzerinden ihale yoluyla baromuza 

kiralanmak istendi. Bu dayatmayı baromuz kabul 

etmeyince İş Yurtları Kurumu eliyle otopark 

işletileceği bildirildi, aralarında Adana Adliyesi’nin 

de bulunduğu ülke çapında 19 adliyede yer alan 

otoparklarla ilgili belirlenen ücret tarifesi baromuza 

25 Şubat 2022 tarihinde tebliğ edildi” dedi. 

 

BASINA VE KAMUOYUNA

 

Saygıdeğer Meslektaşlarım, değerli Basın 

Emekçileri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum;

Öfkeliyiz…

Bağımsız savunmanın yok sayılmasına öfkeliyiz…

Avukatlar, Avukatlık Kanunu’nun 1. Maddesine 

göre yargının kurucu unsurlarından biri olmasına 

rağmen bu yasal teminatın görmezden gelinmesine 

öfkeliyiz.

Adliyelerin birer ticarethaneye dönüştürülme 

çabasına öfkeliyiz…

Adliye binaları kamuya aittir. Hiçbir bakanlığın 

veya zümrenin tekelinde değildir.

Biz Avukatlar, Avukatlık Kanunu’nda belirtildiği 

üzere yargının kurucu unsurlarından biri olan 

bağımsız savunmayı serbestçe temsil etmekteyiz. 

Avukatlar, hak arama özgürlüğünün kullanılmasında 

ve korunmasında hukuki yardımda bulunan, bu 

amaçla bireyin yanında yer alan, bilgisini, emeğini 

ve zamanını hak arayan kişi ve kişilere özgüleyen 

savunma mesleğinin onurlu temsilcileridir.

Yıllarca inşasının bitmesini beklediğimiz Yeni 

Adana Adliyesi, 01.04.2021 tarihinden itibaren 

hizmete açılmış ve fakat yargının kurucu unsuru olan 

avukatların görevlerini ifa etmek için bulundukları 

adliyedeki otopark yeri sorunu halen çözülememiştir. 

Yeni Adana Adliyesi yerleşkesindeki açık ve kapalı 

1.500’den fazla araç kapasiteli otopark alanında 

300 araçlık kısmın ücretsiz tahsisi bile avukatlara 

çok görülmüştür. Oysa ki, Avukatlık Kanunu’nun 

50. Maddesine göre, idarenin, avukatlara ve 

barolara adliye binalarında yeteri kadar yer tahsis 

etme yükümlüğü vardır. Avukatlık Kanunu sadece 

avukatları bağlayan yasal metinler olmayıp, herkesi 

bağlamaktadır.

Adana Barosu olarak bir yılı aşkın süredir 

başta Adalet Bakanı olmak üzere   Bakanlığın tüm 

yetkilileri ile konu hakkında görüşülmüş olmasına 

rağmen Bakanlığın, otopark yerinin sadece  

avukatlara ücretli olması yönündeki ısrarlı  tutumu 

devam etmektedir. Söz konusu 300 araçlık otopark 

alanı için önce  protokol imzalanmış, protokolün 

imzalamasının ardından Adalet Bakanlığı ile 

Maliye Bakanlığı arasındaki 04.10.2013 tarihli 

protokol ileri sürülerek bu yerler rayiç piyasa fiyatı 

üzerinden ihale yoluyla baromuza kiralanmak 

istenmiştir. Bu dayatma Baromuz tarafından kabul 

edilmeyince Bakanlığın, İş yurtları Kurumu eliyle 

otoparkı işleteceği, aralarında Adana Adliyesi’nin 

de bulunduğu ülke çapında 19 adliyede yer alan 

otoparklarla ilgili belirlenen ücret tarifesi Baromuza 

25.02.2022 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Önceki Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit 

Gül’ün görevde bulunduğu 24.12.2021 tarihinde, 

baromuzu ziyareti sırasında otopark sorunu 

kendisine aktarılmış, Bakan, beraberinde bulunan 

bakan yardımcısı ve diğer yetkililere kapalı 

otoparkın önemli bir kısmının avukatlara ücretsiz 

kullandırılması talimatını vermiştir. Otopark sorunu 

Adalet Bakanı düzeyinde dile getirilmiş ve çözümü 

sağlanmış olmasına karşın, bakan değişikliği sonrası 

talimatların uygulanmadığı görülmüştür. İdarede 

devamlılık ilkesi yok sayılmıştır.

Yargının vazgeçilmez unsuru olan avukatların 

görevlerini ifa etmek için adliye binasına gelmelerini 

bir kazanç kapısı olarak gören anlayışı kabul 

etmiyoruz. Adliye binaları kamunundur. Avukat 

yurttaşın sesidir. Yurttaşa ait olan bir kamusal alanda 

yurttaşın vekilinden para talep edilmesi asla kabul 

edilemez.

Yeni Adliye Binasında hakim, savcı ve adliye 

personeli için hak görülen bir konu, avukatlar için ise 

ticari işe dönüştürülmüştür. Bu uygulama ile Avukat, 

kendi evinde ötekileştirilmiş, mesleki faaliyeti ve 

hak arama mücadelesi zorlaştırılmaya çalışılmıştır.

Adana Adliye Binasındaki otopark yerinin 

avukatlara ücretli kullandırma ısrarı karşısında 

Adalet Bakanlığı’na sesleniyoruz;

Avukatlar yargının kurucu unsurudur.

Avukatlık hizmeti, bir kamu hizmetidir.

Adliyeler, Avukatların işyerleridir, hak arama 

alanlarıdır.
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Adliye binaları, yargı hizmetinin sunulduğu 

kamuya ait binalardır. Bu binalarda özellikle 

Avukatlar hedef alınarak kâr mantığı ile hizmet 

sunulması kabul edilemez.

Biz Avukatlar, yargının asaleten kurucu unsuru 

olmanın sorumluluğu ile bağımsız savunmaya 

reva görülen bu uygulamayı hiçbir zaman kabul 

etmeyeceğiz.

Adliyeler ticarethane değildir.

Bağımsız savunma müşteri değildir.

Basına ve Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.

Baromuz Kadın Hakları Merkezi tarafından “8 

Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” nedeniyle basın 

açıklaması yapıldı. Açıklama öncesi Baro Başkanımız 

Av. Semih Gökayaz, yönetim kurulu üyelerimiz, 

Kadın Merkezi Başkanımız ve merkez üyelerimiz 

ile birlikte Adana Adliyesi koridorlarında kadın 

meslektaşlarına ve yurttaşlarımıza, kalemde çalışan 

emekçi kadınlarımıza, kadın hakimlere karanfil 

verip, günlerini kutladılar.

Daha sonra Avukatlar Salonu’muzda yapılan basın 

açıklamasına geçildi. Açıklamaya, Baro Başkanımız 

Av. Semih Gökayaz, Merkezi Koordinatörü ve Baro 

Başkan Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, 

Genel Sekreterimiz Av. İlker Mengü, Saymanımız 

Av. V. Mert Kuşdemir, Yönetim Kurulu Üyelerimiz 

Av. Gül Yalçın, Av. A. Duygu Özgüven, Baro Meclis 

Başkanımız Av. Yasemin Tanır, TBB Delegesi 

Av.Sinem Tanrısınatapan, Kadın Hakları Merkezi 

Başkanımız Av. Neisa Ece Ertem, Kadın Hakları 

Merkezi Başkan Yardımcımız Av. Ayça Kara Sığırcı, 

Kadın Hakları Merkezi Başkan Yardımcımız Av. Ayşe 

Nur Karayel ve merkez üyelerimiz ile çok sayıda 

meslektaşımız katıldı.

Av. Gökayaz, burada yaptığı konuşmada, 

salondaki tüm erkek meslektaşlarını ayağa davet 

ederek, hep birlikte kadınları alkışlamalarını istedi.

Av. Gökayaz, “Günümüzü coşkuyla ve mutlulukla 

kutlamak isterdik. Ne yazık ki içinden geçtiğimiz 

zaman buna el vermiyor. Ülkede akıl almaz bir şekilde 

katlanarak artan kadın cinayetlerinin önüne bir türlü 

geçemiyoruz. Kadın cinayetlerinin önlenmesi bir 

memleket meselesidir. Bir medeniyet meselesidir. 

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda var 

gücümüzle çalışacağız. Nerede kadına bir haksızlık 

olsa, nerede bir şiddet olsa, nerede bir kadın cinayeti 

olsa hep birlikte çığlık atalım. Haykıralım. El ele 

verelim. Dayanışma içerisinde bu soruna hep birlikte 

çözüm bulalım.” dedi.

Daha sonra Kadın Hakları Merkez Başkanımız 

Av. Neisa Ece Ertem, TÜBAKKOM tarafından yazılı 

açıklamadan bağımsız duygu ve düşüncelerini 

paylaştı.

Av. Neisa Ece Ertem, “Bizi evde, işte, sokakta, yolda 

görmeyenlere karşı daha fazla yorulacağımızı, bizi 

duymayanlara karşı daha fazla haykıracağımızı, bizi 

yok sayanlara karşı daha çok mücadele edeceğimizi 

bildirir; yaşamın her alanında kadınların hak 

ettikleri yeri aldığı; şiddetin, her türlü ayrımcılığın 

ortadan kalktığı, aydınlık, güneşli günler adına tüm 

kadınların, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü 

kutluyorum” dedi.

Daha sonra TÜBAKKOM tarafından yapılan 

basın açıklaması metini Kadın Hakları Merkezi 

Başkan Yardımcımız Av. Ayça Kara Sığırcı tarafından 

okundu.

YASALARIMIZA VE KAZANIMLARIMIZA  

       SAHİP ÇIKIYORUZ

Açıklamada, “Kadınların hak mücadeleleri 

sonucunda elde ettiği kazanımlarının kaybına yol 

açacak her türlü girişimin karşısında olacağımız gibi 

bu kazanımların silinmesine izin vermeyeceğimizi 

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu 

(TÜBAKKOM) olarak açıkça beyan ediyoruz.

Kadın cinayetleri politiktir diyor, bir kez 

daha Medeni Kanun’a ve 6284 sayılı yasaya 

dokunulmamasını, yasaların etkin bir şekilde 

uygulanmasını ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini 

ortadan kaldıracak politikaların oluşturulmasını 

talep ediyoruz.

Baroların kadın hakları komisyonları / merkezleri 

ve TÜBAKKOM olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit 

ve özgür bireyleri olan kadınların insan haklarının 

ihlaline yol açacak her türlü yasal değişikliğin, 

uygulama ve anlayışın karşısında, tüm kararlılığımız 

ve dayanışma duygularımızla mücadele edeceğimizi 

kamuoyuyla paylaşıyoruz.” denildi.

BAROMUZ KADIN HAKLARI 
MERKEZİ “8 MART DÜNYA 

EMEKÇİ KADINLAR 
GÜNÜ” NEDENİYLE BASIN 

AÇIKLAMASI YAPTI
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Kürkçüler F Tipi Hapishanesinde uygulanan, 

mahpusların sağlık ve tedavi haklarının önünde ciddi 

bir engel oluşturan ağız içi arama uygulamasının 

son bulması için Baromuz ve Çağdaş Hukukçular 

Derneği ile birlikte Kürkçüler Hapishanesi önünde 

basın açıklaması gerçekleştirdik.

Kürkçüler F Tipi Kapalı Hapishanesi’nde 2021’in 

Ağustos ayından beri başlatılan uygulamaya tepki 

gösteren kurumlar cezaevi önünde bir araya geldi. 

Basın açıklamasına Baro Başkanımız Av. Semih 

Gökayaz, Sayman Yönetim Kurulu Üyemiz Av. V. 

Mert Kuşdemir, İnsan Hakları Merkezi ve Cezaevi 

İzleme Komisyonu Koordinatör Yönetim Kurulu 

Üyemiz Av. Neval Yurtdaş, İnsan Hakları Merkezi 

Başkanımız Av. İlhan Öngör, Cezaevi İzleme 

Komisyonu Başkanımız Av. Yakup Ataş, ÇHD Genel 

Merkez 2. Başkanı Av. Ümit Büyükdağ, İHD Adana 

Şubesi Başkanı Av. Yakup Ataş ve yurttaşlar katıldı.

Adana Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, 

burada yaptığı konuşmada “ağız içi arama” 

uygulamasına son verilerek, hasta tutuklu ve 

hükümlülerin hastaneye sevk edilmesini istedi. ÇHD 

2’nci Başkanı Av. Ümit Büyükdağ, uygulamanın keyfi 

olup, yaşam hakkının açıkça ihlal edildiğini belirtti.

Ortak basın açıklamasını İHD Adana Şubesi 

Başkanı Av. Yakup Ataş okudu. 

“UYGULAMAYA SON VERİN”

Yaşanan bu uygulama hakkında Av. Ataş, “Yaşanan 

bu süreç nedeniyle bugün bir kez daha Kürkçüler 

Cezaevi İdaresini, Adalet Bakanlığını, Sağlık 

Bakanlığını ve tüm yetkilileri sorumluluk almaya, 

keyfi ve mevzuata aykırı olarak uygulanan ağız içi 

arama uygulamasını sonlandırmaya, mahpusların 

sağlık ve tedavi hakları önündeki tüm engellere son 

vereye çağırıyoruz” dedi.

Saygıdeğer meslektaşlarım, değerli misafirler ve 

değerli basın emekçileri,

5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle yaptığımız 

basın açıklamasına katılarak bizleri onurlandırdığınız 

için hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Tarihi 3.000 yıla dayanan, yargının kurucu 

unsuru, yurttaşın sesi, bağımsız savunma bugün 

birçok saldırıya maruz kalsa da yılmadan ve 

korkmadan ömrünü avukatlık mesleğine adamış 

tüm meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Gününü 

kutluyorum.

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi 

ve ekonomik krizlerinden birini yaşamaktadır. 

Bu krizin en önemli sebebi, tüm gücün tek 

elde toplandığı, kuvvetler ayrılığının ortadan 

kaldırıldığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemidir. Yasama ve yürütme erkinin yanında 

Adalet Bakanı eliyle Hakimler ve Savcılar 

Kurulu’nun da Cumhurbaşkanına bağlı olduğu 

bir hukuk sisteminden adalet çıkmasına imkan 

yoktur. Tarafsızlık üzerine yemin etmiş bir 

Cumhurbaşkanının aynı zamanda siyasi parti 

üyesi olduğu bir ülkede, kuvvetler ayrılığına dayalı 

güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi bir 

zorunluluktur.

2017 yılında yapılan referandum sürecinde, 

sistem değişikliğine yüksek sesle ve köy köy gezerek 

itiraz etmiş olmanın haklı gururu ile şunu söylemek 

isterim ki; her şart ve koşulda hukukun üstünlüğünün 

ancak kuvvetler ayrılığına dayalı güçlendirilmiş 

parlamenter sistemle mümkün olacağına inanıyor ve 

bu yönde yapılacak her türlü çalışmayı destekliyoruz.

AİHM KARARLARI TANINMIYOR

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının 

tanınmadığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının 

uygulanmadığı, Av. Selçuk Kozağaçlı ve onunla 

birlikte yargılanan meslektaşlarımız ile Osman 

Kavala hakkında tahliye kararı verilmesine rağmen 

serbest bırakılmadığı, bu kararları veren mahkeme 

heyetlerinin dağıtıldığı bir yargı sisteminin bağımlı 

olmanın ötesinde hukuk tanımaz olduğu açıktır. 

5 NİSAN AVUKATLAR 
GÜNÜ NEDENİYLE BASIN 

AÇIKLAMASI YAPTIK

BAROMUZ, İHD ve ÇHD 
ADANA ŞUBESİ KÜRKÇÜLER 
F TİPİ KAPALI CEZAEVİ’NDE 

YAŞANAN İNSAN HAKLARINA 
ve MEVZUATA AYKIRI “AĞIZ 
İÇİ ARAMA” UYGULAMASINI 

BASIN AÇIKLAMASIYLA 
PROTESTO ETTİ
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Dayanaksız nedenlerle uzun yıllar tutuklu olan 

Av.Selçuk Kozağaçlı ve Osman Kavala’ya reva 

görülen, en kibar ifadeyle zulümdür.

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AYAKLAR ALTINA  

       ALINDI

Düşünce ve ifade özgürlüğünün kalmadığı, 

toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının tanınmadığı, 

basın hürriyetinin ortadan kaldırıldığı, gazeteci 

ve aydınların hedef gösterildiği veya nefret 

söylemleriyle linç edildiği bir zamanı yaşıyoruz. 

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararlar 

nedeniyle bazı siyasiler tarafından kapatılmakla 

tehdit edildiğine tanıklık etmekteyiz. Hukuk, bu 

ülkede güvence altında yaşamak konusunda tüm 

yurttaşların sigortasıyken ne yazık ki temel hak ve 

özgürlüklere yönelmiş tüm saldırılara karşı, hukuk 

biçare kalmıştır.

 

LİYAKAT İLKESİ YERİNE SADAKAT İLKESİ  

       KONULMAKTADIR

İçinden geçtiğimiz bu süreçte ülkemiz tarihinin 

en ağır yargı krizlerinden biri de, hakimlik ve savcılık 

mülakatlarının objektif kriterlerden uzak, tarafgir 

bir anlayışla yapılmasıdır. Bu mülakatlarda liyakat 

ve başarı yerine, adaylarda sadakat aranmaktadır. 

Öte yandan görevdeki hakim ve savcıların % 

60’ından fazlasının 0-5 kıdem meslek yaş aralığında 

olması, yargının içinde bulunduğu başka bir krizin 

göstergesidir.

YARGI BAĞIMSIZLIĞI ve tarafsızlığının 

sağlanamaması; yargıya güven ve hukuka inancı 

azaltırken, avukatlık mesleğinin itibarını zayıflattı.

Yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü, 

insan haklarını savunacağız. Avukatlık mesleğinin 

itibarını kimseye teslim etmeyeceğiz.

AVUKATA YÖNELİK ŞİDDET mesleğimizi 

icra ettiğimiz mekânların sınırlarını aşarak, meslek 

grubumuzu hedef haline getiren ve can alan, ülke 

çapına yayılmış bir şiddet türü haline geldi.

Avukata yönelik şiddeti ne olursa olsun 

durduracağız. Meslektaşlarımızı ekonomik, sosyal ve 

psikolojik şiddet karşısında yalnız bırakmayacağız.

AVUKATLIK ÜCRETLERİ  insan onuruna 

yaraşır şekilde, avukatın sarf ettiği emeği ve üstlendiği 

sorumluluğu karşılamıyor.

Ücret tarifelerinde olması gereken artışları; 

ödemelerin zamanında yapılmasını sağlayacağız.

KAMU AVUKATLARI ek gösterge, mobbing ve 

mesleki bağımsızlıklarının korunması sorunu hâlâ 

çözülmedi.

Baroları kamu avukatlarının meslek örgütü 

haline getirecek, sorunlarını çözeceğiz.

 

MESLEĞİMİZİN VE     

      MESLEKTAŞLARIMIZIN  SORUNLARINI  

       ÇÖZMEK İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

Baromuzun ve Türkiye Barolar Birliği’nin 

önünde çözümü için uğraştığımız en güncel sorunlar 

şunlardır;

Adana Adliyesinde avukatlara ayrılan 

otoparkın ücretli hale getirilmiş olmasına karşı 

bakanlık düzeyinde görüşmeler yapılmakta olup 

görüşmelerden yakın zamanda olumlu sonuç 

alınması beklenmektedir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin artan hayat 

pahalılığı karşısında yeniden düzenlenmesi,

Avukatlık Ücretinde uygulanan KDV oranında 

indiriminin yapılması,

Stajyer avukatlara ilk altı ay İŞKUR vasıtasıyla 

ücret ödenmesi,

Adli Yardım ücretlerinin düzenli ödenmesi ve adli 

yardım ödemelerinde %10 kesintinin kaldırılması,

CMK ücretlerinin AAÜT düzeyine çıkartılması,

KVKK’nın yanlış ve geniş uygulanması karşısında 

Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesine eklenecek bir 

cümle ile yanlış uygulamaların önüne geçilmesi,

Stajyer avukatların Asliye Ceza Mahkemelerinde 

yaşadıkları duruşmaya katılma sorununun yapılacak 

yasal düzenleme ile çözümlenmesi,

Meslektaşlarımızın, esnafların kullandığı 

kredi faiz oranı üzerinden kredi kullanabilmeleri 

konularında çalışmalar yapılmaktadır.



BASINDAN



KAYBETTİKLERİMİZ

Kaybettiğimiz meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

Av. Nizar SAVAŞ
Baro Sicili: 616

24.10.1942 - 17.02.2022

Av. Güven ALTINSOY
Baro Sicili: 1320

01.11.1963 - 02.02.2022

Av. Ahmet YETİZ
Baro Sicili: 1228

12.02.1953 - 20.02.2022

Av. ORHAN YAVUZ KOÇAK
Baro Sicili: 863

24.07.1947 - 29.04.2022

Av.SERANT GÜLŞEN
Baro Sicili: 494

01.07.1940 - 05.05.2022
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