
ÇANAKKALE
BARO DERGİSİ

Yıl: 5    Sayı: 17

Sahibi
Çanakkale Barosu Adına Baro 

Başkanı 
Av. Bülent ŞARLAN 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Av. Hakan ÜZENLİ

Fotoğraf ve Yayına Hazırlayan 
Ergüven Fevzi KOÇ

Katkı Sunan
Gökhan BAYRAM

Yönetim Yeri ve İletişim 
Çanakkale Barosu 

Kemalpaşa Mahallesi Mehmetçik 
Bulvarı No: 9 Çanakkale 

Tel: 0 286 212 71 71 
286 213 92 33

Faks: 0 286 212 61 25

Adliye Baro Odası  
Tel/Faks: 0286 217 15 95 

www.canakkalebarosu.org.tr
canakkalebarosu@hotmail.com

Tasarım-Baskı
Pozitif Matbaa

Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı 
145. Cad. No: 10/19  

Yenimahalle / Ankara
Tel: 0312 397 00 31  Faks: 0312 

397 86 02  E-Posta: pozitif@
pozitifmatbaa.com

www.pozitifmatbaa.com

• Çanakkale Barosu Dergisinde yayınlanan 
yazıların tüm hakları saklıdır. Kaynak 
gösterilerek kısmi alıntı yapılabilir. Yazıların 
sorumluluğu yazarlara, ilan sorumluluğu 
ilanı verenlere aittir. Yayımlanmasını 
istediğiniz haber, duyuru ve yazılarınızı 
yukarıda belirtilen e-posta adresine 
bildirebilirsiniz. 

6

14

38

8

20

19

Avukatlar Haftası Etkinlikleri

ADLİ YIL
AÇILIŞ TÖRENİ

“Çocuk Gözüyle 
Adalet”

ÇANAKKALE BAROSU AVUKATLARI 
YANINIZDA

HUKUKİ SORUNLARINIZDA 

ANITIBAKİR’DE TEK SES, 
TEK YÜREK 

BAROMUZ 23 NİSAN NEDENİYLE ÇOCUKLAR İÇİN  
YARIŞMALAR DÜZENLEDİ

RESİM  
YARIŞMASI

1.’Sİ

İPEK DEFNE GENÇ
Özel İsmail Kaymak İlkokulu

09 Şubat 2015 tarihinde hayata 
veda eden meslek üstadımız 

önceki Baro Başkanlarımızdan Av. 
Dr. Hasan Sipahi’nin değerli eşi Sayın 
Sevim Sipahi, kendisine ait olan bir 

AV.DR. HASAN SİPAHİ’NİN 
EŞİ  SEVİM SİPAHİ’DEN 
ÖRNEK DAVRANIŞ

BU SAYIDA
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Adalet gücü bağımsız olmayan 
bir milletin, devlet halinde varlığı 

kabul olunmaz.

Mustafa Kemal ATATÜRK
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Değerli Meslektaşlarım,

Mesleğimizi icra ederken, adalete ve hukuk dev-
letine katkı sağlamaya ve toplumsal konulara da 
eğilmeye devam ediyoruz. Bu süreçte, 32 yıl boyun-
ca mesleğimizi icra ettiğimiz eski Adliye Binasından 
yapımı tamamlanan yeni Adliye Binasına geçmenin 
hüznünü yaşadık.  

Adli Yıl açılış töreninde, “Avukatsız Adalet olmaz” 
inancıyla mesleğimizin durumunu, sorunlarını ve çö-
zümleri konusundaki beklentilerimizi dile getirdik. 

Bu süreçte bizler için mutluluk verici olan Çanak-
kale Barosu’nun, Avukatlar gününü haftaya çevirerek 
çok yoğun bir şekilde, 9 güne yaydığı, 26 etkinlik dü-
zenlemiş olmasıdır. Daha da önemlisi etkinliklerimi-
zin sadece merkezde değil ilçelerimize de yayılmış 
olmasıdır. Bu yıl etkinliklerimize çeşitlilik kazandı-
rılmış ve sosyal etkinliklerle hukuk dışı konulara da 
dokunulmuştur.

Çanakkale Barosu, şehrimizi ve ülkemizi ilgilen-
diren hemen her konuda bir şekilde müdahil olmaya 
gayret etmiştir. Çanakkale Barosu deyim yerindey-
se bir okul gibi çalışmıştır. Bu okul asli unsuru olan 
meslektaşlarına eğitimler düzenlerken aynı zamanda 
şehre yönelik çalışmalar içinde de olmuştur. Çanak-
kale Barosunun şehrimizde ve ülkemizdeki saygın ve 
kurumsal güçlü yapısı, 5 Nisan Avukatlar gününde 
yapılan ziyaretler ile kutlamalarda kendisini göster-
miştir. 

Çanakkale Barosu ailesinin büyüdüğünü görmek-
ten heyecan duyuyoruz. Genç meslektaşlarımızın 
katılımıyla güçleniyoruz. Aramıza yeni katılan mes-
lektaşlarımı candan kutluyor, başarılar diliyorum. 
Mesleğimizin saygınlığına katkı sunacaklarına, hu-
kuku yücelteceklerine ve Çanakkale Barosu’nu daha 
iyi yerlere getireceklerine gönülden inanıyorum.  

Geçen süreç içinde meslektaşlarımızı en fazla et-
kileyen, merhum büyüğümüz ve meslek üstadımız 
Av. Dr. Hasan Sipahi’nin saygıdeğer eşi sayın Sevim 
Sipahi hanımefendinin Çanakkale Baromuza yaptığı 
ev bağışıdır. Bu vesileyle kendilerine tüm meslektaş-
larımın şükranlarını sunarken üstadımızı da saygıyla 
ve rahmetle anıyorum.

Haziran ayında, ülkemiz için çok önemli bir se-
çimi, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimini 
gerçekleştirdik. Sonuçların; şehrimize, ülkemize ve 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Dergimizin bu sayısı yine Çanakkale Barosu’nun 
yoğun etkinlikleri ile mesleki bilgiler içermektedir. 
Amacımız, meslektaşlarımızın her zaman gurur du-
yacakları eğitimleri ve etkinlikleri devam ettirebil-
mektir.  

“Çanakkale geçilmez, Hukuk Devleti ve Demokra-
siden asla vazgeçilmez.” diyerek sizlere saygılar sunu-
yorum.

 Av. Bülent ŞARLAN 
Çanakkale Baro Başkanı 

Avukatsız Adalet 
Olmaz
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Çanakkale Barosu’na kayıtlı 
avukatlar, yeni yerinde 

hizmet verecek olan Çanakkale 
Adliyesine geçmeden önce 
yaklaşık 32 senedir hizmet 
veren Adliye binasında bir araya 
gelerek eski binaya veda etti. 

Düzenlenen programda Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Yöne-
tim Kurulu Üyelerimiz ve çok sayı-
da meslektaşımız ilk olarak Şakir’in 
Yeri’nde kahvaltıda buluştular. Kah-
valtının ardından meslektaşlarımız 
eski adliye binasına gelerek hatıra 

fotoğrafı çektirdiler. Burada açıkla-
mada bulunan Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan, eski Adliye binasının 
32 senedir hizmet verdiğini ve ar-
tık yeni yerinde çalışmalara devam 
edileceğini ifade etti.  

Başkanımız Av. Bülent Şarlan, 

ÇANAKKALE ADLİYESİNE ANLAMLI VEDA 
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“Yaklaşık 32 senedir Çanakkale’de 
hizmet eden Adliye Binası bugün 
taşınıyor. Mesleğimizi icra ederken, 
yargıya katkı sağlamaya, hukuka, 
adalete katkı sağlamaya çalışıyoruz. 
Pazartesi gününden itibaren yeni 
Adliye binamızda olacağız. Burada 
iyi günlerimiz, belki üzüntülü gün-

lerimiz oldu. Umutlarımızı, gelece-
ğimizi hem yaşam anlamında, hem 
yargı ve adalet anlamında pazartesi 
gününden itibaren yeni Adliye bi-
namıza taşıyoruz. Her platformda 
şunu söylüyorum, Çanakkale Baro-
su bir aile Barosudur. Aile Barosu 
demek; iyi günde, kötü günde, se-

vinçli günümüzde, üzüntülü günü-
müzde her zaman bir arada olmak 
demek. Bunun bir örneğini de bu-
gün hep birlikte yaşıyoruz. Buraya 
gelen herkese çok teşekkür ediyo-
rum. Güzel günlerde yeni Adliye bi-
namızda buluşmak üzere” dedi. 
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Ülkenin ve Çanakkale’nin 
sorunlarına duyarlılığının 

yanısıra etkin ve başarılı 
çalışmaları ile dikkat çeken 
Baromuz, kent halkının 
hukuki konularda mağduriyet 
yaşamaması ve haklarına 
doğru yoldan ulaşabilmesi 
amacıyla Çanakkale’nin çeşitli 
yerlerindeki billboard ve raket 
adı verilen reklam panolarında 
halkı bilgilendirici ilanlar verdi.

 “Bilgisayarınıza Değil, 
Avukatınıza Danışın”

Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan, konuya ilişkin değerlendir-
mesinde, 1136 sayılı kanuna göre 
avukatlık ve hukuki danışmanlık 
hizmetlerini sadece avukatların 
verebildiğini belirterek, Çanakkale 
Barosuna bağlı olarak ilimizde gö-

rev yapan tüm avukatların meslek-
te yetkin olduğunu belirtti.

Başkanımız Av. Bülent Şarlan, 
açıklamasında “Vatandaşlarımızın 
karşılaşabilecekleri hukuki sorun-
ları bilgisayar ya da yetkin olmayan 
kişiler üzerinden çözmeye çalışma-

sı haklıyken haksız duruma düş-
melerine ve ciddi hak kayıplarına 
sebep olabilmektedir. Bu sorunların 
giderilmesinde Çanakkale’nin tüm 
avukatları ve Çanakkale Barosu 
kendilerine yardımcı olmak için ha-
zırdır.” dedi.  

ÇANAKKALE BAROSU AVUKATLARI YANINIZDA
HUKUKİ SORUNLARINIZDA 
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Mardin’de gerçekleşen 
6. Genç Avukatlar 

Kurultayı’na katılan Çanakkale 
Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan, Yönetim Kurulu üyeleri 
ve Genç Avukatlar Meclisi 
üyeleri kurultay da açtıkları stant 
ile illerden gelen hukukçulara, 
2018 Troia Yılı ve Çanakkale’yi 
tanıttı.

“ÇANAKKALE’Yİ ÖNE 
ÇIKARTMAYA ÇALIŞIYORUZ”

18-19 Kasım tarihlerinde Mar-

din’de gerçekleşen 6.Genç Avukatlar 
Kurultayı’nda, Çanakkale Barosu bir 
stant açtı.

Çanakkale Barosu, 5. Genç Avu-
katlar Kurultayına Çanakkale de ev 
sahipliği yapmıştı. Bu sebeple dönem 
sözcüsü olan Çanakkale Barosu Genç 
Avukatlar Meclisi üyeleri, Kurulta-
yı ve dönemlerini anlatan bir dergi 
bastırdı. Açılan stantta hukukçulara 
dergi ile birlikte, Çanakkale Kültür ve 
Turizm İl Müdürlüğü’nden ve Çanak-
kale Belediyesi’nden temin edilen Ça-
nakkale ve 2018 Troia Yılını tanıtan 

broşürler dağıtıldı. Çanakkale Baro 
Başkanı Av. Bülent Şarlan, yaptığı 
açıklamada “Türkiye’nin her ilinden 
yüzlerce hukukçuyu geçen yıl Çanak-
kale’de ağırlamıştık. Onun öncesinde 
Ege ve Marmara Baro Başkanlarını 
Bozcaada da misafir etmiştik. Bir ta-
raftan mesleki ve hukuki konulara 
eğilirken bir taraftan da ulusal çaplı 
organizasyonlarda Çanakkale’yi ta-
nıtmaya çalışıyoruz. Çanakkale Ba-
rosu, tüm organizasyonlarda Çanak-
kale’yi öne çıkarmak için her fırsatı 
değerlendirmektedir.” dedi.

ÇANAKKALE BAROSU, 2018 TROİA YILI 
VE ÇANAKKALE’Yİ TANITTI
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Yeni Adli Yıl nedeniyle 
Cumhuriyet Meydanı’nda 

tören düzenlendi. Tören, 
Çanakkale Baro Başkanı Av. 
Bülent Şarlan, Baro Yönetin 
Kurulu Üyeleri ve önceki Baro 
Başkanları ve birçok avukatın 
katılımıyla gerçekleşti.

Tören, Atatürk Anıtına Çelenk 
sunumu, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasının ardından 
Baro Başkanı Av. Bülent Şarlan’ın 
konuşmasıyla sona erdi. 

Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan, şu konuşması 

“Bugün sadece yeni adli yıl açılış 
gününde değil, hukukun üstünlü-

ğünün haykırıldığı özel bir günde-
yiz. Toplumun son bireyi adalete 
olan inancını kaybetmediği sürece 
bu haykırış ve bu umut hep olacak-
tır. Bu umutla, yeni adli yılda, hukuk 
devletinin gereğini yerine getirmek 
için çabalayacak değerli hakim ve 
savcılara, kıymetli meslektaşlarıma 
ve tüm yargı çalışanlarına kalpten 
teşekkür ediyor ve başarılar diliyo-
rum.

Biz avukatlar, bu adli yılda da 
hukuk devletini hakim kılmak için 
çalışmaya devam edeceğiz. Bağım-
sız, tarafsız, güven veren ideal hu-
kuk sisteminin takipçisi olacağız.

İnanıyorum ki bu süreçte yalnız 
değiliz. Bizlerle olan, halkımız var. 

Bu halk biliyor ki bağımsız ve taraf-
sız yargı, hak ve özgürlüklerinin en 
büyük güvencesidir.

Tarih boyunca yaşadığımız tec-
rübelerden, hukukun; hava, su ve 
ekmek kadar zorunlu olduğunu 
öğrendik. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluş felsefesine uygun olarak, 
hukuk devletini sahiplenmeye ve 
korumaya devam edeceğiz.

 “HUKUKU OLMAYAN BİR 
MİLLET OLMAZ”

Adaleti olmayan bir devletin sa-
hibi çok olur. Adaleti olmayanın hu-
zuru olmaz.

Hukuku olmayan bir millet ol-
maz. Millet olmayanın sarılacak bir 

ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ
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bayrağı olmaz.

Hukuk olmazsa; hukuk dışı yol ve yöntemler güç 
kazanır. Birlik ve dirlik biter. Yargı bağımsızlığı olma-
yan toplumların geleceği olmaz.

Hukuk olmazsa; o ülkelerde üretime yönelik ya-
tırımlar azalır. Bu da beraberinde işsizlik ve fakirlik 
getirir. Toplumun refah seviyesi düşer.

Hukuk olmazsa; bireyin yaşama sevinci, geleceğe 
dair umutları yeşermez. Adaletten yoksun olan top-
lumlar sadece haklarını kaybetmiş olmaz, iyiye ve 
güzele olan inancını, geleceğe dair tüm umutlarını 
kaybeder.

HER ZAMAN VE HERKES İÇİN ADALET”

Bu adli yılda adalette liyakat daha fazla önem ka-
zanıyor. Liyakat olmazsa neler olacağını gördük.

Kişiye ve zamana göre değil, her zaman ve herkes 
için adaleti gözetmeliyiz.

Yeni adli yılda bağımsızlık, tarafsızlık ve objek-
tifliği tüm çalışmalarında benimseyen, zümre haki-



10 ÇANAKKALE BAROSU

miyetine izin vermeyen, görünüşte 
değil, esasta şeffaf bir yargı anlayışı 
içinde adalet görevini yerine getir-
mek görevimiz olmalıdır.

Hâkimiyle, savcısıyla, avukatıyla 
yargı camiası itibar ve güven nokta-
sında hiç bu kadar tartışılmamıştı. 
Bizler yargının artık itibar ve güven 
anlamında olması gereken yerde ol-
masını istiyoruz.

VATANDAŞIMIZI, 
HUKUK VE ADALET 
ORTAK DEĞERLERİNDE 
BİRLEŞTİRMELİYİZ.

Mevlana diyorki “Aynı dili ko-
nuşanlar değil, aynı duyguları 
paylaşanlar anlaşabilir.” Burada-
ki herkesin ortak duygusu; hukuk 
devletidir, hukukun üstünlüğüdür, 
demokrasidir. Bu kavramlara daha 
fazla sahip çıkmalıyız.

Ülkemizde; hukukun üstünlü-
ğüne bağlı, adaletin gerçekleşme-
sinden ve savunmanın varlığından 
yana olan saygın, cesur ve onurlu 
hukukçuların varlığı, geleceğimizin 
en büyük güvencedir.

“SADECE 
DEMOKRASİLERDE ETKİN 
VE BAĞIMSIZ SAVUNMA 
VARDIR” 

Her hukuk düzeninde suçlayan 
ve yargılayan vardır. Ancak sadece 
demokrasilerde etkin ve bağımsız 
savunma vardır. Böyle bakıldığında, 
hâkimi ve savcıyı hukuk devletinin 
hâkimi ve savcısı yapan, avukattır.

“ADALETSİZ MİLLET, 
AVUKATSIZ ADALET 
OLMAZ” 

Adaletsiz millet, avukatsız ada-
let olmaz. Yaptığımız meslek, ada-
letin teminatıdır. Mesleğimize yö-
nelik yapılan her türlü saldırı, aslen 
savunma hakkına, hukuk devletine, 
kişi hak ve özgürlüklerine yapılan 
saldırıdır. Unutulmasın ki savun-
ma, şekli unsur olarak gösterilemez, 
boyun eğmez, eğdirilemez.

Yeni adli yılda da; hâkimlerimiz 
ve savcılarımızdan, Avukatlara yö-
nelik şiddet eylemlerinde, bu eyle-
min bir hâkim ve savcıya yapılması 
durumunda nasıl tavır alacaklar ise, 
aynı tavrı göstermelerini bekliyo-

ruz. Avukatın saygınlığının olmadı-
ğı veya korunmadığı bir ülkede, ha-
kim ve savcının, aynı şekilde hakim 
ve savcının saygınlığının olmadığı 
veya korunmadığı bir ülkede avuka-
tın saygınlığı olmaz.

Avukatın hakkının ihlal edildiği 
bir yerde, aslında vatandaşın hak ve 
özgürlüklerinin sınırlandığını unut-
mamalıyız.

Hepimizin temel bir gayesi var; 
hakimiyle, savcısıyla, avukatıyla, 
tüm adliye personeliyle, sağlıklı ve 
başarılı bir yargı hizmetini sunabil-
mek. Bunun için üzerimize düşeni 
hep birlikte yapmalıyız.

Avukatların, meslek alanlarını 
daraltan kanunlar düzenlenmeme-
lidir. Benzer anlayış Mahkeme ka-
rarlarına da yansımalıdır.

“AVUKATLIK SINAVI 
KAÇINILMAZDIR”
Vekalet ücretinin avukata aittir. 

Avukatlar için vekalet ücretini sa-
vunma hakkının en önemli parçası 
olduğunu belirterek 7 Eylül de Ana-
yasa Mahkemesinin bu yönde gere-
ken kararı alacağına inanıyoruz.
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Hukuk Fakültesi sayındaki ar-
tışa bağlı olarak hukuk eğitiminde 
kalite düşmektedir. Hukuk eğitimi 
kalitesi düşürülmemelidir. Bu konu 
çok hassas bir konudur. Bunun sı-
kıntılarını ileride beraber yaşarız.

Hukuk Fakültelerinde 60 bin 
öğrenci bulunmaktadır. Bu sayıya 
göre önümüzdeki 5 yılda avukat 
sayısının %60 oranında artacağı 
öngörülmektedir. Bu sebeple Avu-
katlık sınavı kaçınılmazdır.

Hak arama hürriyetine uygula-
nan KDV oranı %18 iken mücevhe-
re uygulana KDV oranı %0 dır. Bu 
durum üzerine düşünülmesi ve ge-
reği yapılması gereken bir konudur.

Avukat kimliğimiz bazı kurum-
larda hala tanınmıyor, yeşil pasa-
port sorunumuz hala çözülmüyor.

CMK avukatlarının ücret soru-
nu hala giderilmiyor.

Genç avukatlarımız ve stajyer 
avukatlarımızın mesleğin başında

ki sorunları görmezden geliniyor.

Bekliyoruz ve istiyoruz ki artık 
mesleki sorunlarımıza çözüm bu-
lunsun.

“HUKUK DEVLETİ 
KAZANACAK”

Bu ADLİ YILDA; mesleki sorun-
larımıza sahip çıkarken, toplumsal 
hayatın getirdiği her hukuki soru-
nun da takipçisi olmaya devam ede-
ceğiz.

Bu ADLİ YILDA; İnsan hak ve öz-
gürlüklerini her ortamda korumayı 
sürdüreceğiz.

Bu ADLİ YILDA; hukukun üs-
tünlüğü ile yargı bağımsızlığının 
savunucusu olacağız.

Bu ADLİ YILDA; siyasetin ilgi-
sinden uzak, bağımsız ve tarafsız 
bir yargı için diyalog ve işbirliği içe-
risinde olmaya devam edeceğiz.

Bu ADLİ YILDA; hukuk devleti-
ne daha çok sahip çıkacağız.

Bu ADLİ YILDA; Atatürk’ün 
1925 yılında hayalini kurduğu, “Za-
yıf ama haklı olanların en güçlü 
durumda olmaları, adliyemizin en 

belirgin özelliği ve ülküsüdür” de-
diği yargıya ulaşmak için birlikte 
çalışmaya devam edeceğiz.

Bu ADLİ YILDA; insan hak ve öz-
gürlükleri ihlalleri yaşanmasın.

Bu ADLİ YILDA; demokrasimiz 
daha da gelişsin.

Bu ADLİ YILDA; savunmaya say-
gı duyularak sorunlar tartışılsın, sa-
mimi olarak çözüm yolları aransın.

Bu ADLİ YILDA; hukuk devleti 
kazanacak, hak ve özgürlükler ka-
zanacaktır.

Yeni Adli Yıl, savunmanın yılı 
olsun.

Yeni Adli Yıl, bağımsız ve taraf-
sız hakimlerin, savcıların yılı olsun.

Yeni Adli Yıl, adalete güvenin 
arttığı bir yıl olsun.

“Çanakkale Geçilmez, hukuk 
devleti ve demokrasiden asla vazge-
çilmez”diyerek Yeni Adli Yılın mes-
lektaşlarımıza, yargı camiamıza, 
ülkemize ve adalet bekleyen tüm 
vatandaşlarımıza hayırlı olmasını 
diliyor, Çanakkale Barosu ve şahsım 
adına herkese saygılar sunuyorum.” 
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Baromuzun davetlisi olarak 
Çanakkale’deydi. Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın da eşlik ettiği program kapsamında protokol 

ziyaretleri, basın açıklaması, stajyer avukatlarla buluşma, ruhsat töreni ve TV programı düzenlendi.

Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’a ziyarette bulunan Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu; Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve 
Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımlarıyla bir basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısının ardından 

Çanakkale Adliyesine geçerek Adliye Avukatlar odasında Çanakkale Barosu Avukatlarıyla buluşan Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu 
meslektaşlarıyla sohbet etme fırsatı buldu.

TBB BAŞKANI AV. PROF. DR. METİN 
FEYZİOĞLU ÇANAKKALE’DE 

FEYZİOĞLU ÇANAKKALE BAROSU’NDA 
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Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Feyzioğlu, Baro 
Başkanımız Başkanı Av. Bülent Şarlan, Baro Yönetim 

Kurulu üyeleri, avukatlar ve baroya dahil olan yeni avukatlar 
ile ailelerinin katıldığı tören renkli anlara sahne oldu. 
Düzenlenen tören,  Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Feyzioğlu 
ve Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın konuşmalarıyla 

başladı. Ardından ruhsatlar takdim edilerek cüppeler 
giydirildi. Böylelikle; Alper Güven, Melike Çankırı, Nadide 
Kardelen Şenavcu, Hasan Ozan Dilli, Yeşim Şimşek Gür ve 
Nesrin Aydın yemin ederek Avukatlığa başladı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. 
Metin Feyzioğlu, Çanakkale Barosu’nun 

organize ettiği gençlerle buluşmaya da iştirak 
etti. Truva Oteli’nde yoğun katılımla düzenlenen 
toplantıya stajyer avukatlar ve üniversite 
öğrencileri katıldı.  Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan’ın açılış konuşması ile başlayan 
buluşmada TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin 
Feyzioğlu ise avukatların sorunları ve 
yapılanlar, güncel hukuki konular, gençlere 
öneriler başlıklarında konuşma yaptı. 
Gençlerin sorunları dinleyen ve çözümler 
sunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı, 
kendisine ilgi gösteren gençlerle özçekim 
yapmayı da ihmal etmedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr.  Metin Feyzioğlu, 
program kapsamında meslektaşlarımızla buluştu. Adliye’de 

gerçekleşen buluşmada mesleki konular ve Türkiye Barolar 
Birliği’nin avukatlara yönelik çalışmaları konu edildi. Birlik 
Başkanımız sonrasında ise Cumhuriyet Başsavcısı Ömer 

Karişit’i ziyaret etti. Ziyarette; mesleki sorunlar ve ülke 
gündemi konuşularak, karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunuldu. Birlik Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Adalet Komisyonu Başkanı 
Yemliha Karakoç’u da ziyaret etti. 

TBB BAŞKANIMIZ ÇANAKKALE ADLİYESİNİ ZİYARET ETTİ 

RUHSATLARI BİRLİK BAŞKANIMIZ TAKDİM ETTİ

FEYZİOĞLU GENÇLERLE 
BULUŞTU
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Türkiye Barolar Birliği 
tarafından Ankara’da 

düzenlenen, ‘Türkiye Barolar 
Birliği ve Barolar Türkiye’dir’ 
konulu olağanüstü toplantıya 
katılmak için kente gelen binlerce 
avukat cübbeleriyle Anıtkabir’i 
ziyaret etti. 

Ziyarete Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan,  Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Av. İbrahim Cem Erbil, 
Av. Şennur Tarak, Av. İnci Zeynep 
Koray, Av. Sahra Yıldız Hıdımoğlu, 
Av. Mustafa Ertürk, TBB Delegeleri 
Av. Adnan Güler, Av. Şerefnur Çakır 
Demirtaş ile çok sayıda Çanakkale 
Barosu üyesi Avukat da katıldı. 

Aslanlı yoldan yürüyen avukat-
lar, mozoleye çelenk bıraktıktan 

sonra saygı duruşunda bulundu.

ANITIBAKİR’DE TEK SES, TEK YÜREK 
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Türkiye Barolar Birliği’nin başındaki TÜRKİYE 
isminin çıkarılmak istenmesine tepki gösteren 

ve baroların birliğinin bozulmasından endişe eden 
avukatlar,  “Söz Savunmanın” diyerek Ankara’da 
buluştu. 8 bin avukatın ve 500 kadar davetlinin yer 
aldığı toplantıya katılan Çanakkale Barosu Başkanı 
ve Avukatları, toplantının atmosferini aktardı.  

Türkiye Barolar Birliği, 24 Şubat’ta Barolar ve Tür-
kiye Barolar Birliği TÜRKİYE’dir başlığı altında “Söz sa-
vunmanın” diyerek bir olağanüstü toplantı çağrısında 
bulundu. TÜRKİYE adının kaldırılmak istenmesi ile bir 
gazetede çıkan habere göre; barolara avukatların üye-
lik zorunluluğunun kaldırılacağına ilişkin bir habere 
tepki gösteren barolar, Türkiye’nin her ilinden gelerek 
Ankara’da buluştu. Çanakkale Barosu olarak katılımcı 
avukatlarla birlikte Ankara’ya giden Baro Başkanı Av. 
Bülent Şarlan da toplantının ayrıntılarını gazetemizle 
paylaştı.

Anıtkabir’de yürüyüşüyle başlayan buluşmada çe-
lenk koyan avukatlar, Atatürk’e saygı duruşunda bulun-
duktan sonra Olağanüstü toplantılarını gerçekleştirdi. 
Toplantının enerjisinin çok yüksek olduğunu ve salon-
dan ciddi anlamda etkilendiğini söyleyen Başkan Şar-
lan, “8 bin avukat, 500 kadar davetli ve temsilci ile bir-
likte 8 bin 500 kadar insan, salonu hınca hınç doldurdu. 
Hatta koridorlar her yer doluydu. Salonun dışında da 
barkovizyon konulmuştu. 2 bin kişiye yakın da dışarıda 
barkovizyon ile izlemeye çalıştı. Metin Feyzioğlu, niye 
baroların ve barolar birliğinin Türkiye olduğunu konuş-

masında gayet güzel anlattı. Çünkü Barolar birliği sade-
ce Ankara’daki bir meslek örgütü değil. Türkiye’nin her 
yerinden, önceki Barolar Birliği ile birlikte yönetimini 
oluşturan Türkiye’nin her ilinden ve kurumlarında 
temsilcilerin olduğu bir meslek örgütüdür.”

“TOPLUMSAL DAVALARDA HEP BAROLARI 
GÖRÜRSÜNÜZ”

Türkiye Barolar Birliği’nin sadece bir meslek örgü-
tü olmadığını yeniden vurgulayan Şarlan, “Avukatlık 
kanunundan kaynaklanan hukuk devletini koruma ve 
kollama yükümlülüğü de var. Bu kollama neticesinde 
ülkede yaşanan her olaya bağlı olarak, öncelikle hukuki 
sonra toplumsal konularda takip edip bu süreçler içe-
risinde yapabileceği, kurumsal anlamda bir şey varsa 
da yapmaya çalışan bir meslek örgütüdür. Bizim diğer 
meslek örgütlerinden farkımız, yargı içerisinde bir un-
sur olan savunma ayağı olmamızdır. Eğer yargı ayakta 
durabilecekse ve o bağımsız tarafsız yargıya bağlı olarak 
bu ülke bir hukuk devleti olabilecekse eğer siz baroların 
ve savunmanın gücünü azaltırsanız o ayaklardan biri-
ni yok etmiş olursunuz. Böylece ülkenin hukuk devleti 
temelinin de bir köşesini kaldırmış olursunuz. O ne-
denle, avukatlık, savunma ve barolar birliği çok önemli 
çünkü barolar kanalıyla ülkedeki toplumsal  konularda 
ve davalarda hep baroları görürsünüz. Bu Soma’da da 
böyle, Artvin’de de böyle, Adana’daki Aladağ’da da böy-
le, Çanakkale Kazdağı’nda da böyle… Yani bu süreçlerin 
hepsini barolar takip ettiği için avukatlara, barolara ve 
barolar birliğine ihtiyaç var.”

AVUKATLAR TÜRKİYE’DİR
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“BAŞBAKAN İLE GÖRÜŞÜLDÜ”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun 
“Milli Birliğe en çok ihtiyacımız olan dönemde meslek 
örgütlerinin bölünmesi ve parçalanmasından sadece 
terör örgütleri ve onları maşa olarak kullanan karan-
lık güç odakları istifade eder.” söylemini de gazetemize 
değerlendiren Başkan Şarlan, “Bir şehirde birden faz-
la baro yaratmak; etnik kimliğe ve siyasal düşünceye 
göre de birden fazla baronun oluşmasını sağlar. Bu da 
ülkede ciddi bir bölünmüşlük yaratır. Milli Birlik ve 

Beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu dönemde biz bu 
birliği koruma adına bir şeyler yapmamız gerekirken, 
bu birlik ve beraberliği bölmeye yönelik bir sonuç do-
ğuracak durum yaratıyor. O nedenle biz, hem Türkiye 
Barolar Birliği’nin adından Türkiye’nin çıkartılmasını 
doğru bulmuyoruz hem de barolara üyeliğin zorunlu-
luğunun kaldırılmasını doğru bulmuyoruz. Bunu da 
o toplantıyla kamuoyuyla paylaştık. Doğru bir şekilde 
de paylaşıldığını düşünüyorum. Çünkü aynı gün, Bir-
lik Başkanımızın Başbakanımızla görüşmesi vardı. Bu 
görüşmeyle de diyalog yollarının açıldığını düşünüyo-
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rum. Bu sürecin daha doğru algılanması ve çalışılması 
anlamında bir diyalogun geliştiğini düşünüyorum. Bu-
nun niye bir proje olduğunu ve projenin nasıl sonuçlar 
doğuracağı konuşulacak. Bazı dosyalar istendi ve birlik 
tarafından bu dosyalar teslim edildi. Bunun çalışması 
yapılıyor. İleriki günlerde sonuçların ne olacağını hep 
birlikte göreceğiz.”

“KONUYA GENİŞ KAPSAMLI BAKMAK LAZIM”

“Bu sadece Türk Tabipler Birliği veya Türkiye Baro-
lar Birliğine yönelik bir çalışma değil. Bu çalışma benim 
bildiğim 45 meslek örgütünü, sivil toplum kuruluşunu 
ve derneği etkileyebilecek bir çalışmaymış. Bu genel bir 
çalışma… Yani bu proje hayat geçtiğinde örneğin Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ismindeki ‘Türkiye’ de 
kaldırılacak. O nedenle konuya geniş kapsamlı bakmak 
lazım. Ancak biz öncelikle Türkiye Barolar Birliği adın-
dan kaldırılması ve çıkan habere göre Barolar ile ilgili 
gelişmelerle ilgileneceğiz.”

“BAROLARIN DOKUNDUĞU HERKES ORADAYDI”

“Salondan ciddi anlamda etkilendim. Her kesimden 
insanın olmasını önemsedim. Vatandaşlar da vardı, 
gaziler de, şehit aileleri de, madencilerin aileleri de, si-
yasi parti temsilcileri de vardı. Yani Barolar Birliği’nin 
ve avukatların dokunduğu her kesimden temsilci vardı 
toplantıda. O çok güzel bir atmosferdi. ‘Türkiye’ olduğu-
nu zaten o toplantıya gelen kişiler sayesinde göstermiş 
oldu bence… Baroların sosyal ve sağlık alanında da ciddi 
destekleri var. Orada konuşma yapan İzmirli bir mes-
lektaşımız vardı. Eşi tarafından 8 kurşunla yaralanan 
bir meslektaşımız, İzmir Barosu temsilcilerinin Türkiye 
Barolar Birliği’ne iletmesiyle sahip çıkılması sonucun-
da, tüm sağlık yardımı sağlanmış ve konuşmasında 
‘ben hayata meslektaşlarım ve barolar sayesinde yeni-
den bağlandım’ dedi. Yoğun bakımda olduğu dönemde 
maddi manevi her şeyiyle ilgilenildiği gibi çocuklarıyla 
da barolar ilgilenmiş. Özellikle konuşmaya geldiğini be-
lirterek, gayet içten bir konuşma yaptı.”

“ARTIK VATANDAŞIN SESİ ÇIKAMAZ HALE 
GELECEKTİR”

Toplantıdaki konuşmasında “Türkiye Barolar Birli-
ği’nden TÜRKİYE adının çıkarılması bu sebeple millet-
çe ihtiyacımız olan ülkemizin birliğine ve beraberliğine 
en büyük zararlardan birini verecektir. Türkiye Barolar 

Birliği’nden TÜRKİYE adının çıkarılmasını düşünenler, 
ülkemizden Türkiye isminin kalkmasından mutlu ola-
cakların ekmeğine yağ sürecektir.” diyerek de tepkisini 
gösteren Başkan Av.Bülent Şarlan, konuşmasında şu 
ifadelere yer verdi;

“Türkiye Barolar Birliği ve Barolar, TÜRK Milletinin 
yargıdaki varlığıdır. Yapılacak değişiklik, en başta; Avu-
katlık stajını yapılamaz hale getirecektir. Türkiye Baro-
lar Birliği bugüne kadar 3 bin 500 stajyer avukata eğitim 
vermiştir. Artık bu eğitimler yapılamaz hale gelecektir. 
Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezinin eğitim hizme-
ti verdiği avukat ve avukat stajyeri 90 bine ulaşmıştır. 
Avukatların idari ve disiplin işlemlerini yapılamaz hale 
gelecek, bu durum mesleğimizi yok edecektir. 106 Bin 
Avukata ve ailelerine yapılan sağlık yardımını ve sosyal 
yardımlaşmayı bitirecektir. Türkiye Barolar Birliği ülke 
genelinde toplam 160 hastaneyle anlaşma sağlayarak 
bugüne kadar 91 bin sosyal yardımda bulunmuştur. 
Yapılacak değişiklikle, Kamu görevi olan mesleğimiz 
ticari alana taşınacak, vatandaşın savunma hakkını, 
hak arama özgürlüğünü yok edecektir. Yargının vaz-
geçilmez üçayağından biri bağımsız savunma hakkı 
yok olacak, Yargı topal hale gelecektir. Ülkemiz hukuk 
devleti olmaktan çıkacaktır. Ülkemizde toplum vicdanı 
yaralayan toplumsal davalar takip edilemez hale gele-
cektir. Türkiye Barolar Birliği ve Barolar vatandaşımızın 
sesidir. Artık vatandaşın sesi çıkamaz hale gelecektir. 
Kadın, çocuk ve çevreyi ilgilendiren davalar açılamaz, 
takip edilemez hale gelecektir.

Çanakkale Barosu Çevre Komisyonu bugüne kadar 
50’ye yakın dava açarak Kamunun sesi, çevrenin ve do-
ğanın sesi olmuştur. Benzer çalışmalar tüm Barolarca 
gerçekleştirilmiştir. Bu vesileyle meslek hayatından, 
özel hayatından özveri göstererek gönüllü çabalayan 
tüm meslektaşlarımın emeklerine teşekkürlerimi sunu-
yorum.

Türkiye Barolar Birliği ve Barolar; Türkiye’nin 
Mahkemelerinde, Türkiye’nin madenlerinde, Tür-
kiye’nin ormanlarında, Türkiye’nin her yerindedir. 
Türkiye’nin çocuklarının, gençlerinin, kadınlarının 
yanındadır. Onun için Türkiye’dir.

Türkiye Barolar Birliği’nden TÜRKİYE adının çıka-
rılması ile Avukatların Barolara üyelik zorunluluğunun 
kaldırılmasına ilişkin girişim durdurulmadır. Hukuk 
devletimiz açısından bu girişimin durdurulmasını acil 
görüyor, bu çağrımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.”
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AV. RECEP KEMAHLI’YA 
ZİYARET
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, meslek 

büyüğümüz Av. Recep Kemahlı’yı ziyaret 
ederek Avukatlar gününü kutladı.

AV. IŞIK İŞGÜDEN’E 
ZİYARET
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, meslek 

büyüğümüz Av. Işık İşgüden’i ziyaret 
ederek Avukatlar gününü kutladı.

  MESLEK BÜYÜKLERİNE VEFA

09 Şubat 2015 tarihinde hayata veda 
eden meslek üstadımız önceki 

Baro Başkanlarımızdan Av. Dr. Hasan 
Sipahi’nin değerli eşi Sayın Sevim Sipahi, 
kendisine ait olan bir daireyi, Çanakkale 
Barosu’na bağışladı. Sayın Sevim Sipahi’ye 

Baromuz adına sonsuz teşekkürlerimizi 
ve şükranlarımızı sunuyor, Merhum 
üstadımız Av. Dr. Hasan Sipahi’yi 
saygıyla ve özlemle anıyoruz.  Av. Dr. 
Hasan Sipahi ismi Çanakkale Barosunda 
her zaman yaşayacaktır.

AV.DR. HASAN SİPAHİ’NİN EŞİ 
SEVİM SİPAHİ’DEN ÖRNEK DAVRANIŞ
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AVUKATLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ 
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AVUKATLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ 

BARO BAŞKANIMIZ AV. ŞARLAN’IN AVUKATLAR GÜNÜ KONUŞMASI 

Cüppesini taşımaktan onur duyduğum avukatlık mesleğinin değerli mensubu saygıdeğer 
meslektaşlarım,  Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyor, tüm meslektaşlarımın Avukatlar gününü 

kutluyorum.

5 Nisan Avukatlar Günü sebebiyle Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtına, Baromuz 
Avukatları tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi. Çelenk sunumunun ardından saygı 

ve duruşu ve İstiklal Marşı okundu.  Törene, Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın yanısıra 
Belediye Başkan Vekili Av. Adnan Güler ve çok sayıda meslektaşımızın katılımıyla gerçekleşti. 

AVUKATLAR GÜNÜ’NDE ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULDU 

     AVUKATLIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ
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Bugün 5 Nisan, Avukatlar Günü, 
Avukatlar, Avukatlar, Kimdir Avu-
kat, Avukatlar, Adaletin bekçisidir. 
Avukatlar, Hukukun emekçisidir.  
Avukatlar, Yargının kurucu unsuru,  
Avukatlar, Halkın yargıdaki gücüdür. 
Avukatlar, Hukukun üstünlüğünün 
garantisidir.  

Avukatlar, Kamunun vicdanıdır, 
Demokrasinin, Hukuk Devletinin 
teminatıdır. Bizler, bağımlı yargının, 
bağımlı adalet doğuracağına inanırız.   
Avukatlar, Atatürk ilkelerine, demok-
ratik, laik ve sosyal hukuk devletine 
bağlıdır. Bunun için bizler bu ülkenin 
bağımsız avukatlarıyız. 

Biz Avukatlar, Herkes için adalet 
diye haykırırız. Gün olur kumpaslara 
uğrayanlar için, gün olur hakkı yeni-
lenler için haykırırız. Hiç tanımadı-
ğımız, bilmediğimiz hatta karşılaş-
madığımız insanlar için haykırırız.  
Demokrasiyi yüceltmek için haykı-
rırız.  Güçler ayrılığı için haykırırız.  
Silahların eşitliği için haykırırız.  Ba-
ğımsız, tarafsız, hesap veren, güven 
veren ideal hukuk sistemi için hay-
kırırız.  İnsan hak ve özgürlüklerini 
geliştirmek için haykırırız. 

Bizleri sadece mahkeme salon-
larında, bürolarımızda görmezsiniz. 
Biz karakollardayız, biz Adliyelerde-
yiz, biz Mahkemelerdeyiz. Biz hakları 
yenilenler neredeyse oradayız, 

“BİZ AVUKATLAR HERYERDEYİZ”

Çocuk Hakları Komisyonumuz-
la, çocuklarımızın yanındayız. Kadın 
Hakları Komisyonumuzla, kadınları-
mızın yanındayız. Çevre Komisyonu-
muzla, doğanın, çevrenin yanındayız. 
Atikhisar’dayız, Kaz dağlarındayız, 
Türkiye’nin ormanlarındayız.  Bizler,  
Türkiye’nin okullarındayız.  Bizler, 
Ayvacık depreminde depremzede-
lerin yanındayız.  Onun için biz te-
peden tırnağa Türkiye’yiz. Türkiye 
biziz.  

Yıllardır, her türlü haksızlığa 
karşı çıkarız. Mücadelemiz, Mesle-

ğimizin onuru içindir, cüppemizin 
saygınlığı içindir. Onun için mesleki 
örgütlerimize saldırılar olur,  Onun 
için saldırılara maruz kalırız. Bunun 
için biz Avukatlar, sindirilmeye dire-
niriz,  bize uygulanan şiddette dire-
niriz.  Ekonomik zorluklara direniriz.  
Özlük haklarımız için direniriz.  Biz 
insanımızın hakkını ararken, kendi 
hakkımız için de direniriz. 

Avukatın hakkının ihlal edildiği 
bir yerde, aslında vatandaşın hak ve 

özgürlüklerinin sınırlandığını hiç ak-
lımızdan çıkarmayız.  Yargıya güven 
için direniriz.  Ve Adalet için, Adalet 
için, Adalet için direniriz.  Ve Biz,  bir 
gün herkese lazım oluruz. 

Çanakkale Barosu mesleğimiz ve 
ülkemiz için üzerine düşen sorumlu-
luklarını yerine getirmeye çalışıyor.  
Bunun için her meslektaşıyla, Kurul-
larıyla, Yönetimiyle, Komisyonlarıyla 
ve personeliyle, kısaca her birimiyle 
çalışıyor.   Diğer Barolarla ve Türki-

ye Barolar Birliğiyle etkin bir işbirliği 
yürütüyor.  Faaliyetlerine yenilerini 
ekleyerek yoluna devam ediyor. 

Bu yılda Avukatlar Gününü, 9 
güne yaydık. 9 günde 26 etkinlik or-
ganize ettik.  Bunun gururunu yaşı-
yoruz.  Birçok etkinliğimizi vatandaş-
larımızla paylaştığımız için mutluluk 
duyuyoruz.  Meslek içi organizasyon-
lardan kamuya yönelik çalışmalara, 
eğitimden kültüre, spordan sanata ve 
birçok etkinlikle avukatlığı, adaleti, 
hukuku gündemde tutmaya çalışıyo-
ruz.  

Yeni Adliye binamızın bu sene 
hizmete girmesinden de ayrıca mut-
luluk duyuyoruz.  Binanın Çanakka-
le’mize kazandırılmasında ilk gün-
den bugüne emeği geçen herkese ayrı 
ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.  Ad-
liye Binamızda Baromuza ait 7 adet 
Avukatlar Odası bulunmaktadır. Bu 
odaların tefrişinde ve düzenlenme-
sinde Baromuza destek olan Türkiye 
Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. 
Metin Feyzioğlu’na ve Birlik Kurulla-
rına da ayrıca teşekkür ederim.    

Bu vesileyle ebediyete intikal 
eden meslektaşlarımıza Allah’tan 
rahmet diliyorum. Tedavi gören 
meslektaşlarıma acil şifalar temen-
ni ediyorum.  Meslek büyüklerimize 
sağlıklı günler ve uzun ömürler di-
liyorum. Türkiye’nin gerçekten bir 
hukuk devleti olmasını diliyorum.  
Savunmanın sorunlarının bitmesini 
arzu ediyorum.  Avukatlığın hak etti-
ği saygınlığa kavuştuğu günleri göre-
bilmeyi temenni ediyorum. 

Hukukun, hukukun üstünlüğü-
nün, insan haklarının, bağımsız ve 
siyasallıktan uzak, adil yargılanma-
nın, demokrasinin ve sağduyunun 
egemen olmasını diliyorum.

Herkes için Adalet, Adalet için 
Avukat diyor, 5 Nisan Avukatlar Gü-
nümüzü kutluyor, Çanakkale Barosu 
Yönetim Kurulu ve şahsım adına he-
pinize saygı ve sevgilerimi sunuyo-
rum. 

AVUKATLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ 
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AVUKATLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ 

Baromuz Avukatlar Haftası 
Etkinlikleri kapsamında 

İstanbul Barosu’ndan Av. Ömer 
Kavili ve Gaziantep Barosu’ndan 
Av. Muharrem Ercan’ın 
konuşmacı olarak katıldığı 
“Çapraz Sorgu-Delil Toplama 
ve Aktif Avukatlık“ isimli 
konferansa ev sahipliği yaptı. 

Düzenlenen etkinliğe Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın 

yanı sıra Baro Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, meslektaşlarımız 
ve Stajyer Avukatlar tarafından 
ilgiyle karşılandı. Konferans 
sonunda  soru cevap bölümü-
ne geçilerek bilgi alışverişinde 
bulunuldu. Program bitiminde 
katılımcılar Av. Ömer Kavili ve 
Av. Muharrem Ercan’a günün 
anısına Baromuzun armağanları 
takdim edildi.

‘ÇAPRAZ SORGU-DELİL TOPLAMA VE AKTİF AVUKATLIK’

KONFERANS

Avukatlar Haftası Etkinlikleri 
kapsamında Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
ve Hitabet alanında çalışmalarıyla 
bilinen Gökhan Bayram tarafından 
İkna Teknikleri eğitimi düzenlendi. 

Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, meslektaş-

larımız, stajyer avukatlar ve Çanakkale-
lilerin katıldığı programda ikna etme-
nin püf noktaları paylaşıldı.

Bayram, verdiği eğitimde, hatipler, 
liderler, sanatçılar, avukatlar ve siyaset-
çilerden örneklerle ikna yöntemlerini 
uygulamalı olarak anlattı. Kişilerin na-
sıl ikna ettiklerine dair kısa filmler iz-

letildi. Eğitimde, insanları ikna etmekte 
kullanılan psikolojik taktikler, sonuç 
aldırıcı yöntemler, iknayı kolaylaştıran 
unsurlar dinleyenlerle paylaşıldı. Keyif-
li geçen program soru cevap bölümüyle 
devam etti. Program sonunda Gökhan 
Bayram’a Başkanımız Av. Bülent Şarlan 
tarafından plaket takdim edildi.

MESLEKTAŞLARIMIZA İKNA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
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AVUKATLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ 

Baromuz, Avukatlar 
Haftası etkinlikleri 

kapsamında Çanakkale 
Koleji’nde lise öğrencileriyle 
biraraya geldi. Baro Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Av. 
Sahra Yıldız Hıdımoğlu ve 
meslektaşımız Av. Deniz 
Karaduman öğrencilere 
Avukatlığı anlattı.

Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan, YöSöyleşide, 
avukatlık mesleğinin ilkele-
ri, nasıl avukat olunduğu ve 

neden hukukçu olmayı 
tercih ettikleri paylaşıl-
dı.

Düzenlenen prog-
ramda soruların yanıt-
lanmasının ardından 
Anadolu ve Fen Lisesi 
Müdürü Nail Yurdakul 
Gülşen temsilcilerimize 
teşekkür ederek günün 
anısına çiçek takdim 
etti.

ÇANAKKALE KOLEJİ’NDE AVUKATLIK MESLEĞİ ANLATILDI

Avukatlar Haftası Etkinlikleri 
çerçevesinde, avukat 

sekreterlerine yönelik olarak 
“Sekreterlik” konulu seminer 
düzenlendi. Baromuz İdari Binasında 
düzenlenen seminere çok sayıda 
avukat sekreteri katıldı.

Sekreterlerin bilgi ve tecrübelerini 
artırmak amacıyla düzenlenen seminer 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Öğr. Gör. Cumhur Erdönmez tarafından 
verildi.   Öğr. Gör. Cumhur Erdönmez, 
sekreterlere verdiği seminerde iletişim teknikleri, sekreterlik bilgisi, protokol 

kuralları, çalışanların uyması gereken 
kurallar, telefonda iletişim kurmanın 
incelikleri ve stres yönetimi konularını 
ele aldı. Sekreterlerin ilgiyle takip ettiği 
programa katılan Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan, katılım gösteren sek-
reterlere ve semineri veren Öğr.Gör. 
Cumhur Erdönmez teşekkür etti.

Programın sonunda Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan tarafından, Öğretim 
Görevlisi Cumhur Erdönmez’e günün 
anısına plaket takdimi yapıldı.

AVUKAT SEKRETERLERİNE SEMİNER VERİLDİ 
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AVUKATLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ 

Avukatlar Haftası Etkinlikleri 
kapsamında Sosyal Hizmet 

Merkezi Psikologu Hacer Hepgül 
tarafından “Çocuk Bedenime 
Dokunma, Koru!” isimli seminer 
düzenlendi.

Baromuz İdari Binasında düzenle-
nen seminere Yönetim Kurulu Üyele-
rimiz, meslektaşlarımız ve stajyer avu-
katlarımızın ilgisi yoğundu. 

Psikolog Hacer Hepgül verdiği se-
minerde, çocuk istismarının istismarın 

yanlış yönleri hakkında katılımcıları 
bilgilendirilirken, çocuklarını cinsel is-
tismardan korumak için istismar hak-
kında eğitici animasyonlar izletti. Semi-

nerde, ailelerin çocuklarını istismardan 
korumak için çocukların güvenliklerini 
sağlamalarına ve mahremiyet eğitimi-
nin verilmesine dikkat çekilerek okul-
lardaki rehberlik servislerinin de etkin 
olarak çocuklara cinsel eğitim vermesi 
gerektiği vurgulandı.   Program soru 
cevap bölümüyle devam etti. Program 
sonunda Baromuz Genel Sekreteri Av. 
Şennur Tarak ve Yönetim Kurulu Üye-
lerimiz tarafından Hacer Hepgül’e pla-
ket takdim edildi.

“ÇOCUK BEDENİME DOKUNMA, KORU!” SEMİNERİ

Baromuz, Avukatlar Haftası 
etkinlikleri kapsamında Biga 

Anadolu Lisesi öğrencileriyle biraraya 
geldi. Biga ilçesi meslektaşımız 
Av. Seval Türkmen, öğrencilere 
Avukatlığı anlattı. 

Söyleşide, avukatlık mesleğinin il-
keleri, nasıl avukat olunduğu ve neden 
hukukçu olmayı tercih ettikleri pay-
laşıldı.  Düzenlenen programda soru-
ların yanıtlanmasının ardından Okul 
Müdürü Ahmet Dere temsilcimize 
teşekkür ederek günün anısına çiçek 
takdim etti.

BİGA’DA AVUKATLIK MESLEĞİ ANLATILDI 
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AVUKATLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ 

Avukatlar Haftası 
Etkinlikleri 

çerçevesinde, “Trakya’dan 
Kaz Dağlarına Ekoloji 
Mücadelesi Deneyimleri” 
konulu söyleşi düzenlendi. 

Çanak Otel’de düzen-
lenen seminere Baro Baş-
kanımız Av. Bülent Şarlan, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 
TBB Çevre ve Kent Hukuku 
Komisyonu Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Berna Babaoğlu 
Ulutaş, meslektaşlarımız ve 
çevre gönüllüleri katıldı. 

Seminerde; Türkiye Ba-
rolar Birliği Çevre ve Kent 
Hukuku Komisyonu Üyesi 

Av. Bülent Kaçar, Trakya 
Bölgesi’nde verilen Ekoloji 
ve Hukuk Mücadelesine iliş-
kin deneyimlerini ve gelinen 
son süreci değerlendirirken, 
Çanakkale Barosu Kadın 
Hakları Komisyonu Başkanı 
ve Çevre ve Kent Hukuku 
Komisyonu Üyesi Av. Güneş 
Pehlivan da ekoloji müca-
delesinde kadının yerine ve 
önemine değindi. 

Çanakkale Barosu Çevre 
ve Kent Hukuku Komisyonu 
Başkanı ve Türkiye Barolar 
Birliği Çevre ve Kent Huku-
ku Komisyonu Üyesi Av. Ali 
Furkan Oğuz ise Çanakkale 

ve Kaz Dağları’nı etkileye-
cek termik santral ve vahşi 
madencilik projelerine karşı 
açılan davalarda gelinen son 
süreci ve projelerin bölgeyi 
ve insan sağlığına olacak 
etkilerini anlattı.   Program 

sonunda Av. Bülent Kaçar’a 
Başkanımız Av. Bülent Şar-
lan, Av. Ali Furkan Oğuz’a 
Av. Mustafa Ertürk ve Av. 
Güneş Pehlivana Av. Berna 
Babaoğlu Ulutaş, tarafından 
plaket takdim edildi.

‘TRAKYA’DAN KAZ DAĞLARINA EKOLOJİ MÜCADELESİ’ SÖYLEŞİSİ

Avukatlar Haftası Etkinlikleri 
çerçevesinde, Troya Çevre 

Derneği’nden Oral Kaya tarafından 
“Yenilenebilir Enerji” konulu söyleşi 
düzenlendi.

Baromuz İdari Binasında düzenlenen se-
minere Baromuz Çevre ve Kent Hukuku Ko-
misyonu Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği 
Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi Av. 
Ali Furkan Oğuz, meslektaşlarımız ve çevre 
gönüllüleri katıldı. 

“YENİLENEBİLİR ENERJİ” SÖYLEŞİSİ 
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AVUKATLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ 

Baromuz, Avukatlar Haftası 
Etkinlikleri kapsamında “İş 

Hukuku Uyuşmazlıklarında Zorunlu 
Arabuluculuk ve Uygulamalarından 
Doğan Sorunlar” konulu konferansa ev 
sahipliği yaptı.

Hafta boyunca düzenlediğimiz 
etkinlikler devam ederken, Baromuz 
konferans salonunda, Av. Doç. Dr. Yu-
suf Yiğit tarafından  “ İş Hukuku Uyuş-
mazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk 

ve Uygulamalarından Doğan So-
runlar” konularında konferans 
verildi. Yoğun ilgi gösterilen kon-
feransa, Baro Başkanımız Av. Bü-
lent Şarlan, meslektaşlarımız ve 
Stajyer Avukatlar katıldı. Program 
bitiminde Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan seminer için Av. Doç. Dr. 
Yusuf Yiğit’e teşekkür ederek pla-
ket takdim etti.

AV. DOÇ. DR. YUSUF YİĞİT’TEN KONFERANS 

Baromuz, Avukatlar Haftası 
etkinlikleri kapsamında Biga 

Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileriyle 
biraraya geldi. Biga ilçesi 
meslektaşımız Av. Berkay Girgin, 
öğrencilere Avukatlığı anlattı. 

Söyleşide, hukuk fakültesine giriş; 
mezuniyet sonrası oluşan iş imkan-
ları; nasıl avukat olunduğu; avukatlık 
mesleği ve mesleğin ilkeleri öğrenci-
lere anlatılarak öğrencilerin soruları 

cevaplandı.   Düzenlenen programda 
soruların yanıtlanmasının ardından 
Okul Müdürü Faruk Girgin temsilci-
mize teşekkür ederek günün anısına 
çiçek takdim etti.

BİGA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ’NDE AVUKATLIK MESLEĞİ ANLATILDI
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Avukatlar Haftası 
Etkinlikleri kapsamında, 

Baromuz Avukatları 6 Nisan 
Cuma akşamı Truva Otel’de 
biraraya geldi.

Baromuz tarafından düzenle-
nen yemeğe Çanakkale Belediye 
Başkan Vekili Av. Adnan Güler, 
Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Ka-
rişit, Adalet Komisyonu Başkanı 
Yemliha Karakoç, İdare Mahke-
mesi Başkanı Erkan Arslan, Yar-
gıtay Üyesi Hakim Erdem Mirici, 
hakimler, savcılar ve çok sayıda 
avukatın yanı sıra eşleri de katıl-
dı. Yemekte avukatlık mesleğinde 
40 yılını doldurmuş Av. Osman 
Sultuybek, 25 yılını doldurmuş 
Av. Can Avcı, Av. Kadriye Eren Ek-
men, Av. Nimet Uğural Yalgın, Av. 
İsmail Yaşar Oğuz, Av. Sebahattin 
Güner ve Av. Ercan Soylu’ya pla-
ket takdim edildi.

MESLEKTAŞLARIMIZ GALA 
YEMEĞİNDE BULUŞTU

AVUKATLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ 
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AVUKATLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ 
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MESLEKTAŞLARIMIZ KAHVALTIDA BULUŞTU

5 Nisan Avukatlar günü 
sebebiyle Atatürk Anıtına 

Çelenk sunma töreninin 
ardından Şakir’in Yeri’nde 
meslektaşlarımızla birlikte  
kahvaltı yapıldı. 

AVUKATLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ 
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  MESLEKTAŞLARIMIZ KAHVALTIDA BULUŞTU

AVUKATLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ 
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AVUKATLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ 

Avukatlar Haftası Etkinlikleri kapsamında meslektaşlar ve aileleriyle birlikte piknik düzenlendi.  Meslektaşlar ve aileleri 
tarafından yoğun ilginin gösterildiği piknikte aynı zamanda Paintball’da oynanarak eğlenceli anlar yaşandı.

ÇANAKKALE BAROSU PİKNİKTE BULUŞTU 

Baromuz tarafından gerçekleştirilen 
2017-2018 Staj Eğitim Programı’na 

katılan stajyer avukata sertifikaları 
törenle verildi.

Gerçekleşen Staj Eğitim Programı 
bitiş sertifika törenine Baro Başkanı-
mız Av. Bülent Şarlan, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, Av. Ömer Kavili, Av. Muhar-
rem Ercan, çok sayıda meslektaşımız ve 
stajyer avukatlar katıldı.

Törende konuşma yapan Başkan 
Av. Bülent Şarlan, staj eğitiminde staj-
yer avukatlara hukuki konuların dı-
şında iletişim teknikleri, güzel ve etkili 
konuşma konularında eğitim verildiği-

ni söyleyerek, staj eğitiminin kalitesini 
daha da  yükseltmeye çalıştıklarını ifa-
de etti.

Staj eğitim programını tamamlayan 
stajyer avukatlara sertifikaların veril-
mesinin tören ardından sona erdi.

STAJYER AVUKATLAR SERTİFİKALARINI ALDI
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AVUKATLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ 

Baromuz Avukatlar Günü’nde 
Gelibolu’da kokteyl düzenledi.

Gelibolu ilçe Temsilciliği’nin deste-
ğiyle yapılan kokteyle Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan, Gelibolu Kaymakamı 
Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkanı M. 

Mustafa Özacar, Cumhuriyet Başsavcı 
Vekili Furkan Çakır,   Evreşe Belediye 
Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, hakim-
ler, savcılar, avukatlar ve bürokratlar 
katıldı. 

Kokteylde, Baro Başkanımız Av. Bü-

lent Şarlan bir konuşma yaparak herke-
sin avukatlar gününü kutladı. Gelibolu 
ilçe temsilcimiz Av. Erdoğan Doğan ko-
nuşmasının ardından Kıdemli Hakim 
Sabri Bayar ve Gelibolu Cumhuriyet 
Başsavcısı Vekili Furkan Çakır konuştu.

AVUKATLAR GÜNÜNDE GELİBOLU’DA KOKTEYL
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AVUKATLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ 

Çanakkale Barosu Avukatlar 
gününde Biga Adliyesi’nde kokteyl 

düzenledi.

Biga ilçe Temsilciliği’nin des-
teğiyle yapılan  kokteyle, Biga 

Kaymakamı Mustafa Can, Belediye 
Başkanı İsmail Işık, Cumhuriyet Baş-
savcısı Mustafa Soytürk, Baromuz 

Biga İlçe Temsilcisi Av. Tuğba Kara-
göz, İlçe Emniyet Müdürü Aladdin 
Tekin, Biga Noterleri, siyasi parti ve 
sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 
Hakim, Savcı, Avukatlar, bürokratlar 
ve Adliye personeli katıldı. Kokteylde 
konuşan Baromuz Biga Temsilcisi Av. 
Tuğba Karagöz yaptığı açıklamada, 

avukatların adaletin kurucu ve asli un-
surlarından olduklarını, savunmanın 
bağımsız temsilciliğini üstlendikleri-
ni, demokrasinin, hukuk devletinin, 
insan haklarının yılmaz savunucuları 
olarak her daim görev başında bulun-
duklarını belirtti.

AVUKATLAR GÜNÜNDE BİGA ADLİYESİ’NDE KOKTEYL DÜZENLENDİ
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AVUKATLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ 

Avukatlar Haftası Etkinlikleri kapsamında meslektaşlarımız Karaoke gece-
sinde buluştu. Eğlenceli anların yaşandığı gecede Baro Başkanımız Av. Bü-

lent Şarlan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, çok sayıda meslektaşımız ve aileleri 
katıldı. Meslektaşlarımız ve aileleri duruşma stresinden uzak unutamayacakları 
bir gece geçirerek Avukatlar Haftasını coşkuyla kutladı.

KARAOKE GECESİ

Avukatlar Haftası 
Etkinlikleri kapsamında 

03 Nisan Salı günü Baromuz 
Gençlik Meclisi tarafından 
Bowling Turnuvası düzenlendi.

Turnuvaya meslektaşları-
mız ilgisi büyüktü. Son derece 

çekişmeli maçların yaşandığı 
turnuvada meslektaşımız Av. 
Murat Topçu şampiyon oldu. 
Yarışmada 1. olan Av. Murat 
Topçu ödülü Gençlik Meclisi 
Başkanı Av. Asena Dağınık tara-
fından takdim edildi.

ÇANAKKALE BAROSU BOWLİNG TURNUVASI DÜZENLEDİ
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AVUKATLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ 

Avukatlar Haftası Etkinlikleri 
kapsamında 31 Mart Cumartesi 

günü Baromuz ve Çanakkale Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
koordinesinde,  “Çanakkale Barosu 
Masa Tenisi Turnuvası” düzenlendi.

Çanakkale Gençlik Merkezi spor 
salonunda düzenlenen turnuvaya mes-
lektaşlarımız ve Çanakkale halkının 
ilgisi büyüktü. 100’ü aşkın sporcunun 
katıldığı turnuvada başlama vuruşu 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ta-
rafından yapıldı. Her yıl geleneksel ola-
rak düzenlenen turnuvada bu yıl farklı 
yaş kategorilerinden sporcular kıyasıya 
mücadele ettiler. Son derece çekişmeli 
maçların yaşandığı turnuvada büyük 
erkekler kategorisinde Rüştü Mutlu, 

büyük kadınlarda Nursel Gürse, genç 
erkeklerde Servet Esat Yılmaz, genç 
kızlarda Berin Nur Altınbaş, yıldız er-
keklerde Buğra Özkan ve yıldız kızlarda 
Sude Afşar şampiyon oldu. Dereceye 

girenlere ödüllerini Baro Yönetim Ku-
rulu Üyemiz Av. Necip Fazıl Bayram, 
meslektaşlarımız Av. Hakan Aksoy ve 
Av. Ali Camuz takdim etti.

ÇANAKKALE BAROSU MASA TENİSİ TURNUVASI 
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AVUKATLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ 

Avukatlar Haftası Etkinlikleri 
kapsamında 7-8 Nisan 

tarihlerinde Baromuz, Türkiye Satranç 
Federasyonu Çanakkale Şubesi ve 
Çanakkale Satranç Merkezi iş birliğiyle 
Çanakkale Satranç Merkezi’nde, 
5. Geleneksel Satranç Turnuvası 
düzenlendi.

Baro Başkanımız Av. Bülent Şar-
lan’ın açılış hamlesini yaptığı turnuva-
ya 120’ye yakın sporcu katıldı.                                                   

Zorlu müsabakaların yaşandığı tur-
nuvada A Kategorisi 1. Baran Büyük-
bozkoyun, 2. Melih Güren, 3. Mustafa 
Yiğit Erke, 4. Muammer Atakan Yarar, 
5. Alp Arslan, B Kategorisi 1. Boğaçhan 

Sarp Kurular, 2. Umut Deniz Olgunay, 3. 
Taha Çağan Öçal, 4. Enes Kaan Yücel, 5. 
Ebrar Meryem Canıtez oldu. Diğer ka-
tegoriler ise; A Kategorisi en iyi kadın 
sporcular da 1. Dilek Türünz, 2. Ayşe 
Gülben Ören, B Kategorisi en iyi kadın 
sporcular da 1. Ebrar Meryem Canıtez, 
2. Bensu Kahrıman, 3. Aysel Olgunay, 
B Kategorisi 9 yaş 1. Enes Kaan Yücel, 
Emek Deniz Eker, 3. Aren Genlik, B 
Kategorisi 8 yaş 1. Göktuğ Beşoğul, 2. 
Hüseyin Kemal Arslan, 3. Sefer Efe Zey-
tinci, ve B Kategorisi 7 yaş 1. Ali Mert 
Taşkırmaz, 2. Egemen Ceylan, 3. Bade 
Deccaloğlu dereceye girdi. Dereceye 
girenlere ödülleri Baro Yönetim Kurulu 

Üyelerimiz Av. Şennur Tarak ve Turnu-
va Direktörü Atilla Aksoy tarafından 
takdim edildi.

5. GELENEKSEL SATRANÇ TURNUVASI
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Baromuzun 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

etkinlikleri kapsamında düzenlediği 
“Çocuk Gözüyle Adalet” konulu 
Resim ve “Doğa Adalet Bekler” konulu 
Edebiyat Yarışmaları sonuçlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı sebebiyle Baromuz Ço-
cuk Hakları Komisyonu’nun düzenle-
diği  “Çocuk Gözüyle Adalet”  konulu 
resim ve “Doğa Adalet Bekler” konulu 
edebiyat yarışmalarında dereceye giren 
öğrencilere ödülleri dağıtıldı. Eserlerin 
sergileneceği sergi açılışı ve ödül töreni 
23 Nisan Pazartesi günü ÇTSO Çanak-
kale Evi’nde gerçekleşti.

Törene Baro Yönetim Kurulu Üyele-
rimiz, Çocuk Hakları Komisyonu Üye-
lerimiz, okul müdürleri, öğretmenler, 
yarışmaların jüri üyeleri, öğrenciler ve 
veliler katıldı. Dereceye giren öğrenci-
lere plaket ve çeşitli hediyelerin takdim 
edildiği ödül töreninin ardından Ça-
nakkale Barosu “Çocuk Gözüyle Ada-
let” Resim ve “Doğa Adalet Bekler” Ede-
biyat Sergisi açıldı.

ÇOCUKLARA ÖDÜL YAĞMURU

Düzenlenen yarışma kategorilerin-
den  “Çocuk Gözüyle Adalet”  konulu 

resim yarışmasında birinci İpek Defne 
Genç olurken, “Doğa Adalet Bekler” ko-
nulu Edebiyat Yarışmasında 5. – 6. Sı-
nıflarda birinci Ilgın Cemre Kösel, 7. 
ve 8. Sınıflarda birinci Gözde Gönlü-
gür oldu. Dereceye girenlere ödüllerini 
Baro Başkan Yardımcımız Av. İbrahim 
Cem Erbil, Yönetin Kurulu Üyelerimiz 
ve Çocuk Hakları Komisyonu Üyeleri-
miz dağıttı. Programda jüri üyelerine 

de armağanlar takdim edildi. Resim ya-
rışması Değerlendirme Kurulu Üyeleri 
Öğretmenler Muteber Yüğnük, Umut 
Germeç, Esras Uysal, Ezgi Yemenicioğ-
lu Negir ve Av. Büşra Aksoy, Edebiyat 
Yarışması Değerlendirme Kurulu Üye-
leri Haluk Öztürk, Olcay Balcı, Berna 
Yılmaz ve Av. Yeşim Şimşek Gür bu an-
lamlı etkinliğe imza attıkları için takdir 
topladı.

SOSYAL SORUMLULUK

BAROMUZ 23 NİSAN NEDENİYLE ÇOCUKLAR İÇİN  
YARIŞMALAR DÜZENLEDİ
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SOSYAL SORUMLULUK

RESİM  
YARIŞMASI

1.’Sİ

İPEK DEFNE GENÇ
Özel İsmail Kaymak İlkokulu

RESİM  
YARIŞMASI

2.’Sİ

NUR SELİN KARABULUT
Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu

RESİM  
YARIŞMASI

3.’SÜ

BESTE AKI
Mustafa Kemal İlkokulu

“Çocuk Gözüyle Adalet”
RESİM YARIŞMASI

MEKTUP

Sevgili Çocuklar,

Bu mektubu, siz insanların bana karşı hiç nazik davranmadığınızı anlatmak ve siz çocuklardan yardım beklediğimi söylemek 
için yazıyorum.

Öncelikle ben Tabiat Ana. Sizi evine buyur etmiş, kendi evinizmiş gibi kullanmanıza izin vermiş cömert varlık hani, anım-
sadınız mı? Ama artık beni göremiyorsunuz. Çünkü üzerime yaptığınız o yüksek gökdelenlerin altında yok oluyorum. Yoksa siz o 
binaların sadece göğü mü deldiğini düşünüyorsunuz? Eğer öyleyse çok yanılıyorsunuz. Çünkü o şaşaalı binaların altında eziliyo-
rum. En küçük hareketimde yıkılıyorlar ve daha büyük felaketlere yol açıyorlar. Hem yıkılınca ne oluyor, daha yükseğini yapıyor-
sunuz. Anlayacağınız elim kolum bağlı. Kendimi hatırlatmaya çalışıyorum.

O ağır betonların arasından verimli topraklarımla size güzel bitkiler sunmaya çalıştıkça siz sadece basıp geçiyorsunuz. Benim 
madenlerimi sömürüyor, sömürdüklerinize de kullanıp üzerime atıyorsunuz. Kendimi kullanılmış hissediyorum. Kendinizi benim 
yerime koyun: Birisi kaleminizi kullanmak için alıyor. Siz de güzel duygularla paylaşıyorsunuz. Ama o kullandıktan sonra kalemi-
nizi kirletiyor, kırıyor ve sebepsiz yere üzerinize fırlatıyor. Bir daha ona kalem vermek ister miydiniz? O kadar pisletmenize rağmen 
sizi doğadan mahrum etmiyorum. Ama siz ağaçlarımın dallarım koparıyor, fabrikalarınızla tüm havayı kirletiyorsunuz. Verimli 
ovalarımdan faydalanıp bilinçli bir şekilde tarım yapacağınıza koca koca fabrikalar dikiyorsunuz. Bir tek ben değil üzerimde bulu-
nan tüm canlılar şikayetçi.

Hayvanlar, böcekler, mantarlar ve aklınıza gelecek her türlü organizma da dahil olmak üzere hepimizin ortak yaşam alanına 
zarar veriyorsunuz. Bir sürü hayvan türünü yok ediyorsunuz. Canlı, cansız hiçbir varlık size katlanamıyor. Volkanlar, yanardağlar 
bile onlara zarar vermeyin diye patlamıyorlar. Buzullar eriyor. Kutup ayıları ve penguenler ölüyor. Dünya küresel ısınmanın 
eşiğinde. Eriyen buzullar sulan yükseltiyor ve ben engel olamıyorum. Doğal dengem bozuluyor. Bir sıcaklıyorsam iki üşüyorum. 
Kendimi yaşlanmış hissediyorum. Toprağı kontrol edemiyorum. Sebepsiz depremler oluyor, artık patlamak üzereyim.

Ve sizden istediğim çocuklar; saygı, sevgi ve eşitlik. Sizden dürüstlük ve adalet bekliyorum. Siz yaşam alanım kirletmeyin, 
doğal kaynaklan yok etmeyin, aksine koruyun. Ben size hoşgörülü davranıyorum. Siz de bana öyle davranın. Tek ümidim sizsiniz 
çocuklar!

Gözde GÖNLÜGÜR

7. ve 8. Sınıflar   KOMPOZİSYON 1. Sİ
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ŞİKÂYET ORMANI

Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde küçük bir kız yaşarmış. Bu kızın gözleri deniz gibi mavi, saçları 
güneş gibi sarıymış. Mis gibi toprak kokarmış. Adı da Melek’miş. Melek kız kitap okumayı çok severmiş. Zaman zaman yemyeşil 
ormana gider hayvan dostlarıyla oynarmış. Kelebeklerle uçar, tavşanlarla koşar, kuşlarla şarkı söylermiş. Yemyeşil çimenlere 
uzanır bulutları izlermiş. Bulutların oluşturduğu şekilleri eve gidince annesine anlatırmış. Evde kitap okur annesine yardım eder-
miş.

Günlerden bir gün yine ormana giderken bir tabela görmüş. Tabelada “ŞİKÂYET ORMANI ” yazıyormuş. Bu ormanı daha 
önce hiç görmemiş. Ormana girdiğinde ise burnuna kötü kokular gelmiş, ayağına çöpler takılmış. Biraz daha ilerleyince çalıların 
ardından sesler gelmeye başlamış. Önce korkmuş ama merak da ediyormuş. Tüm cesaretini toplayıp çalılara yaklaşmış. Çalıları 
aralayıp bakınca bir de ne görsün? Karşılıklı iki ağaç konuşuyormuş. Şaşkınlıktan ne yapacağım bilememiş sonra yanlarına gitmiş. 
Ama ağaçlar bu insan kızı görünce çok öfkelenmişler. Çünkü insanlar ormanı kirletmişler, arkadaşlarının canını acıtmışlar, onları 
yakmışlar, yok etmişler. Nehirleri pisleterek kötü kokmasına sebep olmuşlar. Ormanda yaşayan hayvanları evsiz bırakmışlar.

Melek öfkelerine rağmen ağaçlarla konuşarak kendini tanıtmış. Onlara daha önce konuşan ağaç görmediğini ve çok şaşırdığım 
anlatmış. Ağaçlar ona “ Biz hep konuşuyorduk ama fisıldaşarak insanlar bunu rüzgâr sesi zannederdi.” demişler. Melek ”Peki ned-
en yüksek sesle konuşmaya başladınız ?” diye sormuş. ”Sen de görüyorsun ki ormanımız çok kirli ve kötü kokuyor, evimiz insanlar 
tarafından perişan edildi. Biz de artık öfkemizi bastıramıyoruz bağırıyoruz. Adalet istiyoruz.” demişler. Melek arkadaşlarım çağırıp 
ormanı temizleyebileceklerini söylemiş ama ağaçlar kabul etmemiş. Çünkü insanlar yine aynı şeyi yapacaklarmış. Adalet ve in-
sanlarla eşit haklar istediklerini söylemişler Melek’e.

Melek en azından bir çare bulana kadar ormanı temizlemek istemiş. Ağaçlar hayvanlar ve ormandaki tüm canlılar Melek’in or-
manı temizlemesine yardım etmiş. Orman temizlenmiş, hasta ağaçlar ilaçlanmış, hasta hayvanlar tedavi edilmiş. Melek ormanı 
temizlerken ağaçlarla bir anlaşma yapmış. ”Mademki eşitiz ve adalet istiyorsunuz o zaman sizin yaşadıklarınız insanlara yaşatın 
o zaman onlar da yaptıkları adaletsizliği anlar ve doğaya zarar verip yok etmezler.”demiş. Oranla vedalaşıp evine geri dönmüş.

Birkaç gün sonra insanlar evlerinden çıktıklarında donakalmışlar. Çünkü tüm sokaklar çöplerle doluymuş. Sokaklarda çöpten 
dağlar oluşmuş. Çöp dağlarını arasından pis kokulu sular dereler akıyormuş. Bu pis koku ve kötü görüntü insanları çok rahatsız 
etmiş. Ama o kadar çok çöp varmış ki temizlemek mümkün değilmiş. Üstelik bu çöpler onarın kendi çöpleriymiş. Bunlar yet-
mezmiş gibi birkaç ev bir anda alev almış bir türlü söndürememişler çünkü su kaynaklarının çoğunu israf ederek yok ettikleri 
için su bulamamışlar. Evler yanıp kül olmuş. Birçok insan evsiz kalmış. Yiyecekleri de evlerde yandığı için aç kalmışlar. Çaresiz ve 
üzgün şekilde oradan oraya gezip durmuşlar.

Sonra birden etraf kararmış ve herkes birden uyanmış. Meğer rüzgâr insanlara uyku tozu üflemiş bulutlar da kötü rüya 
yağdırmış. Ağaçların Melek kızla yaptığı anlaşma buymuş.

Melek kız adaleti böyle sağlamış. İnsanlar yaptıkları hatayı anlamış. Büyük ormana gidip ormanı temizlemişler ve onlara tüm 
sevgilerini vermişler. Doğa adalete ve mutluluğa kavuşmuş.

Melek ve arkadaşları evlerine dönecekken bir ceylan bağırmış: “Olamaz bir şey unuttuk!” Herkes korkmuş ama ceylan gülm-
eye başlamış çünkü çok mutluymuş. Artık adalet ve eşitlik sağlandığına göre şikâyetçi değiliz o zaman neden ormanımızın adı 
hala şikâyet ormanı? ”

Melek hemen tabelanın arkasını çevirmiş ve cebinden bir kalem çıkarmış. Ormanın yeni adı ne mi olmuş ? “NEŞELİ ORMAN ”

Neşeli Orman bir daha hiç kirlenmemiş ve adalet yerini bulmuş.

Ilgın Cemre KÖSEL

  KOMPOZİSYON 1. Sİ

SOSYAL SORUMLULUK

“Doğa Adalet Bekler”
EDEBİYAT YARIŞMASI

5. ve 6. Sınıflar
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Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan, Çanakkale’nin 

atletizmdeki gururu ve Türkiye 
Şampiyonu, milli atlet Aşkın Sadi 
Aşkın’ı plaketle ödüllendirdi.

Genç yaşına rağmen atletizmde 
Türkiye şampiyonluğu dahil birçok 
şampiyonluğu bulunan meslektaşı-
mız Av. Kamil Ali Aşkın’ın oğlu mil-
li atlet Aşkın Sadi Aşkın, baro idari 
binasında Başkanımız Av. Bülent 

Şarlan tarafından ağırlandı. Kabul-
de şampiyona yönelik övgü dolu 
sözler sarf eden Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan, başarılı çalışma-
larından dolayı Aşkın Sadi Aşkın’a 
plaket takdim etti.

ŞAMPİYONA BAROMUZDAN MORAL DOPİNGİ

SOSYAL SORUMLULUK

Baromuz düzenlemiş olduğu tekerlekli sandalye kampanyası 
ile ihtiyaç sahibi bir vatandaşa tekerlekli sandalye armağan 

etti. 

Meslektaşlarımızın destekleriyle düzenlenen kampanya 
sonucu alınan sandalye, Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, 
Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımlarıyla ihtiyaç sahibi va-
tandaşa teslim edildi. 

BAROMUZDAN TEKERLEKLİ SANDALYE DESTEĞİ
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Baromuz ve Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi 
işbirliğiyle, “CMK Uygulamaları” konulu seminerimiz 

Akol Hotel’de düzenlendi. 

Seminere İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlı-
ğı yapmış yanısıra Adli Tıp Enstitüsü ve Polis Okulunda ders-
ler veren Prof. Dr. Adem Sözüer, İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Selman Dursun, İstanbul Baro-
su’ndan Av. Turgay Demirci ve İzmir Barosu’ndan Av. Volkan 
Gültekin konuşmacı olarak katıldı.

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire 
Başkanlığı’nca yayınlanan yeni 

Bilirkişilik Yönetmeliğinde yapılan 
değişiklik ile Bilirkişilik Temel Eğitim 
sertifikası olmayanların bilirkişilik 
yapamayacak olmasından dolayı 
baromuz harekete geçti.

Bu kapsamda Türkiye’de ilk olarak 
Baromuz ve Başkent Üniversitesi iş bir-

liğiyle 5-8 Ekim 2017 tarihleri arasında 
dört gün Çanakkale’de “Bilirkişilik Te-
mel Eğitimi” düzenlendi.

Başkent Üniversitesinden Prof. Dr. 
Mustafa Serdar Özbek tarafından veri-
len eğitime mesleğinde beş yıllık kıdem 
kazanmış avukatlar, mühendisler, mi-
marlar, sanatkârlık, trafik ve emlak gibi 

alanlarda bilirkişilik yapmak isteyenler 
katıldı. Konu ile ilgili olarak açıklama-
larda bulunan Baro Başkanımız Av. Bü-
lent Şarlan, Bilirkişi meslektaşlarımızın 
işini yapabilmesi açısından önemli bir 
eğitimi Türkiye’de ilk olarak Çanakka-
le’de gerçekleştirdiklerini ve Baromu-
zun eğitim çalışmalarına devam edece-
ğini belirtti.

KONFERANS-SEMİNER

“CMK UYGULAMALARI” KONULU EĞİTİM SEMİNERİ YAPILDI

BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ
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Baromuz, eğitim programları 
kapsamında Çanakkale 2. Ağır 

Ceza Mahkemesi Üyesi Hakim 
Mustafa Tarık Şentuna tarafından 
verilen “Anayasa Mahkemesi 
Bireysel Başvuru Kararlarında 
Yaşam Hakkı ve Ceza Yargılaması 
Etkileri” konulu konferansa ev 
sahipliği yaptı.

Baro Başkanımız Av. Bülent Şar-
lan, Baro Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 
meslektaşlarımız ve stajyer avukat-
ların katıldığı konferans ilgiyle karşı-
landı.

Anayasa Mahkemesine Bireysel 
Başvuru konusunda bilgiler verilerek 
irdelendiği konferansın sonunda Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan tarafın-

dan Hakim Mustafa Tarık Şentuna’ya 
günün anısına hazırlanan armağan 
takdim edildi.

Baromuz ve Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi 
işbirliğiyle, “Aile Hukukunda HMK Uygulamaları-İstinaf” 

konulu seminerimiz Akol Hotel’de düzenlendi. Seminere 
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan 
ve TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Sinem 
Hacıeminoğlu konuşmacı olarak katıldı.

KONFERANS-SEMİNER

HÂKİM MUSTAFA TARIK ŞENTUNA 
KONFERANS VERDİ

“AİLE HUKUKUNDA HMK 
UYGULAMALARI - İSTİNAF” 
SEMİNERİ



44 ÇANAKKALE BAROSU

Baromuz, eğitim programları kapsamında İzmir 28. Asliye Ceza 
Mahkemesi Hâkimi Dr. Halil Güner tarafından verilen “Kişisel 

Verilerin Korunması Hukuku” konulu konferansa ev sahipliği 
yaptı.

Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Yargıtay Üyesi Hakim Erdem 
Mirici, Baro Yönetim Kurulu Üyelerimiz, meslektaşlarımız ve stajyer 
avukatların katıldığı konferans ilgiyle karşılandı. Kişisel Verilerin Ko-
runması Hukuku konusunda bilgiler verilerek irdelendiği konferan-
sın sonunda Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan tarafından Hakim 
Dr. Halil Güner’e günün anısına hazırlanan armağan takdim edildi.

KONFERANS-SEMİNER

HÂKİM DR. HALİL GÜNER’DEN “KİŞİSEL VERİLERİN 
KORUNMASI HUKUKU” KONFERANSI

Baromuz tarafından Stajyer Avukatlara yönelik 
hazırlanan ve üç hafta sürecek Eğitim Programı başladı.

Avukatlık Staj Eğitim Programı’nın açılış dersi Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan tarafından verildi. İlk derste 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan Stajyer Avukatlara; Avukatlık 
Mesleğinin Nitelikleri-Avukatlıkla Bağdaşan-Bağdaşmayan 
İşler, Avukatların Çalışma Biçimi alanlarında bilgilerini ve 
tecrübelerini aktardı.

Avukatlık Staj Eğitim Programı kapsamında; Avukatlık 
Hukuku, Anayasa Mahkemesinde Bireysel Başvuru, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvuru, Ceza Usulü, Adli Yar-
dım Yönetmeliği ve Uygulamaları, Avukat Bağımsızlığı, Yargı 
Bağımsızlığı, Hukuk Usulü, Sulh Ceza Hakiminin Görev ve 
Yetkileri, İcra Hukuku, Avukatlık Kanunu’nda Disiplin ve 
Ceza, Aile Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku konuları yer 
alıyor.

BAŞKANIMIZ AV. BÜLENT ŞARLAN’DAN  
STAJYER AVUKATLARA İLK DERS
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Çanakkale Barosu 
tarafından “İcra İflas 

Uygulamaları” konulu eğitim 
semineri Çanakkale Deniz 
Müzesi Yüzbaşı Ahmet 
Saffet Konferans Salonunda 
düzenlendi.

Av. Talih Uyar’ın konuşmacı 
olarak katıldığı program, Baro 
Başkanı Av. Bülent Şarlan’ın ko-
nuşmasıyla başladı. Başkan Av. 
Bülent Şarlan konuşmasında dü-

zenlenen seminerin önemine de-
ğinerek, duayen Av. Talih Uyar’ı 
tanıttı. Seminer; Hâkim, Avukat, 
İcra Müdürleri ve Stajyer Avu-
katların katılımıyla gerçekleşti. 
Düzenlenen seminerin sonunda 
soru cevap bölümüne geçilerek 
bilgi alışverişinde bulunuldu. 
Program bitiminde Baro Başkanı 
Av. Bülent Şarlan tarafından Av. 
Talih Uyar’a  günün anısına pla-
ket takdim edildi.

KONFERANS-SEMİNER

İCRA UYGULAMALARI SEMİNERİ DÜZENLENDİ
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30 Ağustos Zafer Bayramı ve 
Türk Silahlı Kuvvetler Gününün 

kutlamalarına Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan’ın nezdinde katılım 
gösterdik.

“Mustafa Kemal Atatürk önderli-
ğindeki ordumuzun kazandığı bu şanlı 
zafer, milletimizin birlik ve bütünlüğü-
ne yönelik saldırılar karşısında hiçbir 

gücün birliğimizi ve bağımsızlığımızı 
elimizden alınmasına fırsat vermeye-
ceğimizin simgesidir. Biz avukatlar, 
bundan sonra da atalarımızdan emanet 
aldığımız Cumhuriyetimize kararlılıkla 
sahip çıkacağız. Türkiye Cumhuriye-
ti’ni yıkmaya çalışanları geçmişte oldu-
ğu gibi gelecekte de layık olduğu yere 
göndereceğiz.” diyen Baro Başkanımız 

Av. Bülent Şarlan, “Zaferin yaklaşık bir 
asır öncesinde bize verdiği ders mille-
timizin her türlü saldırı karşısında va-
tanını, bağımsızlığını koruma mücade-
lesindeki kararlılıktır. 30 Ağustos Zafer 
Bayramının 95. yıldönümünü büyük bir 
gururla kutluyoruz.” ifadelerini kullan-
dı.

Çanakkale Hayvanseverler Derneği 
tarafından geliri kimsesiz sokak 

hayvanların yararına kullanılmak 
üzere Mahal Sanat Evinde “Dostlarla” 
isimli resim sergisi açıldı. Sergiye Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın yanı 
sıra bürokratlar ve hayvan severler 
katıldı.

Açılış töreninde Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan’a “Birlikte Yaşıyoruz” 
projesi kapsamında sokak hayvanla-
rına göstermiş olduğu destek ve du-
yarlılıktan dolayı Çanakkale Hayvan 
Severler Derneği tarafından Teşekkür 
Belgesi takdim edildi. Törende konu-
şan Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan; 
sokak hayvanlarına karşı gösterilen 
duyarlılıkları ve çalışmalarından dolayı 
Çanakkale Barosu Hayvan Hakları Ko-
misyonu ve Hayvanseverler Derneği’ne 
teşekkürlerini sundu.

BARO VE KENT

AVUKATLAR EMANETLERE KARARLILIKLA SAHİP ÇIKACAKTIR

HAYVANSEVERLER DERNEĞİ’NDEN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 94. Yıldönümü 
kutlamalarına Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın 

nezdinde katılım gösterdik.

“Cumhuriyet, demokrasi demektir, modern, çağdaş yasa-
lar demektir, Medeni Kanun demektir, ülkeye armağan edi-
len hukuk fakülteleri demektir. Cumhuriyet, kadın avukatlar, 
kadın yargıçlar, kadın savcılar demektir. Cumhuriyet ancak 
adalet üzerine yükselebilir.” diyen Baro Başkanımız. “Cum-

huriyetimizin kuruluşunun 94. yıldönümünde ne mutluyuz 
ki, çağdaşlık gereği olan Cumhuriyetin önsözü Çanakkale’de 
yazılmıştır. Bunun sorumluluğuyla Çanakkale Barosu her 
zaman Cumhuriyeti koruyacak, savunacak ve Cumhuriyete 
hizmet etmeye devam edecektir. Bu vesileyle ulu önderimiz 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm 
Cumhuriyet şehitlerini saygıyla anıyor, Cumhuriyetimizin 
94. yıldönümünü kutluyorum.” İfadelerini kullandı.

Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 94. yıldönümü nedeniyle Çanakkale Valiliği tara-
fından Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katıldı. Düzenlenen resepsiyon ile Cumhuriyet Bayramı toplumumuzun 

tüm kesimlerinin paylaştığı ortak bir değer olarak coşkuyla kutlandı.

BARO VE KENT

CUMHURİYETİMİZİN 94. YILI COŞKUYLA KUTLANDI

CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSİYONU DÜZENLENDİ

29
EKİM
CUMHURİYET

BAYRAMI
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Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan, Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
öğrencilerine “Halka İlişkiler ve 
Organizasyon” konusunda ders verdi.

Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Siya-
sal Bilgiler Fakültesi’nde verilen Halkla 
İlişkiler dersi kapsamında fakülte öğ-
rencilerine iletişim ve organizasyonlar, 
düzenleme süreçleri konularında ör-
neklerle bilgiler aktardı.

Öğrencilerin ilgiyle dinlediği derste 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, bir 
etkinliğin düzenlenme aşamalarını, 
ekibin önemini, zaman planlamasını, 
karşılaşılan sorunları ve bu sorunların 
nasıl çözümlenebileceğini örneklerle 
aktardı. Başkanımız Av. Bülent Şarlan, 

bir meslek kuruluşu olarak halkla iliş-
kiler anlamında neler yapıldığını da 
öğrencilerle paylaştı. Dersin öğretim 
elemanı Gökhan Bayram ise Çanakkale 
Barosu’nun özellikle organizasyonlarda 
önde gelen bir meslek kuruluşu olduğu-
nu belirterek her hafta öğrencileri başa-

rılı kent yöneticileri ile buluşturdukları-

nı ve derslere konuk ettiklerini belirtti. 

Program, öğrencilerin Başkanımız Av. 

Bülent Şarlan’a yönelttiği soru, cevap 

ve bölümü hatıra fotoğrafı çekilmesi ile 

sona erdi.

BARO VE KENT

BAŞKAN AV. ŞARLAN  ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE DERS VERDİ
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Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 
vefatının 79. yılında Anma Programlarına Baro 

Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın nezdinde katılım 
gösterdik.

“10 Kasım, sadece atamızı değil, aynı zamanda dünya-
nın saygınlığını kazanan bir  hukuk devrimcisini  de kay-
bettiğimiz gündür. Ülkemizin bağımsızlığının kazanılması 
ve Cumhuriyetimizin kurulmasında en büyük pay sahibi 

olan, modern hukuk devrimlerinin mimarı Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün ebediyete intikal edişini, sadece bir hüzün ve 
anma olarak değil onu “anlamak” olarak da değerlendiriyo-
ruz.” Diyen Baro Başkanımız; “Cumhuriyetimizin kurucusu 
Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ebediyete in-
tikal edişinin 79. Yıldönümü vesilesiyle ilke ve devrimlerine 
her zaman sahip çıkacağımızın bilinmesini istiyor,   özlem, 
saygı ve rahmetle anıyoruz.” İfadelerini kullandı. 

Baromuz Çocuk Hakları Komisyonu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında 7 farklı okulda 
çocuk hakları konusunda anlatımlarda bulundular ve kitapçık dağıttılar. Etkinlikler 18 Mart İlkokulu, Mustafa Ke-

mal İlkokulu, İstiklal İlkokulu, Özlem Kayalı İlkokulu, Anafartalar İlkokulu, İsmail Kaymak Koleji ve Doğa Kolejindeki 
öğrenciler ile gerçekleştirildi. Meslektaşlarımız Av. Sinem Zeynep Eryılmaz, Av. Büşra Aksoy, Av. Alper Güven, Av. Yeşim 
Şimşek, Av. Nadide Kardelen Şenavcu, Av. Mustafa Burak Güler, Staj.Av. Ayşegül Bozkurt ile Staj.Av. Kutlu Doğan’ın sözlü 
ve animasyon videolu paylaşımlarıyla günün anlamına ilişkin çocuklar haklarını öğretmeye çalıştılar.

BARO VE KENT

EBEDİYETE İNTİKALİNİN 79. YILINDA ÖZLEMLE ANILDI

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜNDE ÇOCUKLARA HAKLARI ANLATILDI

ATATÜRK
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Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit 
düşen Çanakkaleli Astsubay 

Kıvanç Kaşıkçı’nın ismi bugün 
düzenlenen törenle Sağlıklı Yaşam 
Merkezi’ne verildi.

Şehit Kıvanç Kaşıkçı Sağlıklı Yaşam 
Merkezi’nde düzenlenen törene, Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın yanı-
sıra Şehit Kıvanç Kaşıkçı’nın ailesi, bü-
rokratlar ve vatandaşlar katıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 

ÇTSO Kongre ve Fuar Merkezinde 
düzenlediği program ile kutlandı.

Baro Başkanımız Av. Bülent Şar-
lan’ın katıldığı programda öğrenciler 
tarafından şiirler okundu. İlkokul ve or-
taokul öğrencileri arasında yapılan şiir, 
resim ve kompozisyon ile öğretmenler 
arasında yapılan öykü yarışmalarında 
dereceye girenlere ödülleri verildi. Mes-
lekte bir yılını tamamlayan ve adaylığı 
kalkan öğretmenler yemin etti. Yıl için-

de emekli olan öğretmenlere, hizmet 
şeref belgeleri verildi. Program sonun-
da Özlem Kayalı İlkokulu öğretmenleri 

ve öğrencilerinden oluşan koro tarafın-
dan, Öğretmen Marşı ve çeşitli şarkılar 
seslendirildi.

BARO VE KENT

ŞEHİT KIVANÇ KAŞIKÇI’NIN İSMİ  
SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ’NE VERİLDİ

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, 
başarılı ortaokul öğrencilerine 

yönelik düzenlenen liderlik kampında 
“Avukatlık, Baro, Çocuk ve Vatandaşlık 
Hakları” konularında ders verdi. 

Parion Otel’de Akademisyen ve uz-
manların katılımlarıyla Liderlik Kampı 
düzenlendi. Çanakkale merkez ve ilçe-
lerde öğrenim gören 13 yaş grubu 50 
başarılı öğrencinin katıldığı programda  
Başkanımız Av. Bülent Şarlan, ilgiyle 
dinlenen dersinde Avukatlık, Baro, Hu-
kuk, Avukatlık, Adalet, Çocuk Hakları 

ve Vatandaşlık Hakları konularına de-
ğindi. Keyifli ve verimli geçen ders de 
çocuklara haklarını anlatan kitapçıklar 

da armağan edildi. Ders çocukların so-
ruların yanıtlanması ile son buldu.

BARO BAŞKANIMIZ AV. BÜLENT ŞARLAN LİDERLİK KAMPINDA DERS VERDİ 
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Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 

Kadın Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (KAM) tarafından 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Günü etkinlikleri çerçevesinde 
“Kadına Yönelik Şiddetin Analizi” 
konulu panel düzenlendi.

Troia Kültür Merkezinde gerçekle-
şen panele; Baromuz Yönetim Kurulu 

Üyeleri Av. Şennur Arak ve Av. Hande 
Keskin Toprak’ın yanısıra Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Sühan Özden,kadın 
çalışmaları ile ilgilenen STK Temsilci-
leri, ÇOMÜ akademik personeli ve öğ-
renciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının okunmasının ardından açılış 
konuşmasını KAM Müdürü Prof. Dr. 
Gülgün Yazıcı gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasının ardından 
oturum başkanlığını Prof. Dr. Ferah 

Özkök’ün yaptığı Prof. Dr. Gülbu Tanrı-
verdi ve Doç. Dr. Cumhur Arslan’ın ko-
nuşmacı olarak katıldığı panele geçildi. 
Prof. Dr. Ferah Özkök, şiddetin tanımını 
yaparak insana fiziksel ve ruhsal olarak 
zarar veren her davranışın şiddet olarak 
tanımlandığının altını çizdi ve şiddet 
türleri hakkında bilgiler verdi.

Panel, soru ve cevap bölümünün ar-
dından panelistlere hediye takdimi ile 
sona erdi.

5 Aralık 1934’ de yürürlüğe giren Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 83. Yılı münasebetiyle Cumhuriyet 
Meydanı’nda tören düzenlendi.  Törene Baro Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Şennur Tarak, Baromuz Kadın Hakları Komisyo-

nu Başkanı Av. Güneş Pehlivan, Avukatlar, STK temsilcileri ve Çanakkale halkı katıldı. Kutlama töreni Atatürk Anıtına çelenk 
sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Güneş Pehli-
van’ın konuşmasının ardından sona erdi.

BARO VE KENT

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ANALİZİ PANELİNE KATILDIK

TÜRK KADININA SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ VERİLMESİ
DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI
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2018 Troia Yılı Lansmanı açılışı 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

İÇDAŞ Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. 
Lansmana Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 

okunmasıyla başlayan tören; Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Bölü-
mü Sanatçıları Çağatay Akyol ve Bülent 
Evcil’in gerçekleştirdiği arp ve yan flüt 
dinletisinin ardından 2018 Troia Yılı 
tanıtım videosunun izlenmesi ve proto-

kol konuşmaları ile davam etti.
Protokol konuşmalarının ardından 

Çanakkale Profesyonel Pastacılar Der-
neği tarafından o tarihlerde yapılan 
geleneksel yemekler ve sunumlar tanı-
tıldı.

Ezine Gökçebayır köyünde, Çanakkale Şiddet Önleme ve 
İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü etkinlikleri kapsamında “Kadınlar Buluşuyor” programı 
gerçekleştirildi.

Çanakkale ŞÖNİM Müdürü Nuray Gümrükçü açılış ko-
nuşmasıyla başlayan programda, Baromuz Kadın Hakları 
Komisyonu Üyeleri Av. Demet Temel Özcan, Av. Melis Söy-
lemez, Av. Büşra Aksoy ve Staj. Av. Eda Nazlı Çelik, “Yasada 

Kadın Hakları” ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Prog-
ram dâhilinde Kadın Hakları Komisyonu Üyemiz Av. Tayfun 
Umur, köy kahvehanesinde erkekleri kadına yönelik şiddet 
hakkında bilgilendirdi.

Program Çanakkale Kadın Atölyeleri Projesi katılımcıla-
rından oluşturulan koro tarafından verilen konser ile sona 
erdi.

BARO VE KENT

2018 TROİA YILI’NIN LANSMANI GERÇEKLEŞTİ

GÖKÇEBAYIR KÖYÜNDE KADINLAR BULUŞUYOR ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
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Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Kadın Hakları Komisyonu Üyelerimiz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri 
kapsamında tüm kadınlarımızın gününü kutlayarak, meslektaşlarımıza ve adliye personeline karanfil dağıttılar.

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale 
Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü 

sebebiyle Cumhuriyet Meydanı ve 
stadyum törenlerine Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan’ın nezdinde katılım 
gösterdik.

Başkanımız Yaptığı Açıklamada; 
“103. yılını idrak ettiğimiz Çanakkale 
Savaşı; Çanakkale Boğazı’nı geçerek 
İstanbul’a ulaşmayı planlayan işgalci 
devletlere karşı, vatan sevgisi, birlik 
ve beraberlik ruhu ile insanlık tarihin-
de eşine az rastlanır bir kahramanlık 
destanıdır.” Diyen Baro Başkanımız, 
“Çanakkale Barosu’na bağlı avukatlar 

olarak; bugünlerimizi borçlu olduğu-
muz başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve şanlı bayrağımızın semalarımızda 
özgürce dalgalanabilmesi için canlarını 
bir an bile düşünmeden feda eden aziz 
Çanakkale şehitlerimizi rahmetle ve 

minnetle anıyoruz. Kutsal vatan top-
rakları uğruna canlarını tereddüt et-
meden seve seve veren şehitlerimizin 
ruhları şad olsun, hayatları bize örnek 
olsun.” dedi.

BARO VE KENT

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI 

18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE 
ÇANAKKALE ZAFERİ KUTLANDI
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Baromuz Başkan Yardımcısı Av. İbrahim Cem Erbil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 
Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunma törenine katıldı..

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Baromuz 
Genel Sekreteri Av. Şennur Tarak’ın yanısıra bürokratlar, siyasi partilerin temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

BARO VE KENT

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI  
COŞKUYLA KUTLANDI 
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ZİYARETLER

ÇANAKKALE 
CUMHURİYET 
BAŞSAVCISI’NA 
ZİYARET
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. İbrahim 
Cem Erbil, Av. Şennur Tarak, Av. Hande 
Keskin Toprak, Av. Alper Gür ve Av. 
Enes Çetin yeni Adli Yıl Açılışı sebebiyle 
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer 
Karişit’i makamında ziyaret ettiler. Ziyarette, 
Çanakkale ve ülke gündemi konuşularak 
güncel konularda karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunuldu.

İDARE MAHKEMESİ 
BAŞKANI’NA 
ZİYARET
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. Şennur 
Tarak, Av. Kemal Bırakma, Av. Hande Keskin 
Toprak, Av. Alper Gür yeni Adli Yıl Açılışı 
sebebiyle Çanakkale İdare Mahkemesi 
Başkanı Erkan Arslan’ı makamında ziyaret 
ettiler. Ziyarette, Çanakkale ve ülke gündemi 
konuşularak güncel konularda karşılıklı fikir 
alışverişinde bulunuldu.

ADALET 
KOMİSYONU 
BAŞKANI’NA 
ZİYARET
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan 

ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. 
İbrahim Cem Erbil, Av. Şennur Tarak, 
Av. Kemal Bırakma, Av. Hande Keskin 
Toprak, Av. Alper Gür ve Av. Enes Çetin 
yeni Adli Yıl Açılışı sebebiyle Çanakkale 
Adalet Komisyonu Başkanı Yemliha 
Karakoç’u makamında ziyaret ettiler. 
Ziyarette, Çanakkale ve ülke gündemi 
konuşularak güncel konularda karşılıklı 
fikir alışverişinde bulunuldu. 
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ZİYARETLER

ÇANAKKALE ŞEHİT VE 
GAZİ AİLELERİ VAKFI’NA 
ZİYARET
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Yönetim 

Kurulu Üyelerimiz 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle 
Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı’na ziyarette 
bulundular.Ziyarette tüm gazilerimizin günü kutlandı 
ve ülkemizde Şehit ve Gazi Ailelerinin sorunları 
konuşuldu.

BİGA 
KAYMAKAMI’NA 
ZİYARET
Çanakkale Barosu Biga İlçe Temsilcisi 

Av. Arda Bozkurt ve Biga ilçesi 
Avukatları, göreve yeni başlayan Biga 
Kaymakamı Mustafa Can’a makamında 
ziyarette bulundular.  Ziyarette Av. Arda 
Bozkurt, atamanın Biga ilçesine hayırlı 
olmasını dileyerek, Kaymakam Mustafa 
Can’a yeni görevinde başarılar diledi.

MUHARİP GAZİLER 
DERNEĞİ’NE 
ZİYARET
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz 19 Eylül 
Gaziler Günü sebebiyle Türkiye Muharip 
Gaziler Derneği Çanakkale Şubesine ziyarette 
bulundular. Ziyarette Dernek Başkanı Necdet 
Erdinç ile tüm gazilerimizin günü kutlandı ve 
ülkemizde Şehit ve Gazi Ailelerinin sorunları 
konuşuldu.

DEVLET HASTANESİ 
BAŞHEKİMİ’NE ZİYARET 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu 

Üyelerimizden Av. Şennur Tarak, Çanakkale Devlet 
Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ufuk Tali’yi ziyarette bulundular. 
Ziyarette Başkanımız Av. Bülent Şarlan, tüm doktorların 
ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak, 
Başhekim Uzm. Dr. Ufuk Tali’ye görevinde başarılar diledi.
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MESLEKİ TOPLANTILAR

Genişletilmiş Marmara ve Ege Bölgesi Baro 
Başkanları toplantısı 30 Eylül Cumartesi 

günü Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın 
katılımıyla Bursa Barosu’nun ev sahipliğinde 
yapıldı. Toplantıda avukatların mesleki 
sıkıntılarının yanında ülke gündemine dair 
görüş alışverişi yapıldı.

MARMARA VE EGE BÖLGESİ BARO BAŞKANLARI BURSA’DA BULUŞTU

35. Baro Başkanları Toplantısı, 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın 

katılımlarıyla 09 Aralık günü Türkiye 
Barolar Birliği’nin ev sahipliğinde 
Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir 
Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşti.

Toplantının ana gündemini, 1136 
sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/A mad-
desi kapsamında düzenlenen Türkiye 
Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yö-
netmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin 
Yönerge Taslağı ile “OHAL Kapsamın-
daki Soruşturma ve Kovuşturmalarda 
Avukatların Savunma Haklarının Kı-

sıtlanması” konulu arama konferansı 
sonuçları oluşturdu.

Toplantı hakkında açıklamada bu-
lunan Baro Başkanımız Avukat Bülent 

Şarlan; “Verimli bir toplantıydı, yargı-
nın ve avukatlık mesleğinin sorunları 
bir kez daha görüşülerek çözüm aran-
dı.” dedi.

35. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ
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MESLEKİ TOPLANTILAR

Genişletilmiş Ege ve Marmara Bölgesi 
Baro Başkanları toplantısı 23 Aralık 

2017 Cumartesi günü Çanakkale Barosu 
Başkanı Av. Bülent Şarlan’ın katılımıyla 
Kütahya Barosu’nun ev sahipliğinde 
yapıldı.

Türkiye Barolar Birliği Yöneticileri 

ile birçok Baro Başkanın katıldığı top-
lantının başında, 103 Yıl önce Sarıka-
mış’ta kaybettiğimiz şehitlerimiz, 87 
Yıl önce Menemen’de katledilen Asteğ-
men Kubilay ile Bekçi Hasan ve Bekçi 
Şevki, rahmet ve saygı ile anıldı.

Toplantı da konuşan Çanakkale 

Barosu Başkanı Av. Bülent Şarlan, gün-
deme ilişkin bilgiler verdi ve değerlen-
dirmelerde bulundu. Toplantıda avu-
katların mesleki sıkıntılarının yanında 
ülke gündemine dair görüş alışverişi 
yapıldı.

BÖLGE BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI KÜTAHYA’DA YAPILDIEGE VE
MARMARA

Genişletilmiş Ege ve Marmara Bölgesi 
Baro Başkanları toplantısı 14 Nisan 

Cumartesi günü Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan’ın katılımıyla Balıkesir 
Barosu’nun ev sahipliğinde yapıldı.

Türkiye Barolar Birliği Yöneticileri 
ile birçok Baro Başkanın katıldığı top-
lantıda konuşan Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan, gündeme ilişkin bilgiler verdi ve 
değerlendirmelerde bulundu. Toplan-

tıda avukatların mesleki sıkıntılarının 
yanında ülke gündemine dair görüş 
alışverişi yapıldı.

BÖLGE BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI BALIKESİR’DE YAPILDIEGE VE
MARMARA
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MESLEKİ TOPLANTILAR

Türkiye Geneli Baro Saymanları 
Toplantısı Gaziantep Barosu’nun 

ev sahipliğinde 16-17 Aralık 2017 
tarihinde yapıldı.

Toplantıya Baro Başkanımız Av. Bü-

lent Şarlan, Baro Saymanımız Av. İnci 
Zeynep Koray ve Yönetim Kurulu Üye-
miz Av. Hande Keskin Toprak katıldılar.

Toplantıda Gaziantep Barosu Baş-
kanı Av. İskender Kahraman ile görü-

şen Başkanımız Av. Bülent Şarlan, mi-
safirperverliklerinden dolayı teşekkür 
ederek günün anısına Baromuzun ar-
mağanını takdim etti.

BARO SAYMANLARI TOPLANTISI GAZİANTEP’DE GERÇEKLEŞTİ TÜRKİYE
GENELİ

6. Genç Avukatlar Kurultayı, Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan, 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve 
Genç Avukatlar Meclisi üyelerinin 
de katılımıyla Mardin Barosu ev 
sahipliğinde düzenlendi. 

Türkiye’nin farklı Barolarından ge-
len 450 Avukatın katılımıyla gerçekle-
şen kurultayda, mesleğe yeni başlayan 
avukatların sorunları ele alındı.

6. GENÇ AVUKATLAR KURULTAYI MARDİN’DE YAPILDI

Türkiye Barolar Birliği 
Kadın Hukuku Komisyonu 

(TÜBAKKOM) 14. Dönem 1. Genel 
Üye Toplantısı Edirne Barosu’nun 
ev sahipliğinde 16-17 Aralık 2017 
tarihinde yapıldı.

Toplantıya Baromuzu temsilen Ka-
dın Hakları Komisyonu Üyelerimiz Av. 
Melis Söylemez ve Av. Yeşim Şimşek 
Gür katıldılar.   Ana gündem maddesi 
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” olan top-
lantıda, toplumsal cinsiyet eşitliğinde 
neredeyiz gibi konularda ayrıntılı bilgi-
lendirme yapıldı.

TÜBAKKOM 14. DÖNEM ÜYE TOPLANTISI EDİRNE’DE YAPILDI
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Türkiye Barolar Birliği tarafından 
baro başkanları ve avukatların 

katılımı ile Ankara’da “Avukatlık 
Kanunu 35/A Uzlaşması” konulu bir 
toplantı düzenlendi.

1136 sayılı Avukatlık Kanu-
nu’nun 35/A uzlaşmasının avukatlar 
arasında tanıtılması ve yaygın an-
lamda kullanılması için Avukatlık 
Kanunu, TBB Uzlaşma Sağlama Yö-
netmeliği ve TBB Uzlaşma Sağlama 
Yönetmeliği’nin Uygulanmasına 
İlişkin Yönerge konusunda bilgilen-
dirme yapılması amacıyla düzenle-
nen toplantıya, Baromuzu temsilen 

Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Mustafa 
Ertürk ve meslektaşımız Av. Mustafa 
Burak Güler katıldı.

Toplantının açılını, Türkiye Ba-
rolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. 
Metin Feyzioğlu yaptı. Dünyanın en 
ileri avukatlık kanunlarından birine 
sahip olduklarını söyleyen Feyzioğ-
lu, “Elimizdeki kanun hükümlerini 
sonuna kadar kullanmıyoruz. 35/A 
bunlardan biri” diye konuştu. Feyzi-
oğlu ayrıca 35/A’nın avukatlığın içine 
düşürüldüğü büyük çıkmazdan çıkış 
yolu olduğunun altını çizdi.

MESLEKİ TOPLANTILAR

AVUKATLIK KANUNU 35/A UZLAŞMASI KONULU TOPLANTI 
BAROLAR BİRLİĞİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan ve Baro Yönetim 

Kurulu Üyelerimiz, stajyer 
avukatlarımız ile biraraya 
geldi. Yönetim Kurulumuz, 
stajyer avukatları önce 
öğle yemeğinde ağırladı. 
Yemeğin ardından, Baro idari 
binaya geçerek bir toplantı 
düzenledi.

Toplantıda stajyer avu-
katlar ile yakından ilgilenen 
Yönetim Kurulumuz mesleki 
kaliteye ilişkin görüş alışve-
rişinde, deneyim ve birikim 
aktarımında bulundu. Önü-
müzdeki günlerde başlaya-
cak ve 3 hafta boyunca uz-
manlar tarafından verilecek 
staj eğitimleri konusunda da 
bilgiler sunuldu. Yakın za-
manda cübbelerini giyerek 
Çanakkale Barosu ailesine 
katılacak gençlerin her za-
man yanında olacaklarını ve 
desteklerini esirgemeyecek-
lerini belirttiler.

YÖNETİM KURULUMUZ STAJYER AVUKATLAR İLE BİRARAYA GELDİ
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RUHSAT TÖRENLERİ

MUHAMMED ENES ÖZCAN 
RUHSATINI ALDI

Muhammed Enes Özcan, 
düzenlenen törenle yemin ederek 
Avukatlığa başladı. Ruhsatını Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın 
elinden alan Av. Muhammed Enes 
Özcan’a Avukatlık cübbesi babası 
Av. İrfan Özcan ile yanında stajını 
yaptığı Av. Sadi Yağlı ve Av. Meliha 
Toprak tarafından giydirildi.

  Av. MUHAMMED ENES ÖZCAN 

GİZEM YILDIZLAR 
AVUKATLIĞA BAŞLADI

Gizem Yıldızlar, düzenlenen 
törenle yemin ederek Avukatlığa 
başladı. Ruhsatını Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan’ın elinden alan Av. 
Gizem Yıldızlar’a Avukatlık cübbesi 
yanında stajını Av. Aziz Kılınç ve 
Av. Özüm Türker Aydın tarafından 
giydirildi.

  Av. GİZEM YILDIZLAR

PINAR YÜKSEL AVUKATLIK 
YEMİNİNİ ETTİ

Pınar Yüksel, düzenlenen törenle 
yemin ederek Avukatlığa başladı. 
Ruhsatını Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan’ın elinden alan Av. 
Pınal Yüksel, Avukatlık cübbesi 
giydirilerek mesleğe başladı.

  Av. PINAR YÜKSEL  
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RUHSAT TÖRENLERİ

ÖZPER ÇETİN İÇİN RUHSAT 
TÖRENİ 

Özper Çetin, düzenlenen törenle 
yemin ederek Avukatlığa başladı. 
Ruhsatını Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan’ın elinden alan Av. 
Özper Çetin’e Avukatlık cübbesi 
yanında stajını yaptığı Av. Işık 
İşgüden ve Av. Murat Efe tarafından 
giydirilerek mesleğe başladı.

  Av. ÖZPER ÇETİN 

AYBÜKE BİLECEN 
AVUKATLIĞA BAŞLADI

Aybüke Bilecen, düzenlenen 
törenle yemin ederek Avukatlığa 
başladı. Ruhsatını Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan’ın elinden alan Av. 
Aybüke Bilecen’e Avukatlık cübbesi 
yanında stajını yaptığı Av. Hilmi 
Baydar ve Av. Ertuğrul Şahinkaya 
tarafından giydirilerek mesleğe 
başladı.

  Av. AYBÜKE BİLECEN

MELİKE ÇANKIRI AVUKATLIK 
YEMİNİNİ ETTİ

Melike Çankırı, düzenlenen 
törenle yemin ederek Avukatlığa 
başladı. Ruhsatını Türkiye Barolar 
Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin 
Feyzioğlu ve Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan’ın elinden alan Av. 
Melike Çankırı, Avukatlık cübbesi 
giydirilerek mesleğe başladı.

  Av. MELİKE ÇANKIRI 
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RUHSAT TÖRENLERİ

NESRİN AYDIN AVUKATLIĞA 
BAŞLADI

Nesrin Aydın, düzenlenen 
törenle yemin ederek Avukatlığa 
başladı. Ruhsatını Türkiye Barolar 
Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin 
Feyzioğlu ve Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan’ın elinden alan Av. 
Nesrin Aydın, Avukatlık cübbesi 
giydirilerek mesleğe başladı.

  Av. NESRİN AYDIN

NADİDE KARDELEN ŞENAVCU 
AVUKATLIK YEMİNİNİ ETTİ

Nadide Kardelen Şenavcu, 
düzenlenen törenle yemin ederek 
Avukatlığa başladı. Ruhsatını Türkiye 
Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. 
Metin Feyzioğlu ve Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan’ın elinden alan Av. 
Nadide Kardelen Şenavcu, Avukatlık 
cübbesi giydirilerek mesleğe başladı.

  Av. NADİDE KARDELEN ŞENAVCU

YEŞİM ŞİMŞEK GÜR 
AVUKATLIĞA BAŞLADI

Yeşim Şimşek Gür, düzenlenen 
törenle yemin ederek Avukatlığa 
başladı. Ruhsatını Türkiye Barolar 
Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin 
Feyzioğlu ve Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan’ın elinden alan Av. 
Yeşim Şimşek Gür, Avukatlık cübbesi 
giydirilerek mesleğe başladı.

  Av. YEŞİM ŞİMŞEK GÜR 
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RUHSAT TÖRENLERİ

HASAN OZAN DİLLİ 
AVUKATLIK YEMİNİNİ ETTİ

Hasan Ozan Dilli, düzenlenen 
törenle yemin ederek Avukatlığa 
başladı. Ruhsatını Türkiye Barolar 
Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin 
Feyzioğlu ve Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan’ın elinden alan Av. 
Hasan Ozan Dilli, Avukatlık cübbesi 
giydirilerek mesleğe başladı.

  Av. HASAN OZAN DİLLİ

ALPER GÜVEN AVUKATLIĞA 
BAŞLADI

Alper Güven, düzenlenen 
törenle yemin ederek Avukatlığa 
başladı. Ruhsatını Türkiye Barolar 
Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin 
Feyzioğlu ve Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan’ın elinden alan Av. 
Alper Güven, Avukatlık cübbesi 
giydirilerek mesleğe başladı.

  Av. ALPER GÜVEN

MUSTAFA BURAK GÜLER 
AVUKATLIK YEMİNİNİ ETTİ

Mustafa Burak Güler, düzenlenen 
törenle yemin ederek Avukatlığa 
başladı. Ruhsatını Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan’ın elinden alan Av. 
Mustafa Burak Güler’e Avukatlık 
cübbesi yanında stajını yaptığı 
Av. Deniz Karaduman tarafından 
giydirilerek mesleğe başladı.

  Av. MUSTAFA BURAK GÜLER
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RUHSAT TÖRENLERİ

ALİ KÜÇÜKMANAV İÇİN 
RUHSAT TÖRENİ 

Ali Küçükmanav, düzenlenen 
törenle yemin ederek Avukatlığa 
başladı. Ruhsatını Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan’ın elinden alan Av. 
Ali Küçükmanav’a Avukatlık cübbesi 
yanında stajını yaptığı Av. Erdener 
Can ve Av. Kaan Tonka tarafından 
giydirilerek mesleğe başladı.

  Av. ALİ KÜÇÜKMANAV

SERANAD IRMAK AVUKATLIK 
YEMİNİNİ ETTİ

Seranad Irmak, düzenlenen 
törenle yemin ederek Avukatlığa 
başladı. Ruhsatını Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan’ın elinden alan Av. 
Seranad Irmak’a Avukatlık cübbesi 
yanında stajını yaptığı Av. Hilmi 
Baydar, Av. Eyüp Algül ve babası 
tarafından giydirilerek mesleğe 
başladı.

  Av. SERANAD IRMAK

NAZMİ KIVANÇ GÜL İÇİN 
RUHSAT TÖRENİ 

Nazmi Kıvanç Gül, düzenlenen 
törenle yemin ederek Avukatlığa 
başladı. Ruhsatını Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan’ın elinden alan 
Av. Nazmi Kıvanç Gül’e Avukatlık 
cübbesi yanında stajını yaptığı Av. 
Deniz Karaduman ve Av. Cüneyt 
Orcan tarafından giydirilerek 
mesleğe başladı.

  Av. NAZMİ KIVANÇ GÜL
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RUHSAT TÖRENLERİ

BETÜL İŞÇİ AVUKATLIK 
YEMİNİNİ ETTİ

Betül İşçi, düzenlenen törenle 
yemin ederek Avukatlığa başladı. 
Ruhsatını Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan’ın elinden alan Av. 
Betül İşçi’ye Avukatlık cübbesi 
yanında stajını yaptığı Av. İrfan 
Filiz tarafından giydirilerek mesleğe 
başladı.

  Av. BETÜL İŞÇİ

MURAT DOLAŞIR İÇİN 
RUHSAT TÖRENİ

Murat Dolaşır, düzenlenen 
törenle yemin ederek Avukatlığa 
başladı. Ruhsatını Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan’ın elinden alan Av. 
Murat Dolaşır’a Avukatlık cübbesi 
yanında stajını yaptığı Av. Onur 
Akbaş’a tarafından giydirilerek 
mesleğe başladı.

  Av. MURAT DOLAŞIR

BİLGİN ALİ EMİL AVUKATLIK 
YEMİNİNİ ETTİ

Bilgin Ali Emil, düzenlenen 
törenle yemin ederek Avukatlığa 
başladı. Ruhsatını Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan’ın elinden alan Av. 
Bilgin Ali Emil’e Avukatlık cübbesi 
yanında stajını yaptığı Av. İlker 
Karaönder tarafından giydirilerek 
mesleğe başladı.

  Av. BİLGİN ALİ EMİL
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RUHSAT TÖRENLERİ

AHMET URFA İÇİN  
RUHSAT TÖRENİ

Ahmet Urfa, düzenlenen törenle 
yemin ederek Avukatlığa başladı. 
Ruhsatını Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan’ın elinden alan Av. 
Ahmet Urfa’ya Avukatlık cübbesi 
yanında stajını yaptığı Av. Kamil 
Ali Aşkın tarafından giydirilerek 
mesleğe başladı.

  Av. AHMET URFA

MELİNDA BIÇAK AVUKATLIK 
YEMİNİNİ ETTİ

Melinda Bıçak, düzenlenen 
törenle yemin ederek Avukatlığa 
başladı. Ruhsatını Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan’ın elinden alan Av. 
Melinda Bıçak, Avukatlık cübbesi 
giydirilerek mesleğe başladı.

  Av. MELİNDA BIÇAK

RADİFE GÜLNUR SARI 
DAMAR İÇİN RUHSAT TÖRENİ 

Radife Gülnur Sarı Damar, 
düzenlenen törenle yemin ederek 
Avukatlığa başladı. Ruhsatını Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan’ın 
elinden alan Av. Radife Gülnur 
Sarı Damar, Avukatlık cübbesi 
giydirilerek mesleğe başladı.

  Av. RADİFE GÜLNUR SARI DAMAR
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RUHSAT TÖRENLERİ

AYŞEGÜL BOZKURT 
AVUKATLIK YEMİNİNİ ETTİ

Ayşegül Bozkurt, düzenlenen 
törenle yemin ederek Avukatlığa 
başladı. Ruhsatını Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan’ın elinden alan 
Av. Ayşegül Bozkurt’a, Avukatlık 
cübbesi yanında stajını yaptığı Av. 
Işık İşgüden tarafından giydirilerek 
mesleğe başladı.

  Av. AYŞEGÜL BOZKURT 

BETÜL ŞARKIŞLA İÇİN 
RUHSAT TÖRENİ 

Betül Şarkışla, düzenlenen 
törenle yemin ederek Avukatlığa 
başladı. Ruhsatını Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan’ın elinden alan Av. 
Betül Şarkışla’ya, Avukatlık cübbesi 
yanında stajını yaptığı Av. Mustafa 
Zümrüt tarafından giydirilerek 
mesleğe başladı.

  Av. BETÜL ŞARKIŞLA

ÖZGEN BULUT AVUKATLIK 
YEMİNİNİ ETTİ

Özgen Bulut, düzenlenen törenle 
yemin ederek Avukatlığa başladı. 
Ruhsatını Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan’ın elinden alan Av. 
Özgen Bulut’a, Avukatlık cübbesi 
yanında stajını yaptığı Av. Kamil 
Ali Aşkın tarafından giydirilerek 
mesleğe başladı.

  Av. ÖZGEN BULUT
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RUHSAT TÖRENLERİ

YELİZ ÖYKÜ ERBAKAN İÇİN 
RUHSAT TÖRENİ 

Yeliz Öykü Erbakan, düzenlenen 
törenle yemin ederek Avukatlığa 
başladı. Ruhsatını Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan’ın elinden alan 
Av. Yeliz Öykü Erbakan’a, Avukatlık 
cübbesi yanında stajını yaptığı 
Av. Gültekiz Yıldız ve Av. Şerife 
Ersoy Yıldız tarafından giydirilerek 
mesleğe başladı.

  Av. YELİZ ÖYKÜ ERBAKAN

NİHAT TELLİ AVUKATLIK 
YEMİNİNİ ETTİ

Nihat Telli, düzenlenen törenle 
yemin ederek Avukatlığa başladı. 
Ruhsatını Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan’ın elinden alan Av. 
Nihat Telli’ye, Avukatlık cübbesi 
yanında stajını yaptığı Av. Olcay 
Demircan ve Av. Fırat Yağcı 
tarafından giydirilerek mesleğe 
başladı.

  Av. NİHAT TELLİ

AKIN BOYACI İÇİN RUHSAT 
TÖRENİ 

Akın Boyacı, düzenlenen törenle 
yemin ederek Avukatlığa başladı. 
Ruhsatını Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan’ın elinden alan Av. 
Akın Boyacı, Avukatlık cübbesi 
giydirilerek mesleğe başladı.

  Av. AKIN BOYACI
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MESLEKTAŞLARIMIZA ZİYARETLER

YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ AV. İBRAHİM CEM 
ERBİL’E YENİ BÜROSUNDA ZİYARET

AV. ÖMER ATAKAN GÜLER’E BÜROSUNDA 
ZİYARET 

AV. EMİRHAN ŞAHBAZ’A BÜROSUNDA 
ZİYARET

MESLEKTAŞLARIMIZA ZİYARET: 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Av. İbrahim Cem Erbil, 
Av. Şennur Tarak, Av. Hande Keskin Toprak 
ve Av. Alper Gür, yeni bürolarını açan Av. 
Aybüke Cebeci Bayat, Av. Oğuzhan Gültekin 
ve Av. Samet Fırat Ateş’i ziyaret ederek, 
işlerinde başarılar dilediler.

MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN 
MESLEKTAŞLARIMIZA  ZİYARET
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, 
mesleğe yeni başlayan Av. Semih Yazgan 
ve Av. Nadide Kardelen Şenavcu’yu 
ziyaret etti. Meslektaşlarımız Av. Ayşe 
Kiraz Evirgen’in ve Av. Hakan Evirgen’in de 
bulunduğu ziyarette, meslektaşlarımıza 
işlerinde başarılar dilediler.

AV. SERANAD IRMAK VE AV. NAZMİ KIVANÇ 
GÜL’E ZİYARET
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AV. SONER TUNALI’YA BÜROSUNDA ZİYARET

MESLEKTAŞLARIMIZA ZİYARETLER

AVUKAT ŞİŞEK ÇİFTİNE BÜROLARINDA ZİYARET

AV. SÜLEYMAN BULUT EĞİN’E ZİYARET 

AV. FIRAT COŞKUN’A BÜROSUNDA ZİYARET

AV. HAKAN DİNÇ VE AV. TAYFUN UMUR’A ZİYARET

AV. HAYRİYE NUR YILMAZ’A ZİYARET

AVUKAT ERYILMAZ ÇİFTİNE ZİYARET AV. SİNEM KURAL ALBAYRAK’A ZİYARET
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ORGANİZASYONLAR

Emekli olarak meslekten ayrılan 
Çanakkale Adliyesi Asliye Hukuk 

Mahkemesi Hakimi Nesrin Kaya için 
Baromuz tarafından veda yemeği 
düzenlendi.

Yemeğe, Baro Başkanımız Av. Bü-
lent Şarlan, Hakimler, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz ve çok sayıda meslektaşı-
mız katıldı.

Başkanımız Av. Bülent Şarlan, ada-
lete ve yargı camiasına sunduğu hiz-
metlerden dolayı Çanakkale Barosu 
adına plaket takdim ederek, Hakim 
Nesrin Kaya’ya bundan sonraki haya-
tında mutluluklar diledi.

 
Düzenlenen yemekte Baromuzun 

hediyelerini de önceki dönem Baro Baş-
kanlarımız Av. İlhan Çakar ve Av. Tülay 
Ömercioğlu tarafından verildi.

HAKİM NESRİN KAYA’YA VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ

BİGA AVUKATLARI DAYANIŞMA YEMEĞİNDE BULUŞTU

VEDA
YEMEĞİ

Avukatlar Haftası 
Etkinlikleri 

kapsamında Biga ilçesi 
meslektaşlarımız 
tarafından Dayanışma 
Yemeği düzenlendi.
Baromuz Biga İlçe 
Temsilciği tarafından 
düzenlenen yemeğe Baro 
Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Av. İbrahim 
Cem Erbil, Biga ilçesi 
meslektaşlarımız ve 
aileleri katıldı.
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ORGANİZASYONLAR

Meslektaşlarımız, pazartesi günü 
itibariyle yeni yerinde hizmet 

verecek olan Çanakkale Adliyesine 
geçmeden önce yaklaşık 32 senedir 
hizmet veren Adliye binasında bir 
araya gelerek eski binaya veda etti.  

Düzenlenen programda Baro Baş-
kanımız Av. Bülent Şarlan, Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ve çok sayıda mes-
lektaşımız ilk olarak Şakir’in Yeri’nde 
kahvaltıda buluştular. Kahvaltının ar-
dından meslektaşlarımız eski adliye 
binasına gelerek hatıra fotoğrafı çektir-
diler.

  Düzenlenen yemekte Baromuzun 
hediyelerini de önceki dönem Baro Baş-

kanlarımız Av. İlhan Çakar ve Av. Tülay 
Ömercioğlu tarafından verildi.

ADLİYEYE VEDA ÖNCESİ MESLEKTAŞLARIMIZ KAHVALTIDA BULUŞTU 
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Biga İlçe temsilciliğimiz tarafından meslektaşlarımız, hakim, savcılar ve aileleriyle birlikte piknik etkinliği düzenledi. 
Yoğun ilginin gösterildiği piknikte eğlenceli anlar yaşandı.

BİGA AVUKATLARI PİKNİKTE BULUŞTU

ORGANİZASYONLAR
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Baromuz tarafından Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeği düzenlendi.  Yemek, Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, merkez ve ilçelerde görev yapan çok sayıda meslektaşımız, Stajyer Avukatlar ile Baromuz 

çalışanları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.

ÇANAKKALE BAROSU AİLESİ İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTU

ORGANİZASYONLAR
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ORGANİZASYONLAR

ÇANAKKALE HUZUR EVİNDE ANLAMLI İFTAR
Baromuz, Çanakkale Huzur Evi sakinleriyle iftar 

yemeğinde buluştu. Yemeğe Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, kurum müdürü İstiklal 
Okur ile huzur evi sakinleri katıldı.

Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan yaptığı açıklamada; 
“Saygıdeğer büyüklerimizle birarada olmaktan onur duyuyo-

ruz. Kendilerine esenlik, huzur, sağlık ve mutluluk dilekleri-
mizi sunuyor, şimdiden bayramlarını kutluyoruz.” dedi.

Yemekte, Huzur Evi sakinleri ise Çanakkale Barosu’nun 
kendilerini hatırlamalarından ve ziyaretlerinden mutluluk 
duyduklarını belirttiler.
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ORGANİZASYONLAR

BİGA HUZUR EVİNDE ANLAMLI İFTAR
Baromuz, Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı Huzur Evi 

sakinleriyle iftar yemeğinde buluştu. Yemeğe Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Bigalı meslektaşlarımız ile 
huzur evi sakinleri katıldı.

Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan yaptığı açıklamada; “ 
Çanakkale Barosu olarak her yıl geleneksel olarak düzenle-
diğimiz iftar programlarından biride huzur evi sakinleriyle 
buluşmamızdır. Kendilerini kıdemli hemşerilerimiz olarak 

değerlendiriyor ve Çanakkale Barosu’na bağlı Avukatlarımı-
zın derin saygılarını ve iyi dileklerini sunuyoruz. Saygıdeğer 
büyüklerimizle yine birarada olmaktan onur duyuyoruz. 
Kendilerine esenlik, huzur, sağlık ve mutluluk dileklerimizi 
sunuyor, şimdiden bayramlarını kutluyoruz.” dedi.

Yemekte, Huzur Evi sakinleri ise Çanakkale Barosu’nun 
kendilerini hatırlamalarından ve ziyaretlerinden mutluluk 
duyduklarını belirttiler.
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ÖDEME EMRİNE İTİRAZ DİLEKÇESİNİN YANLIŞ İCRA 
DAİRESİNE, YANLIŞ DOSYA NUMARASI BİLDİRİLEREK 

YAPILMASININ SONUÇLARI
Av. Talih UYAR

KONU: 

f Alacaklı (A), borçlu 
(B) hakkında (X) İcra Dai-
resi’nde 100.000,00 (Yüz 
Bin) $ alacağının tahsili için 
‘genel haciz yolu ile’ takip-
te bulunarak, (B)’ye ‘Örnek: 
7 Ödeme Emri’ göndertir ve (X) İcra Dairesi’nin icra dos-
yasına yedi günlük itiraz süresi içinde herhangi bir itiraz 
dilekçesinin (beyanının) ulaşmaması üzerine, ‘takibin 
kesinleştiği’ kabul edilerek borçlu (B)’ye ait gemi üzerine 
haciz konularak gemi ‘seferden men’ edilir, 

f Borçlu (B) yedi günlük ‘ödeme emrine itiraz süre-
si’nin son günü olan 10.10.2017 tarihinde (Y) İcra Daire-
si’ne başvurarak -ve itiraz dilekçesine, takibin yapıldığı 
(X) İcra Dairesi’nde hakkına yapılan icra takibine ilişkin 
icra dosya numarasını yazarak- ‘dosya borcuna itiraz et-
tiğini’ bildirir,

f Borçlu (B)’nin ‘borca itiraz dilekçesi’ni alan (Y) 
İcra Dairesi Müdürü, bu itiraz dilekçesine -verildiği tarih 
olan- 01.10.2017 tarihini atıp imzaladıktan (icra dosya-
sına havale ettikten) sonra, dilekçe üzerine yazılı olan 
icra dosyasını -borçlu (B)’nin itirazını icra tutanağına (İİK. 
mad. 8/I) işlemek için- getirtip incelediğinde “bu dosya 
numarasının yanlış yazılmış olduğunu, 
kendi Dairesi’nde borçlu (B) 
hakkında yapılmış bir (daha 
doğrusu dört) adet icra ta-
kibi bulunmadığını” görür 
ve başkaca bir işlem yap-
madan -yani; bu durumu 
bir tutanakla tespit edip 
UYAP’a işlemeden, borca 
itiraz dilekçesini imzala-
mış olan borçlu (B) vekili 
avukata bildirip doğru dos-
ya numarasını öğrenip ‘itiraz 

dilekçesi’ni doğru icra dairesine göndermeden- ‘borca 
itiraz dilekçesi’ni bekletir ve tam 17 gün sonra bu itiraz 
dilekçesini -borçlu (B)’nin her hangi bir başvurusu oldu-
ğunu tutanağa geçirmeden- UYAP vasıtası ile (X) İcra Da-
iresi’ne gönderirse,

(X) İcra Dairesi’nce borçlu (B)’nin bu itirazı ‘süre-
sinde yapılmış bir itiraz’ olarak kabul edilip icra takibi 
durdurulabilir (ve borçlu (B)’nin gemisi hakkındaki) 
‘seferden men kararı’ kaldırılabilir mi? 

*

Bilindiği gibi; ödeme emrine itiraz etmek isteyen borçlu, 
itirazını ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde, 
takibin yapıldığı icra dairesine bildirmek zorundadır.

‘Ödeme emrine itiraz’ nasıl yapılır?

f İtiraz -kural olarak- takibin yapıldığı (ödeme emrini 
gönderen) icra dairesine yapılır. Ancak borçlu, bu icra dai-
resinden başka bir icra dairesine de, ödeme emrine yöne-
lik itirazlarını bildirebilir. Bu durumda kendisine itiraz için 
başvurulan icra dairesi, gereken (posta) giderlerini itirazda 
bulunan borçludan alarak, itiraz dilekçesini veya tutanağı-
nı derhal takibin yapıldığı icra dairesine gönderir (İİK. mad. 
62/I, c: 2). Bu olasılıkta; itiraz için başvurulan icra dairesine 
itirazın yapıldığı tarihte, ödeme emrine itiraz edilmiş sayılır.

f Borçlu, itirazını ‘icra dairesi aracılığı ile’ değil de, 
posta ile yapabilir. Bu durumda, itirazın yetkili 

icra dairesine ulaştığı tarihte, daha 
doğrusu; itiraz dilekçesinin icra 

tutanağına işlendiği tarihte 
ödeme emrine itiraz edilmiş 

sayılır.

f Borçlu, itirazını 
icra dairesine vereceği 
bir ‘itiraz dilekçesi’ ile 
de yapabilir (İİK. mad. 
62/I). Dilekçe ile yapılan 
itiraz, derhal tutanağa 

MAKALE
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geçirilir (İİK. mad. 8/I; İİK. Yön. mad. 22/II). Bu durumda, 
‘ödeme emrine itiraz tarihi’, ‘itiraz dilekçesindeki tarih’ 
ya da ‘icra müdürünün dilekçeye yazdığı havale tarihi’ 
değil, ‘icra dilekçesinin tutanağa geçirildiği tarih’tir.

f Borçlu, itirazını icra takibinin yapıldığı icra dairesine 
sözlü olarak da bildirebilir. Sözlü olarak yapılan itiraz derhal 
icra tutanağına geçirilir ve bu tutanak borçlu (vekili/temsil-
cisi) ve icra müdürü/yardımcısı tarafından tarih belirtilerek 
imzalanır (İİK. mad. 8/I; İİK. Yön. mad. 22/II).

f Borçlu, telgraf ile de ödeme emrine itiraz edebilir. Bu 
durumda, telgrafın icra dairesine ulaştığının, icra tutanağına 
işlendiği tarihte ödeme emrine itiraz edilmiş sayılır. 

f Borçlu veya vekili elektronik ortamda Uyap üzerinden 
de ödeme emrine itiraz edebilir (İİK. Yön. mad. 22/II). Bu 
halde, itiraz süresi, gün sonunda biter. Buna göre, süre, son 
gün saat 00.00 olarak kabul edilmiştir (İİK. Yön. mad. 16, 
10).

Yüksek mahkeme de, bu konuyla ilgili olarak;

- “Takibe süresi içinde itiraz edilmemişse alacaklı-
nın haciz isteme yetkisini kullanabileceği- Kendisine bir 
dilekçe sunulan icra memurunun, bu dilekçeyi havale 
ederek icra dosyasına koyması ve icra tutanağına da bu 
durumu kaydetmesi gerektiği- Şikâyetçi-borçlu beledi-
yenin ödeme emrinin tebliği üzerine yasal yedi günlük 
süre dolmadan, itiraz dilekçesini icra dairesine havale 
ettirmek suretiyle teslim etmek ve dilekçenin dosyaya 
konulduğu hususunda icra tutanağının düzenlenmesini 
istemesi gerektiği” 

- “İtiraz dilekçesinin üzerinde yazılı tarihin itiraz ta-
rihi olarak kabulüne imkan bulun-
madığı; itiraza esas olan tarihin 
anılan dilekçenin icra tutanağına 
geçirilip UYAP sistemine işlendiği 
tarih olduğu”

- “Ödeme emrine itiraz dilek-
çesinin, icra memuruna havale et-
tirilip icra tutanağına yazdırılmış 
olması gerekeceği çünkü ödeme 
emrine itiraz tarihinin itiraz dilek-
çesindeki tarih olmayıp bu dilekçe-
nin icra tutanağına geçirildiği tarih 
olduğu”

- “Ödeme emrine itiraz dilek-
çesinin, icra memuruna havale 

ettirilip icra tutanağına yazdırılmış olması gerekeceği, 
ödeme emrine itiraz tarihinin, itiraz dilekçesindeki tarih 
olmayıp, bu dilekçenin icra tutanağına geçirildiği tarih 
olduğu- Borçlunun borca itiraz dilekçesi muhabere yolu 
ile ilgili icra dairesine gönderildiğinden, borçlu vekilinin 
borca itiraz dilekçesinin icra dairesinin muhabere defte-
rine kaydedilip kaydedilmediği araştırılarak sonucuna 
göre karar verilmesi gerektiği”

“Ödeme emrine itiraz dilekçesinin icra memuruna 
havale ettirilip icra tutanağına yazdırılmış olması gere-
keceği, ödeme emrine itiraz tarihi, itiraz dilekçesindeki 
tarih olmayıp bu dilekçenin icra tutanağına geçirildiği 
tarih olduğu, icra müdürlüğünce itiraz dilekçesi tarihi-
nin, önceki bir tarih olarak bildirilmesine itibar edileme-
yeceği”

- “Borçluya örnek 7 ödeme emrinin tebliğ edildiği ta-
rihten 1 gün sonraki tarihi taşıyan itiraz dilekçesinin, icra 
müdür yardımcısı ...tarafından havale edilip imzalandığı, 
ancak tutanağa geçirilmediği, ayrıca itiraz dilekçesinin, 
UYAP sistemine ödeme emrinin tebliğinden itibaren 
7 günlük süreden sonra kaydedildiği görüldüğünden, 
borçlunun itirazının süresinde olduğunun kabul edile-
meyeceği”

şeklinde içtihatta bulunmuştur.

*

Bilindiği gibi; “sözlük” anlamı itibariyle ‘hata’ “isteme-
yerek ve bilmeyerek yapılan yanlış, kusur, yanılma, yanılgı”, 
“en geniş” anlamı ile ‘hata’ “gerçeğin yanlış bir şekilde dışa 
vurulması” , “hukuki bir kavram” olarak ‘maddi hata’ “maddi 

ve (hukuki) bir olayın olup olma-
dığında (meydana gelip gelme-
diğinde) veya koşul yahut nite-
liklerinde yanılma”, “maddi veya 
hukuki bir olayı olup olmadığında 
veya koşul veya niteliklerinde 
yanılma”, “maddi (veya hukuki) 
bir olayın meydana gelmemiş 
olduğunda veya şartlarında ya 
da niteliğinde yanılma”, “hukuk 
kurallarının anlamı, kapsamı, 
sonucu, nasıl uygulanması ge-
rektiği gibi hukukla ilgili konu-
lara veya delil takdirine değil, 
maddi vakıalara ilişkin bir hata” 
şeklinde tanımlanabilir….
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Bir olayda;

Alacaklı ……………. vekilleri, borçlu …………… hak-
kında ……. tarihinde ……. İcra Müdürlüğü’nde (Dosya No: 
2017/ …..) 100.000,00 $ (asıl alacak) + 1512,33 $ (işlemiş 
faiz) + 49.500,00 $ (asıl alacak) + 559,69 $ (işlemiş faiz) 
= toplam; 151,580,02 $’nin (543,232,47 TL.’nin) tahsili için 
‘genel haciz yolu ile ilamsız takip’ talebinde bulunup borçlu-
ya ‘Örnek: 7 Ödeme Emri’ göndertmiştir.

Bu ödeme emrini alan borçlu süresinde itiraz ettiğini 
……..İcra Müdürlüğü’nün 2017/….. sayılı dosyasına, yedi 
günlük itiraz süresi içinde ulaştırmadığı için takip kesinleş-
miş ve alacaklı vekilinin talebi üzerine adı geçen icra daire-
since, borçlu üzerine kayıtlı …….. gemisi üzerine haciz konu-
larak, seferden men’ine karar verilmiştir.

İcra dosyasının incelenmesinde; 

f Borçlu şirket vekilinin 10.10.2017 tarihli itiraz dilek-
çesini ……İcra Müdürlüğü’ne verdiği ve bu dilekçe üzerine 
……. İcra Müdürlüğü’nce 10.10.2017 tarihini içeren kaşe ba-
sılarak imzalandığı, 

f Borçlu şirket vekilinin itiraz dilekçesini sunduğu …… 
İcra Müdürlüğü müvekkili (borçlu) şirket adına başlatılmış 
herhangi bir icra takibi bulunmadığı,

f…… İcra Müdürlüğü’nce, bu itiraz dilekçesi üzerine 
herhangi bir işlem yapılmadığı (tutanak düzenlenmediği)

f Borçlu vekilinin, 27.10.2017 tarihinde, (ödeme emrinin 
gönderildiği …….İcra Müdürlüğü’ne (Dosya No: 2017/…..) 
başvurarak “…04.10.2017 tarihinde ödeme emrinden ha-
berdar olduklarını, itiraz dilekçelerini, 10.10.2017 tarihinde 
sevhen ……İcra Müdürlüğüne sunduklarını, … bu nedenle 
itirazlarının süresine olduğunun kabul edilerek, müvekkilleri 
hakkındaki icra takibinin durdurulmasını, hacizlerin ve sefer-
den men kararının kaldırılmasını istedikleri …” 

görülmüştür.

*

Bu olayda;   

Toplam; 151,580,02 $’ye (543,232,47 TL.’ye) konu ta-
kibin yapıldığı icra dairesi dışında başka bir icra dairesine, 
-itiraz süresinin son günü- yaptığı itirazını, takibin yapıldığı 
icra dairesine ulaştırmak isteyen borçlu vekilinin bu hususu 
icra dairesinden alacağı bir belge ile belgelemesi (İİK. mad. 
62/son ve İİK. Yön. mad. 40 uyarınca, borçlu vekilinin itiraz 
dilekçesini sunduğu icra dairesinden ‘itiraz belgesi’ isimli 
belgeyi alması) gerekmektedir. 

İtiraz dilekçesini alan icra dairesinin, dilekçede bahsedi-
len dosya numarasının yanlış olduğunu saptaması halinde, 
hemen borçlu vekiline ulaşarak doğru dosya numarasını 
bildirmesi öğrenip itiraz dilekçesini bu icra dairesine UYAP 
üzerinden göndermesi ve bütün bunları bir tutanak ile bel-
gelemesi gerekirken, verilen itiraz dilekçesinin verildiği ta-
rihten itibaren (17) gün sonra, dilekçeyi doğru icra dairesine 
göndermesi isabetli olmamıştır.

Bu kadar yüksek miktardaki alacağın tahsili için yapılan 
bir icra takibinde, borçlu vekilinin bu hatayı (17) gün sonra 
fark ettiğini ileri sürmesi ve (17) gün boyunca itiraz dilekçesi-
nin hatalı icra dairesinde bekletilmesi hayatın olağan akışına 
aykırıdır. 

Bilindiği gibi, uygulamada itiraz dilekçesini, icra dairesine 
elden götüren borçlu (borçlu vekilleri), ilgili icra dosyasını 
yerinden çıkarak işlem yapılmasını (itirazın tutanağa işlen-
mesini) sağlamaktadır. UYAP sisteminin faaliyete geçmesin-
den sonra, bir icra takibinin hangi icra dairesinde başlatıldığı 
ile icra takibinin taraflarının tespiti de son derece kolaydır. 
Bu tespit, icra dairesinde, ilgili müdür/müdür yardımcıları-
nın bilgisayarlarından yapılabileceği gibi, borçlu vekili tara-
fından -icra dairesine dahi gelmeden veya ilgili icra dosya-
sına vekalet sunmadan- UYAP kanalı ile yapılacak bir işlem 
ile de gerçekleştirilebilirdi. Yani, itiraz dilekçesinde belirtilen 
dosya numarası ve tarafları içeren bir icra takibi bulunmayan 
icra dairesi bu yanlışlığı hemen fark edecektir. Aynı şekilde, 
itiraz dilekçesini elden yanlış yere götüren ve icra dosyasına 
itirazını hemen işletmek durumunda olan borçlu vekilinin de 
bunu o anda fark etmemiş olması ihtimal dahilinde gözük-
memektedir.

Nihayet; somut olayda, ‘itiraz dilekçesi’ni icra dairesine 
götürerek “borca itiraz ettiğini” bildiren kişi (borçlu/borçlu 
temsilcisi),  sade bir vatandaş olmayıp, bu konularda pro-
fesyonel olarak çalışan “avukat” sıfatını taşıyan birisi oldu-
ğundan, onun itiraz dilekçesinde -özenle gayret sarfetme-
yip- hem icra dairesinin ismini ve hem de itiraz dilekçesini 
verdiği icra dairesinin dosya numarasını dilekçesinde ‘yanlış’ 
belirtmiş olmasının kabul edilebilir bir mazeret sayılmayıp, 
bilakis kendisi gibi  -itiraz dilekçesini işleme koymada-  çok 
ağır kusur sergilemiş olan icra memuru ile birlikte hareket 
ederek, aslında itiraz süresinden çok sonra verilen itiraz di-
lekçesinin, ‘süresinde verilmiş gibi’ gösterilmesi konusunda 
her ikisinin fikir birliği halinde olduklarını ortaya koymak-
tadır.       
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BAROMUZA ZİYARETLER

ÇANAKKALE VALİSİ ORHAN TAVLI’DAN BAROMUZA ZİYARET 
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi yeni Adli Yıl Açılışı sebebiyle 

ziyarette bulundu. Ziyarette, Çanakkale ve ülke gündemi konuşularak güncel konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

AVUKATLAR HAFTASINDA VALİ ORHAN TAVLI’DAN ZİYARET   
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi Avukatlar Haftası sebebiyle 

ziyarette bulundu. Ziyarette Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve tüm avukatların günü kutlanarak, Çanakkale ve ülke gündemi 
konuşuldu. 
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BAROMUZA ZİYARETLER

CUMHURİYET 
BAŞSAVCISI ÖMER 
KARİŞİT BAROMUZU 
ZİYARET ETTİ 
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer 

Karişit, Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan ve Yönetim Kurulu Üyelerimize 
ziyaret bulundu.  Ziyarette; Çanakkale ve 
ülke gündemi konuşularak, karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

CUMHURİYET BAŞSAVCISI VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI’NDAN ZİYARET
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit ve Adalet Komisyonu Başkanı Yemliha Karakoç Avukatlar Haftası sebebiyle, 

Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Baro Yönetim Kurulu Üyelerimizi ziyaret ettiler. Yeni Adliye Binasında gerçekleşen 
ziyarette Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve tüm avukatların günü kutlanarak, Çanakkale ve ülke gündemi konuşuldu.

1.AĞIR CEZA 
MAHKEMESİ BAŞKANI 
HAKAN ÖZDEN’DEN 
ZİYARET   
Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 

Hakan Özden, Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi 
ziyarette bulundu.  Ziyarette, Çanakkale ve 
ülke gündemi konuşulurken, karşılıklı fikir 
alışverişinde bulunuldu.
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BAROMUZA ZİYARETLER

MİLLETVEKİLİ AV. MUHARREM ERKEK’TEN BARO’YA ZİYARET   

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili 
Av. Muharrem Erkek, Baro Başkanı Av. Bülent Şarlan ve 

Yönetim Kurulu Üyelerini ziyarette bulundu. 

Baro İdari Binada gerçekleşen ziyarete önceki dönem Baro 
Başkanları ve avukatlar da katıldılar.  Ziyarette; yaklaşan 
seçimler, Çanakkale ve ülke gündemi konuşularak, karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

BELEDİYE BAŞKANI ÜLGÜR GÖKHAN’DAN BAROMUZA 
ZİYARET 
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Avukatlar Haftası sebebiyle, Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Baro Yönetim 

Kurulu Üyelerimizi ziyaret ettiler. Ziyarette, Çanakkale ve ülke gündemi konuşularak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
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BAROMUZA ZİYARETLER

CHP İL YÖNETİMİNDEN 
BAROMUZA ZİYARET   
CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan 

ve beraberindeki heyet Avukatlar Haftası 
sebebiyle, Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan 
ve Baro Yönetim Kurulu Üyelerimizi ziyaret 
ettiler. Ziyarette Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan ve tüm avukatların günü kutlanarak, 
Çanakkale ve ülke gündemi konuşuldu.

MHP İL 
YÖNETİMİNDEN 
BAROMUZA ZİYARET 
MHP İl Yönetimi, Avukatlar Haftası 

sebebiyle, Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan ve Baro Yönetim Kurulu Üyelerimizi 
ziyaret ettiler. Ziyarette Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan ve tüm avukatların günü 
kutlanarak, Çanakkale ve ülke gündemi 
konuşuldu.

İYİ PARTİ’DEN 
BAROMUZA ZİYARET   
İYİ Parti Çanakkale İl ve Merkez İlçe 

Başkanlıkları heyeti Avukatlar Haftası 
sebebiyle, Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan ve Baro Yönetim Kurulu Üyelerimizi 
ziyaret ettiler. Ziyarette Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan ve tüm avukatların günü 
kutlanarak, Çanakkale ve ülke gündemi 
konuşuldu.

AK PARTİ İL 
YÖNETİMİNDEN 
BAROMUZA ZİYARET 
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin 

Yıldız ve beraberindeki heyet, Avukatlar 
Haftası sebebiyle, Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan ve Baro Yönetim Kurulu Üyelerimizi 
ziyaret ettiler. Ziyarette Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan ve tüm avukatların günü kutlanarak, 
Çanakkale ve ülke gündemi konuşuldu.
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BAROMUZA ZİYARETLER

CHP MERKEZ 
İLÇE’DEN 
BAROMUZA 
ZİYARET   
CHP Merkez İlçe Başkanı Ali 

Uyanık ile Yönetimi, Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan 
ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi 
ziyarette bulundu. Ziyarette; 
Çanakkale ve ülke gündemi 
konuşularak, karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

AK PARTİ 
MERKEZ İLÇE 
BAŞKANLIĞI’NDAN 
BAROMUZA ZİYARET 

AK Parti Merkez İlçe Yönetimi, 
Avukatlar Haftası sebebiyle, 

Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan 
ve Baro Yönetim Kurulu Üyelerimizi 
ziyaret ettiler. Ziyarette Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan ve tüm avukatların 
günü kutlanarak, Çanakkale ve ülke 
gündemi konuşuldu.

MHP’DEN 
BAROMUZA 
ZİYARET   
MHP Çanakkale İl Başkanı 

Hakan Pınar ve beraberindeki 
heyet, Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimizi ziyarette bulundu. 
Ziyarette, Çanakkale ve ülke 
gündemi konuşulurken, karşılıklı 
fikir alışverişinde bulunuldu.
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BAROMUZA ZİYARETLER

BİGA KAYMAKAMI 
MUSTAFA CAN’DAN 
ZİYARET 
Biga ilçesi Kaymakamı Mustafa Can, 

Baromuz Biga İlçe Temsilcisi Av. Arda 
Bozkurt ve meslektaşlarımıza ziyarette 
bulundu. Biga Adliyesi avukatlar odasında 
gerçekleşen ziyarette, avukatların 
sorunları ve güncel konular görüşüldü, 
karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

BİGA CUMHURİYET 
BAŞSAVCISI’NDAN 
ZİYARET
Biga Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Soytürk, 

Baromuz Biga İlçe Temsilcisi Av. Arda Bozkurt ve 
Biga Avukatlarımıza ziyarette bulundu. Avukatlar 
odasında gerçekleşen ziyarette Başsavcı Mustafa 
Soytürk, meslektaşlarımızın yeni Adli Yılını ve 
bayramlarını kutladılar.

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI’DAN BİGA AVUKATLARINA ZİYARET
Çanakkale Adalet Komisyonu Başkanı Yemliha Karakoç, Biga İlçe Temsilcimiz Av. Tuğba Karagöz ve Biga Avukatlarımızı ziyarette 

bulundu.  Biga Adliyesinde gerçekleşen ziyarette; mesleki konularda  karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
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BAROMUZA ZİYARETLER

SOSYAL GÜVENLİK 
KURUMU 
GÖREVLİLERİNDEN 
BAROMUZA ZİYARET 
Çanakkale Sosyal Güvenlik Kurumu Baş 

Denetmeni Mehmet Uğur Yavuz ve Kurum 
Avukatı Emre Aksu, Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan ve Yönetim Kurulu Üyelerimize ziyarette 
bulundu. Ziyarette; Çanakkale ve ülke gündemi 
konuşularak, karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunuldu.

KAMUDA GÖREV YAPAN 
MESLEKTAŞLARIMIZDAN 
BAROMUZA ZİYARET 

İl Özel İdare Kurum Avukatlığı yapan 
meslektaşlarımız Av. İlknur Üzenli, 

Av. Derya Sunar ve Av. Figen Ünal 
Tonka Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan’a ziyarette bulundular.

İCRA 
MÜDÜRLERİNDEN 
BAROMUZA 
ZİYARET
Çanakkale 1. İcra Müdürü Halil 

İbrahim Yiğit ve 2. İcra Müdürü 
Emin Görkem Karataş Avukatlar 
Haftası sebebiyle, Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan ve Baro Yönetim 
Kurulu Üyelerimizi ziyaret ettiler. 
Ziyarette Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan ve tüm avukatların günü 
kutlanarak, Çanakkale ve ülke 
gündemi konuşuldu.
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BAROMUZA ZİYARETLER

DENETİMLİ 
SERBESTLİK 
MÜDÜRÜ ERKAN 
ÇOLAK’TAN ZİYARET  
Çanakkale Denetimli Serbestlik 

Müdürü Erkan Çolak, Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimizi ziyarette bulundu.  Baro idari 
binada gerçekleşen ziyarette; mesleki 
konularda  karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunuldu.

ÇASİAD’DEN 
BAROMUZA 
ZİYARET   
Çanakkale Sanayicileri ve İş Adamları 

Derneği Başkanı Semih Başaran ve 
Yönetimi, Avukatlar Haftası sebebiyle, 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve 
Yönetim Kurulu Üyelerimizi ziyaret 
ettiler. Ziyarette Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan ve tüm avukatların günü 
kutlanarak, Çanakkale ve ülke gündemi 
konuşuldu.

GÜÇ BİRLİĞİ 
PLATFORMU’NDAN 
BAROMUZA 
ZİYARET   
Çanakkale Güç Birliği Platformu 

Başkanı Gökhan Bayram ve 
beraberindeki heyet, Avukatlar 
Haftası sebebiyle, Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan’ı ziyaret etti. 
Ziyarette, Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan ve tüm avukatların günü 
kutlandı.
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İDA DAYANIŞMA 
DERNEĞİ’NDEN 
BAROMUZA 
ZİYARET   
İda Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem 

Akgül, Dernek Kurucu Başkanı Hicri 
Nalbant ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Baromuzu ziyarette bulundular. 
İdari Binada gerçekleşen ziyarette, 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan 
ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz yer 
aldı. Ziyarette;  Çanakkale’de ve 
ülkemizde çevreye verilen zararlar ile 
yapılabilecekler görüşüldü. 

ŞEHİT VE GAZİ 
AİLELERİ VAKFI’NDAN 
BAROMUZA ZİYARET 
Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı 

Başkanı Gülşen Uz ve beraberindeki 
heyet, Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan’ı ziyarette bulundular.  Ziyarette, 
ülkemizde Şehit ve Gazi Ailelerinin sorunları 
konuşulurken, karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunuldu.

ÇANAKKALE 
ADANALILAR 
DERNEĞİNDEN 
ZİYARET   
Çanakkale Adanalılar Derneği Başkanı 

Yunus Akkoç ve beraberindeki 
heyet, Avukatlar Haftası sebebiyle, Baro 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Baro 
Yönetim Kurulu Üyelerimizi ziyaret ettiler. 
Ziyarette, Baro Başkanımız Av. Bülent 
Şarlan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve tüm 
avukatların günü kutlandı.
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MEKTEBİM 
OKULLARINDAN 
BAROMUZA ZİYARET 
Mektebim Okulları Çanakkale Genel 

Müdürü Aynur İmre ve beraberindeki 
heyet Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve 
Yönetim Kurulu Üyelerimizi ziyarette bulundu. 
Ziyarette, Baromuz ve Mektebim Eğitim 
Kurumlarıyla, Çanakkale Barosu mensuplarına 
özel 2018-2019 öğretim yılında geçerli olmak 
üzere indirim protokolü imzaladı.

ANADOLU 
HASTANESİ’NDEN 
BAROMUZA 
ZİYARET
Çanakkale Anadolu Hastanesi 

Genel Müdürü Ayşe Şen ve 
Başhekimi Kenan Soyal, Avukatlar 
Haftası sebebiyle, Baro Başkanımız Av. 
Bülent Şarlan ve Baro Yönetim Kurulu 
Üyelerimizi ziyaret ettiler. Ziyarette, 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve tüm 
avukatların günü kutlandı.

GELİŞİM KREŞTEN BAROMUZA ZİYARET
Özel Gelişim Kreş ve Anaokulu Çocuk 

Kulübü Sosyal Hizmet Memuru 
ve Kreş Sorumlu Müdürü Nuran Akıncı, 
Kreş öğretmenleri Betül Çetinkaya ve 
Fulya Karar ile birlikte kreş öğrencileri, 
Baro Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve 
Yönetim Kurulu Üyelerimizi ziyaret 
ettiler.
 Gerçekleşen ziyarette Kreş Sorumlu 
Müdürü Nuran Akıncı Kulaktan Kulağa 
Çocuk Haklarım projesi hakkında 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimize bilgiler verdi. Bu ziyaret 
nedeniyle memnun olduğunu belirte 
Başkanımız Av. Bülent Şarlan, Nuran 
Akıncı’ya teşekkür etti.

Ayrıca, öğrencilerle birlikte proje 

kapsamında kulaktan kulağa bir şeyler 
söyleme oyunu oynayan Baro Başkanımız 
Av. Bülent Şarlan ve Yönetim Kurulu 

Üyelerimiz, kreş öğrencilerinin hazırlamış 
olduğu sözleşmeyi okuyarak imzaladıktan 
sonra öğrencilerle anı fotoğrafı çektirdi.
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MEVZUAT BÜLTENİ

TEMYİZ SÜRELERİNDE DEĞİŞİKLİK  
7035 SAYILI KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

 5 Ağustos 2017 tarihli ve 30145 sayılı Mükerrer Resmî Ga-
zete’de yayımlanan 7305 sayılı Bölge Adliye ve Bölge İdare 
Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Gi-
derilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması-
na Dair Kanun ile hukuk ve ceza yargılamalarındaki temyiz 
süreleri başta olmak üzere 2576, 2577(İYUK), 5235, 5271 
(CMK), 5275, 6087 ve 6100 (HMK) sayılı kanunlarda deği-
şiklik yapılmıştır.
CMK 291/1’de yapılan değişiklikle ceza yargılamasında 
temyiz süresi, 7 günden 15 güne çıkartılmıştır.
HMK 361/1. maddede yapılan değişiklikle hukuk yargıla-
masında temyiz süresi, 1 aydan 2 haftaya indirilmiştir.
Yargıtay kararlarının ilgili ilk derece mahkemesine gönde-
rilmesi aşamasında Cumhuriyet Başsavcılıkları devreden 
çıkartılarak Bölge Adliye Mahkemelerinin dosyaları doğru-
dan göndermesine dair düzenleme getirilmiştir.
5271 sayılı CMK’nın 308. maddesine eklenen 308/A fıkrası 
ile Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 
itiraz yetkisi düzenlenmiştir.
7035 sayılı Kanun ile CMK ve HMK’ da temyiz sürele-
ri yönünden getirilen değişiklikler, yürürlük tarihinde 
(05.08.2017) ve sonrasında verilen kararlar hakkında uygu-
lanacaktır.
Diğer değişiklikler için 05.08.2017 tarihli 
mükerrer Resmi Gazete’ye  buradan ulaşıla-
bilirsiniz.
Meslektaşlarımızın bilgisine saygıyla sunarız.
 

Kanun No. 7035
Kabul Tarihi: 20/7/2017

MADDE 1- 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mah-
kemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Ku-
ruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3/B maddesinin 
başlığı “Bölge idare mahkemesi başkanı, daire başkanları ve 
üyelerinin görevleri:” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrası-

nın başına “1.” ibaresi, aynı fıkranın (f) bendine “denetle-
mek” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya denetletmek, 
personelden kendisine doğrudan bağlı olanlar hakkında 
ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalarını uygulamak” iba-
resi ile aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşa-
ğıdaki bent eklenmiş, mevcut (h) bendi (ı) bendi olarak te-
selsül ettirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“h) Hukuki veya fiili nedenlerle bir dairenin kendi üyeleri 
ile toplanamadığı hâllerde ilgisine göre diğer dairelerden 
kıdem ve sıraya göre üye görevlendirmek.”
“2. Daire başkanlarının görevleri şunlardır:
a) Dairelerinde uyumlu, verimli ve düzenli bir çalışmanın 
gerçekleşmesini ve işlerin makul süre içinde incelenmesini 
ve karara bağlanmasını sağlamak, dairenin kendi kararları 
arasında meydana gelen farklılık ve uyumsuzlukların gide-
rilmesi için tedbirler almak.
b) Dosyayı, inceleyecek üyeye havale etmek ve kararların 
zamanında yazılmasını sağlamak.
c) Personelin özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve 
izin isteklerini düşünceleriyle birlikte adalet komisyonuna 
aktarmak.
d) Dairede görevli yazı işleri müdürlüğünün işleyişini de-
netlemek ve personel hakkında ilgili kanunda belirtilen di-
siplin cezalarını uygulamak.
e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
3. Üyelerin görevleri şunlardır:
a) Daire başkanı tarafından verilen dosyaları gerekli şekil-
de ve zamanında inceleyerek heyete sunmak, düşüncelerini 
bildirmek ve kararları yazmak.
b) Dairelerindeki duruşma ve müzakerelere katılmak.
c) Dairenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasının sağ-
lanmasında ve işlerin makul süre içinde incelenip karara 
bağlanmasında daire başkanına yardım etmek.
d) Bu Kanun uyarınca daire başkanı tarafından verilen di-
ğer görevleri yapmak.
4. Bölge idare mahkemesi başkanının yokluğunda, adalet 
komisyonu ve dairedeki görevler hariç olmak üzere, en kı-
demli daire başkanı başkana vekâlet eder.”
MADDE 2- 2576 sayılı Kanunun 3/C maddesinin dördün-
cü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Gelen işlerin yoğun-
luğu ve niteliği dikkate alınarak ihtisaslaşmayı sağlamak 
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amacıyla, bölge idare mahkemesi daireleri arasındaki iş bö-
lümünü belirlemek, daireler” ibaresi “Daireler” şeklinde de-
ğiştirilmiş ve fıkranın (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3- 2576 sayılı Kanunun 3/D maddesinin birinci 
fıkrasının başına “1.” ibaresi ve maddeye aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir.
“2. İki dairenin görevine ilişkin davalar, ilgili dairenin isteği 
üzerine o dairelerin birlikte yapacakları toplantıda karara 
bağlanır. Bu toplantıya daire başkanlarından kıdemli olan 
katılır ve başkanlık eder. Toplanma ve görüşme yeter sayısı 
beştir. Kararlar oy çokluğuyla verilir. Bu davalar, istemde 
bulunan ilgili dairenin esas ve karar numaralarını alır.
3. Gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak bölge 
idare mahkemesi daireleri arasındaki iş bölümü, Hâkimler 
ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir.”
MADDE 4- 2576 sayılı Kanunun 3/F maddesinin ikinci fık-
rasında yer alan “başkanlar kurulunun” ibaresi “bölge idare 
mahkemesi başkanının” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5- 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama 
Usulü Kanununun 20 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer 
alan “İdare” ibaresi “Bölge idare mahkemelerindeki istinaf 
kanun yolu incelemeleri ile idare” şeklinde değiştirilmiş ve 
fıkraya “ara kararları” ibaresinden sonra gelmek üzere “dai-
re başkanı” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 6- 2577 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birin-
ci fıkrasında yer alan “aksine hüküm bulunsa” ibaresi “farklı 
bir kanun yolu öngörülmüş olsa” şeklinde değiştirilmiş ve 
maddenin altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu kararlar, dosyayla birlikte kararı veren ilk derece mah-
kemesine gönderilir ve bu mahkemelerce yedi gün içinde 
tebliğe çıkarılır.”
MADDE 7- 2577 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci 
fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
cümle eklenmiş ve mevcut ikinci cümlesinde yer alan “ka-
rar” ibaresi “kararlar” şeklinde değiştirilmiştir.
“Ancak Danıştay ilgili dairesinin onamaya ilişkin kararla-
rı, dosyayla birlikte kararı veren ilk derece mahkemesine, 
kararın bir örneği de bölge idare mahkemesine gönderilir.”
MADDE 8- 2577 sayılı Kanunun 52 nci maddesine üçüncü 
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve 
mevcut dördüncü fıkra beşinci fıkra olarak teselsül ettiril-
miştir.
“4. Temyiz ve istinaf incelemesi sırasında yürütmenin dur-
durulması istemleri hakkında verilen kararlar kesindir.”
MADDE 9- 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk 
Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Ku-
ruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 26 ncı mad-

desinin birinci fıkrasına “başkanlık,” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “ceza daireleri başkanlar kurulu, hukuk dai-
releri” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 10- 5235 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin baş-
lığı “Bölge adliye mahkemesi ceza daireleri başkanlar ku-
rulu ve hukuk daireleri başkanlar kurulu” şeklinde, birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin ikinci 
fıkrasına “başkanlığını” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“ilgili” ibaresi eklenmiştir.
“Bölge adliye mahkemesi ceza daireleri başkanlar kurulu ve 
hukuk daireleri başkanlar kurulu, bölge adliye mahkemesi 
başkanı ve ilgili dairelerin başkanlarından oluşur.”
MADDE 11- 5235 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (2) numaralı bendine “mahkemesi” ve 
“başkanlık etmek,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ceza 
daireleri başkanlar kurulu ve hukuk daireleri” ibaresi eklen-
miştir.
MADDE 12- 5235 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasının giriş cümlesinde yer alan “başkanlar kuru-
lunun görevleri şunlardır” ibaresi “ceza daireleri başkanlar 
kurulu ve hukuk daireleri başkanlar kurulu kendi araların-
da toplanır ve aşağıdaki görevleri yaparlar” şeklinde, aynı 
fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan “Bölge adliye mah-
kemesi hukuk ve ceza dairelerinin numaralarını ve arala-
rındaki iş bölümünü belirlemek, daireler” ibaresi “Daireler” 
şeklinde ve (3) numaralı bendinde yer alan “Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu veya Ceza Muhakemeleri Usulü Ka-
nununa” ibaresi “Hukuk Muhakemeleri Kanunu veya Ceza 
Muhakemesi Kanununa” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak bölge 
adliye mahkemeleri ceza ve hukuk daireleri arasındaki iş 
bölümü, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir.”
MADDE 13- 5235 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin bi-
rinci fıkrasının (6) numaralı bendine “giderilmesi için” iba-
resinden sonra gelmek üzere “ceza daireleri başkanlar kuru-
luna veya hukuk daireleri” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 14- 5235 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin ikin-
ci fıkrasında yer alan “başkanlar kurulunun” ibaresi “bölge 
adliye mahkemesi başkanının” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 15- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muha-
kemesi Kanununun 280 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendinde yer alan “(c)” ibaresi “(a), (c), (d)” şeklinde 
değiştirilmiş, fıkraya (a) bendinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki bentler eklenmiş, mevcut (b) ve (c) bentleri (d) ve 
(e) bentleri olarak teselsül ettirilmiş ve maddeye aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.
“b) Cumhuriyet savcısının istinaf yoluna başvurma nedeni-
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ne uygun olarak mahkumiyete konu suç için kanunda yazı-
lı cezanın en alt derecesinin uygulanmasını uygun görmesi 
hâlinde, hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusu-
nun esastan reddine,
c) Olayın daha fazla araştırılmasına ihtiyaç duyulmadan 
davanın reddine karar verilmesi veya güvenlik tedbirlerine 
ilişkin hatalı kararın düzeltilmesi gereken hâllerde hukuka 
aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddi-
ne,”
“(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca verilen kararların sanık 
lehine olması hâlinde, bu hususların istinaf isteminde bu-
lunmamış olan diğer sanıklara da uygulanma olanağı varsa 
bu sanıklar da istinaf isteminde bulunmuşçasına verilen ka-
rarlardan yararlanırlar.”
MADDE 16- 5271 sayılı Kanunun 281 inci maddesinin 
birinci fıkrasına “mahkemesi” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “daire” ibaresi eklenmiş ve fıkranın ikinci cümlesi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 17- 5271 sayılı Kanunun 282 nci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “okunur” ibaresi “an-
latılır” şeklinde, (b) bendinde yer alan “de okunur” ibaresi 
“anlatılır” şeklinde ve (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miş, aynı fıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağı-
daki bent eklenmiş ve mevcut (d) bendi (e) bendi olarak 
teselsül ettirilmiştir.
“c) İlk derece mahkemesinde dinlenilen tanıkların ifadele-
rini içeren tutanaklar ile keşif tutanakları ve bilirkişi raporu 
anlatılır.”
“d) Bölge adliye mahkemesi duruşma hazırlığı aşamasında 
toplanan delil ve belgeler, yapılmışsa keşif ve bilirkişi açık-
lamalarına ilişkin tutanak ve raporlar okunur.”
MADDE 18- 5271 sayılı Kanunun 283 üncü maddesinin 
birinci fıkrasına “yoluna” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“yalnız” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 19- 5271 sayılı Kanunun 285 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasında yer alan “Türk Ceza Kanununun” ibaresi 
“23/4/2016 tarihli ve 6706 sayılı Cezaî Konularda Ulusla-
rarası Adlî İş Birliği Kanununun” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 20- 5271 sayılı Kanunun 286 ncı maddesinin ikin-
ci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş-
tir.
“c) Hapis cezasından çevrilen seçenek yaptırımlara ilişkin 
ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge adli-
ye mahkemesince verilen; seçenek yaptırımlara ilişkin her 
türlü kararlar ve istinaf başvurusunun esastan reddine dair 
kararlar,”
MADDE 21- 5271 sayılı Kanunun 291 inci maddesinin 

birinci fıkrasında yer alan “yedi” ibaresi “on beş” şeklinde 
değiştirilmiştir.
MADDE 22- 5271 sayılı Kanunun 304 üncü maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan “gönderilmek üzere bölge adliye 
mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığına verir.” ibaresi “gön-
derir.” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 23- 5271 sayılı Kanunun Altıncı Kitap Üçüncü 
Kısım Birinci Bölüm başlığında yer alan “Yargıtay” ibaresi 
metinden çıkarılmış ve 308 inci maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki 308/A maddesi eklenmiştir.
“Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının itiraz 
yetkisi
MADDE 308/A- (1) Bölge adliye mahkemesi ceza dairele-
rinin kesin nitelikteki kararlarına karşı bölge adliye mah-
kemesi Cumhuriyet başsavcılığı, re’sen veya istem üzerine, 
kararın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde 
kararı veren daireye itiraz edebilir. Sanığın lehine itirazda 
süre aranmaz. Daire, mümkün olan en kısa sürede itirazı 
inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir, aksi halde itira-
zı reddeder. İtirazın reddine ilişkin kararlar kesindir.”
MADDE 24- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Gü-
venlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 101 inci 
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.
“(2) 99 uncu madde gereğince cezaların toplanması gerek-
tiğinde bu hususta hüküm verme yetkisi, en fazla cezaya 
hükmetmiş bulunan mahkemeye, bu durumda birden çok 
mahkeme yetkili ise son hükmü vermiş olan mahkemeye 
aittir. En fazla cezanın;
a) Yargıtay tarafından ilk derece mahkemesi sıfatıyla veril-
mesi hâlinde Ankara ağır ceza mahkemesince,
b) Bölge adliye mahkemesi tarafından ilk derece mahke-
mesi sıfatıyla verilmesi hâlinde bölge adliye mahkemesinin 
bulunduğu il ağır ceza mahkemesince,
c) Bölge adliye mahkemesi tarafından duruşma açmak su-
retiyle verilmesi hâlinde ise hükmü kaldırılan ilk derece 
mahkemesince,
bu hususta karar verilir.
(3) Bu madde uyarınca verilen kararlara karşı itiraz yoluna 
gidilebilir.”
MADDE 25- 5275 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin on-
birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “mahkemeye 
verilir” ibaresi “mahkemeye; hüküm veya hükümlerden biri 
bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay tarafından verilmiş 
ise 101 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen ilk 
derece mahkemesine; hükümlü başka bir yerde bulunu-
yorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemeye verilir” 
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şeklinde ve onbeşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir.
“(15) Hükümlü, geri kalan süre içinde işlediği kasıtlı bir 
suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm edilirse ya da bağlı 
tutulduğu yükümlülükleri yerine getirmezse hükmü veren 
ilk derece mahkemesi, cezaların toplandığı hâller ile hük-
mün bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay tarafından ve-
rilmiş olması hâlinde ise 101 inci maddenin ikinci fıkrasına 
göre belirlenen ilk derece mahkemesi tarafından koşullu 
salıverilme kararının geri alınmasına dosya üzerinden ka-
rar verilir. Bu kararlara karşı itiraz yolu açıktır.”
MADDE 26- 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 9 uncu maddesinin bi-
rinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
bent eklenmiş ve mevcut (c) bendi (ç) bendi olarak teselsül 
ettirilmiştir.
“c) Bölge adliye ve bölge idare mahkemesi daireleri arasın-
daki iş bölümü ile ilk derece mahkemeleri arasındaki iş da-
ğılımını karara bağlamak.”
MADDE 27- 6100 sayılı Kanunun 302 nci maddesine aşa-
ğıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Kanun yollarından geçmek suretiyle kesinleşen karar-
ların kesinleşme kaydı ile kesinleşme kaydı yapılan kararla-
rın yerine getirilmesi için gerekli bildirimler de ilk derece 
mahkemesince yapılır.”
MADDE 28- 6100 sayılı Kanunun 352 nci maddesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 352- (1) Bölge adliye mahkemesi hukuk daire-
since dosya üzerinde yapılacak ön inceleme sonunda aşa-
ğıdaki durumlardan birinin tespiti hâlinde öncelikle gerekli 
karar verilir:
a) İncelemenin başka bir dairece veya bölge adliye mahke-
mesince yapılmasının gerekli olması
b) Kararın kesin olması
c) Başvurunun süresi içinde yapılmaması
ç) Başvuru şartlarının yerine getirilmemesi
d) Başvuru sebeplerinin veya gerekçesinin hiç gösterilme-
mesi
(2) Ön inceleme heyetçe veya görevlendirilecek bir üye ta-
rafından yapılır ve ön inceleme sonunda karar heyetçe ve-
rilir.
(3) Eksiklik bulunmadığı anlaşılan dosya incelemeye alınır.”
MADDE 29- 6100 sayılı Kanunun 353 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde 
yer alan “veyahut mahkemenin bölge adliye mahkemesinin 
yargı çevresi dışında kalması” ibaresi ile bendin (5) numa-
ralı alt bendinde yer alan “, merci tayinine” ibaresi madde 

metninden çıkarılmıştır.
MADDE 30- 6100 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin 
başlığına “ve tebliği” ibaresi ve maddeye aşağıdaki fıkra ek-
lenmiştir.
“(3) Temyizi kabil olmayan kararlar, ilk derece mahkemesi 
tarafından; temyizi kabil olan kararlar ise bölge adliye mah-
kemesi tarafından tebliğe çıkarılır.”
MADDE 31- 6100 sayılı Kanunun 361 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasında yer alan “bir ay” ibaresi “iki hafta” şeklinde 
değiştirilmiştir.
MADDE 32- 6100 sayılı Kanunun 362 nci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (b) bendinin başına “Kira ilişkisinden do-
ğan ve miktar veya değeri itibarıyla temyiz edilebilen alacak 
davaları hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 33- 6100 sayılı Kanunun 363 üncü maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) İlk derece mahkemelerinin kesin olarak verdikleri 
kararlar ile istinaf incelemesinden geçmeden kesinleşmiş 
bulunan kararlarına ve bölge adliye mahkemesi hukuk da-
irelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla kesin olarak ver-
dikleri kararlar ile yine bu sıfatla verdikleri ve temyiz in-
celemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlarına 
karşı, yürürlükteki hukuka aykırı bulunduğu ileri sürülerek 
Adalet Bakanlığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ta-
rafından kanun yararına temyiz yoluna başvurulur.”
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunla, 5271 sayılı Kanunun 
291 inci maddesi ile 6100 sayılı Kanunun 361 inci madde-
sinde temyiz sürelerine ilişkin olarak yapılan değişiklikler, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ve sonrasında verilen 
kararlar hakkında uygulanır.
(2) Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından bölge adliye ve 
bölge idare mahkemesi daireleri arasında iş bölümü yapı-
lıncaya kadar bölge adliye ve bölge idare mahkemesi baş-
kanlar kurullarınca yapılan iş bölümünün uygulanmasına 
devam olunur.
MADDE 34- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 35- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yü-
rütür.
5.8.2017 15:16:56

HAKKINDA KANUN

MEVZUAT BÜLTENİ
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Basındaki sansürün kaldırılması ve Basın 
Bayramı olarak kutlanan 24 Temmuz nede-
niyle öncelikle Çanakkale’de görev yapan yerel 
basınımızın, ajanslarımızın, televizyonlar, rad-
yolar ile internet sitelerimizin değerli çalışan-
larının bayramını kutlarım.

 Basın özgürlüğünün demokrasinin gereği olduğuna duy-
duğum inançla, olaylar ve her türlü gelişmeler hakkında top-
lumu bilgilendirme görevini yerine getiren, halkımızın doğru 
bilgilendirilmesi ve haber alma hakkını karşılayan Çanakkale 
Medyasına Basın Bayramı sebebiyle iyi dileklerimi sunuyor ve 
çalışma hayatlarında başarılar diliyorum.

Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

Ülkemizin tutsaklıktan bağımsızlığa geçişi-
ni sağlayan Lozan Antlaşması’nın 94. yıl dö-
nümünde Büyük Atatürk’ü, başta İsmet İnönü 
olmak üzere görüşmeleri yürüten delegasyo-
numuzu ve Cumhuriyetimizin tüm kurucuları-
nı saygı ve rahmetle anıyoruz.

Ulusumuzun bu siyasi başarısı, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
önderliğinde kahraman ordumuzun ve vefakâr halkımızın kan-

la, canla ve sarsılmaz bir inançla kazandığı büyük bir eserdir. 
Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Ke-

mal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha 
rahmet ve şükranla anıyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu se-
nedi ve barışın yazılı belgesi olan Lozan Antlaşması’nın yıldö-
nümü kutluyorum. 

Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

24
TEMMUZ

2017

24
TEMMUZ

2017

GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI KUTLU OLSUN

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASININ 94. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN

BASIN AÇIKLAMALARI Basın açıklamalarının detaylarına  www.canakkalebarosu.org.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz.
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25 Kasım “Kadına Karşı Şiddetin ortadan 
Kaldırılması için mücadele günü”. Dominik 
Cumhuriyetini 31 yıl boyunca kanla baskı ve 
zulümle yöneten diktatör Trujillo’ya karşı mü-
cadele eden yürekli kadınların, kadına karşı 
şiddetle mücadele etmek adına ölümsüzleşti-

rildiği gün…
Biz 25 Kasım Kadınlara Karşı Şiddetle Mücadele Günü 

olarak değerlendirilen bugün ve her gün hayatın her alanında 

karşılaştığımız kadına karşı şiddetle mücadele etmeye devam 
ediyor ve edeceğiz.

Kadın hakları savunucuları olarak Çanakkale Barosu Kadın 
Hakları Komisyonu, kadının cinsel, fiziksel, psikolojik bütün-
lüğünün dokunulmaz olduğunu; kadın haklarının temel insan 
hakları olduğunu hatırlatıyor; kadına yönelik her türlü şiddet 
sonlanıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi yüksek ses-
le ifade ediyoruz. 

Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu 

Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal 
idaresindeki ordumuzun Çanakkale’de verdi-
ği onurlu mücadelenin gününde, 10 Ağustos 
Anafartalar Zaferinin 102. yıldönümündeyiz. 
Dünyanın hemen her yerinden, zapt etmeye 
gelenlerin hüsrana uğradığı bu tarih, birliğimi-

zin ve azmimizin nasıl zaferlere kavuşturabileceğinin de ispa-
tıdır.

Vatan ve bayrak sevgisi imtihanından defalarca başarıyla 
çıkan bu toprakların insanları, tarihin her zamanında, insana 
onuruna yakışmayan her hususu ve her türlü hukuksuzluğu, 
elinin tersiyle itecek ve kendisine giyindirilmeye çalışılan ke-
feni yırtıp atacaktır.  Tarihin seyrini değiştiren ve mazide ba-
şarı ve cesaretle parıldayan Mustafa Kemal Atatürk, bu zaman 
diliminden milletimize adeta armağan edilmiş bir liderdir. 
Onun askeri dehası, komutanlık yeteneği ve mücadelesi tam 
manasıyla bir destandır.

Nihayet Anafartalar’da, Seddülbahir’de, Conkbayırı’nda, 
Kumkale’de ve daha nice kanla sulanmış toprakta, azimle ve 
özveriyle yazılan bu destanın her sayfasında bir ilham vardır, 
bir ders vardır. Ne mutlu bu dersi anlayabilene. Ne Mutlu 
Çanakkale Ruhunu kavrayabilene. Bu özverilerle ve zaferlere 
kazanılan ve bize intikal ettirilen sorumluluk omuzlarımızda-

dır. Ulu Önderimiz Atatürk’e ve atalarımıza layık olmak dile-
ğimizdir. Bu vesileyle Anafartalar Zaferi’nin yıl dönümünde, 
başta Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale’de destan yazan tüm 
kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi Çanakkale Barosuna bağlı 
avukatlar adına rahmetle, minnetle anıyorum.

Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

25
KASIM
2017

10
AĞUSTOS

2017

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE KARŞI ULUSLARARASI 
MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ AÇIKLAMASI

ANAFARTALAR ZAFERİ’NİN 102. YILI KUTLU OLSUN
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Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı ve-
rilişinin 83. Yıldönümünü nedeniyle tüm mes-
lektaşlarımla birlikte saygıdeğer kadınlarımızı 
kutluyorum. Günümüzün en ileri ülkelerinden 
çok daha önce kadınlara seçme ve seçilme 
hakkının ülkemizde verildiği malumdur. Bu 

hakki veren ulu önderimiz Atatürk’e çok şey borçluyuz. Bugün 
de Çanakkale Barosu olarak Atatürk’ün ve cumhuriyet de-
ğerlerinin izinde, kadınlarımızın yanında, kadın ile ilgili etkin 
çalışmalar yapmaktayız. Çanakkale Barosu olarak beklenti-
miz Kamu yönetiminde kadın yönetici sayısını en üst düzeye 
çıkmasıdır. Kadınların azmi ve iradesi; çağdaş, demokratik bir 
Türkiye’ye giden yolda belirleyici olacaktır.

Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

Ülkemizin yakın tarihinde askeri ve siyasi 
olarak önemli katkılar sunan, muasır medeni-
yet seviyesine erişmede özel bir yeri bulunan, 
Yüce Atatürk’ün en büyük destekçisi ve dava 
arkadaşı, cesur komutan İsmet İnönü’yü vefa-
tının 44. yıldönümünde saygıyla yad ediyoruz.

 İnönü, Lozan Antlaşması’ndaki başarısı 
ile diplomaside müstesna bir yer edinmiş, Cumhuriyet tari-
himizde, 12 yılı kesintisiz olmak üzere, toplamda 16 yıl 4 ay 
Başbakanlık görevini layıkıyla gerçekleştirmiştir. Onun devlet 
adamlığının, namuslu ve dürüst yöneticiliğinin örnek alınma-
sını diliyor, hatırasını saygıyla yad ediyor ve rahmet diliyoruz.

Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

İnsan haklarının olmazsa olmazları yaşama hakkı, düşünceyi 
ifade etme hakkı, ayrımcılığa tabi tutulmama gibi haklar hiçbir 
insanın bir başka insana vereceği haklar değil, bizatihi insan olmak-
tan doğan vazgeçilmez haklardır. 

Kültürümüze yakışır insanca bir yaşamın tüm dünyada hakim 
olması dileğiyle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyoruz. 

Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

05
ARALIK
2017

25
ARALIK
2017

10
ARALIK
2017

BAROMUZ KADIN AZMİ VE İRADESİNİN YANINDADIR

VEFATININ 44. YILDÖNÜMÜNDE İSMET İNÖNÜ’YÜ SAYGIYLA ANIYORUZ

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ 

BASIN AÇIKLAMALARIMIZ
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Demokrasimizin ve haber alma hakkımızın 
vazgeçilmezi basın mensuplarımızın 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. De-
mokrasinin güvencesi olan her bir gazeteci 
bizler için saygın ve özeldir. Çanakkale Baro-
su’nun geçmişte olduğu gibi bugün ve bundan 

sonrada kurumsal olarak basınımızın yanındadır. Ebediyete 
intikal eden basın mensuplarını minnetle ve rahmetle anı-
yor, ajanslarımızda, yerel ve ulusal gazetelerimizde ve yayın 
organlarımızda görev yapan değerli basın mensuplarımızı, 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle tebrik ediyor, sevgi 
ve saygılar sunuyorum.

Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

25-26 Şubat 1992’de Azerbaycan Hocalı 
Kasabasında Ermeni çeteleri tarafından basıla-
rak 106’sı kadın, 63’ü çocuk, 70’i yaşlı olmak 
üzere 613 Azerbaycan Türk’ü alçakça katle-
dilmiştir. Hocalı dramı, Türk milletine karşı 
işlenmiş bir insanlık suçu olup, failleri de her 

daim katillikle ve canilikle aynı kategoridedir. Hocalı katliamı 
sürecinde öldürülen, topraklarından kovulan, teröre muhatap 
olan millettaşlarımızı acıyla hatırlıyoruz. Azerbaycan halkının 
acılarına ortak olduğumuzu bir kere daha yineliyor, Hocalı’da 
katledilen Azeri kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

Şiddet ve ayrımcılık; tecavüz 
ve istismar, temelinde hak ve eşit-
lik irfanı ile insanlık onuru bulunan 
Cumhuriyetin geleneği ve geleceği 
değildir. Şiddeti gelenek edinenin 
geleceği ise cumhuriyet değildir. 
Şiddetin sahası büyüdükçe, kadın 

dayanışması ve eşitlik mücadelesi de büyüyüp güç-
lenmektedir. Hiçbir şüphemiz yoktur ki, her yeni gün 
emekçilerin günü, her yeni gün kadınların günü ola-
caktır.” 

ÇANAKKALE BAROSU
        KADIN HAKLARI KOMİSYONU     

10
OCAK
2018

26
ŞUBAT
2018

08
MART
2018

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

HOCALI BİR UTANÇ SAYFASIDIR

KADIN HAKLARI KOMİSYONUMUZUN KADINLAR GÜNÜ AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMALARIMIZ
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Kadınların, hayatın ağır 
şartları altında anne, eş ve 
iş kadını olarak ayakta kal-
maya çalıştıklarını çok iyi 
biliyoruz. Hayatın mimarları 
olarak en büyük saygıyı ve 
övgüyü kadınlar  hak etmek-

tedir. Fırsat tanınan, olanak sağlanan kadın 
her daim yücelecek ve yaşadığı toplumu 
yüceltecektir. Dünya Emekçi Kadınlar gü-
nünü kutlarken, bu özel günün tüm kadınların toplumda hak 
ettiği, layık olduğu yere gelmesi, kadınların sorunlarının ma-

saya yatırılması, tartışılması ve 
çözümü için bir vesile olmasını 
temenni ediyorum. Kadınla-
rın çalışma ve sosyal yaşama 
daha fazla katıldığı bir Türkiye 
dileğiyle, kadınlarımızın 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü-
nü kutluyor, sevgi ve saygıları-
mı sunuyorum.

Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

Sağlık alanında çalışan 
herkesin emeklerinin gerçek 
karşılığını alabildikleri, şid-
dete maruz kalmadıkları bir 
ortamda görevlerini yapa-

bildikleri bir çalışma ortamı diliyorum. Hal-
kın çağdaş, insani koşullarda sağlık hizmeti 
alması için tüm iyi niyet ve özveriyle hizmet vermeye çalışan 
başta doktorlarımız, hemşirelerimiz olmak üzere tüm sağlık 
çalışanlarımız, sadece böylesine bir günde değil her zaman 
özel ve önemlidir. Biz avukatlar, sağlıklı bir toplum için çaba-

layan sağlık çalışanlarının her 
koşulda yanlarında olduğumu-
zu bildiriyor, tüm meslektaşla-
rımın iyi dileklerini iletiyorum. 
Bu vesileyle başta Çanakkale 
olmak üzere ülkemizin her 
noktasındaki sağlık çalışanları-

nın, 14 Mart Tıp Bayramlarını en iyi dileklerimle kutluyor, her 
birine ayrı ayrı saygılar sunuyorum.

Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

Çanakkale’de önsözü yazılan, 
Samsun ile birlikte bir dönüm nokta-
sı haline gelen, Havza ve Amasya’da, 
Erzurum ve Sivas’da, kongrelerde bira-
raya gelen bir milletin meclis kurduğu 
anlamlı günün yıldönümündeyiz. 23 
Nisan 1920’de kurulan Gazi meclis, 

Atatürk ve yol arkadaşlarının ortaya koyduğu irade ve 
inanç, kurtuluşun ve kuruluşunda müjdecisi olmuştur. 
Bu vesileyle Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Mil-
let Meclisimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, 
silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi 
minnet ve şükranla anıyor, bayramın dünyanın bütün 
çocuklarına güzellikler sunmasını diliyor, geleceğimi-
zin teminatı çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum. 

Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

08
MART
2018

14
MART
2018

23
NİSAN
2018

BARO BAŞKANIMIZ AV. BÜLENT ŞARLAN’IN  
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN

14 MART TIP BAYRAMI KUTLU OLSUN 

BASIN AÇIKLAMALARIMIZ
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Çanakkale Barosu, emeğe değer verenle-
rin mesleki birlikteliğidir. Yıllardır işçilerimizle 
gerek hukuki konularda, gerekse 1 Mayıslarda 
omuz omuza olmanın mutluluğunu yaşadık. 
Sadece emekçilerin dayanışma içinde olma-
sının yetmeyeceğine, emekçilerle de dayanış-

manın gerekliliğine inandık. Ülkemizin kalkınmasında ve eko-
nomimizin günden güne büyüyüp güçlenmesinde katkısı olan 
emekçilerimizin bu özel gününün kardeşlik, barış, dayanışma 
içinde ve bayram havasında geçmesini temenni ediyorum. Bu 
duygu ve düşüncelerle herkesin “1 Mayıs Emek ve Dɑyɑnışmɑ 
Gününü” en içten dileklerimle kutluyorum.

Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

Engellilerin hayatın her alanında kimseye 
muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmeleri 
temel bir insan hakkıdır. Engelli sorunları sa-
dece bir sağduyu değil, aynı zamanda bir hak 
ve adalet meselesidir.  Engelli vatandaşların 
kimseye muhtaç olmadan yaşama eşit, etkin 

katılmaları en temel ve evrensel haktır. İnanıyorum ki kalp-
lerimizde engel olmadığı sürece aşılamayacak engel yoktur. 
Unutulmamalıdır ki, herkes bir engelli adayıdır. Yarınların 
engelli vatandaşlarımız için daha güzel olacağını ümit ediyor 
ve bütün engellilerimizin 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını kut-
luyorum. Bu düşüncelerle Engelliler Haftası’nın toplumdaki 
hassasiyetin artmasına vesile olmasını temenni ederek tüm 

engelli kardeşlerimi ve ailelerini sevgiyle kucaklıyor, onlara 
sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum. 

Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde mey-
dana gelen ve 301 madencimizin hayatını 
feci bir biçimde kaybettiği maden faciasının 
dördüncü yılını da geride bıraktık. Aradan 
geçen zamana rağmen bu olay sonucu yitir-
diğimiz işçi kardeşlerimizin derin acısını yaşa-
maya devam ediyoruz. 13 Mayıs 2014, ateşin 
sadece düştüğü yeri değil, hepimizi yaktığı bir 

gün olarak hafızalarımızdan silinmemiştir. Çanakkale Barosu 
olarak işçilerimizden madendeki kaza sonucu vefat edenlere 
birkez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır-
lar; dilerken tüm milletimize bir kez daha başsağlığı dilekleri-
mizi iletiyor, ülkemizde bir daha bu tür kazaların yaşanmama-
sını diliyoruz.

Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

01
MAYIS
2018

10
MAYIS
2018

13
MAYIS
2018

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN

KALPLERDE ENGEL OLMADIKÇA, AŞILAMAYACAK ENGEL YOKTUR 

SOMA’NIN ACISINI UNUTMADIK 

BASIN AÇIKLAMALARIMIZ
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İLHAMIMIZ ANNELERDİR
Dünyanın en kıymetli, en özverili, en eşsiz 

değerleri annelerimizin en güzel günlerini iyi 
dileklerimle ve saygılarımla kutlarım. Çanakka-
le Barosu olarak yaptığımız tüm çalışmalarda 
annelerin adalet, koruma ve himaye duygusu 
bizim rehberimiz olmuştur.

Çanakkale Barosu, bağrında hizmet verdiği Çanakkale’yi 
bir anne gibi görür. Değil mi ki topraklarının altında yüzbinler-
ce vatan evladı var o halde Çanakkale de bir annedir. Çocuk 
Komisyonumuz annelerimizin en değerli varlıklarını korumak 
ve bilinçlendirmek için eşsiz bir performans sergilemiştir. Ka-
dın Komisyonumuz aynı zamanda bir kadın olan annelerimiz 
için bugüne kadar nice özel ve örnek çabaya imza atmıştır.

ANNELER İLK ÖĞRETMENİMİZDİR
Çünkü biliyoruz ki anneler; bizim ilk öğretmenimiz, yol 

göstericimiz, yılmaz koruyucumuz, büyük destekçimiz ve 
yaşamdaki en önemli hazinemizdir. Bu duygularla başta Zü-
beyde Hanım olmak üzere, özlem duyduğumuz, kokularını 

ve seslerini özlediğimiz tüm annelerimize Allah’tan rahmet, 
onları hep özleyen evlatlarına sabır diliyorum. Soma Katliamı-
nın yıldönümünde şehitlerimizi de bu vesileyle anıyor onlara 
rahmet dilerken, bu acıyı en fazla yaşamış annelerine de sabır 
diliyorum.

Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

Çanakkale’mizin ve tüm ülkemizin 19 Ma-
yıs, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra-
mı’nı meslektaşlarım ve şahsım adına en içten 
dileklerimle kutlarım. Onur vericidir ki yaşadı-
ğımız kadim şehir Çanakkale, Samsun’un ha-
bercisidir. 18 Mart, 19 Mayısın adeta müjde-
cisidir. Bu tarih; bir komutanın, bir şehre ayak 

basmasının ötesindedir. Kurtuluş mücadelesinde bir kırılma 
noktası, bağımsızlık destanının ilk sayfası, yeniden doğuşun 
en önemli anmasıdır.

AVUKATLAR, 19 MAYISTAKİ GİBİ HAKKIN PEŞİNDEDİR
19 Mayıs 1919 Anadolu’su hakkın gaspedildiği, hukuğun 

hiçe sayıldığı bir coğrafyaydı. Bu coğrafyada Havza’da, Amas-
ya’da, Erzurum ve Sivas’da ve nihayet Ankara’da, büyük bir 
destanla İnönü’de, Afyon’da, Dumlupınar’da ve nihayet İz-
mir’de hak bir tamam yerini bulmuştur. O ruhu, avukatlar 
olarak anlıyoruz. Çünkü hakkın peşinde koşuyor, hukuku yü-
celtiyoruz.

BAYRAM, ADALET VE DEMOKRASİYLE GÜZEL
Biz avukatlar Atatürk’ü anma gününde onu anlamış ol-

makla onur duyuyoruz. Hukuk devrimlerini yapan, çağdaş 
yasalar getiren, fakülteler açan, demokratik bir hukuk devle-

tini kuran Atatürk’le onur duyuyor, meslek mensupları olarak 
saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Öte yandan Gençliğimizin bay-
ramı olan bugün gençlerimizi de kutluyoruz. Bayram tadından 
bir gün ve bir ülkeyi kendileri için diliyoruz. Bunun yolunun 
adalet ve demokrasiden geçtiğine inanıyoruz. Geçen süreçte 
gençlerimizi özellikle uyuşturucudan korumak, çevre ve hu-
kuk bilinci vermek, sanatla aydınlatmak için çok çabaladık. 
Hukukla ilgilenirken, sportif etkinliklere de sırtımızı dönme-
dik. Bugün hem Atatürk’ü anlamış olmaktan hem gençliğimizi 
önemsemekten hem de spora kayıtsız kalmamış olmamaktan 
mutluluk duyuyor, bayramımızı en içten dileklerle ve saygılar-
la kutluyorum.

 Av. Bülent ŞARLAN     
Çanakkale Baro Başkanı

12
MAYIS
2018

19
MAYIS
2018

BARO BAŞKANIMIZ AV. BÜLENT ŞARLAN’IN  
ANNELER GÜNÜ MESAJI

19 MAYIS YENİDEN DOĞUŞTUR

BASIN AÇIKLAMALARIMIZ
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BASIN AÇIKLAMALARIMIZ

1972 yılında İsveç’in Stokholm kentinde yapı-
lan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan 
kararla ilan edilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü-
nün anlaşılması temennisiyle...

Modernleşme ve sanayileşme süreciyle baş-
layan ancak gelişmiş ülkelerin çark ettikleri çevre 
kıyımları “gelişmekte” olan ülkelerde son on yılda 
tüm hızıyla artmaya devam etmektedir. Bu nokta-

da çevrenin gerçek anlamda korunması için, yaşanan çevre sorunları 
ile ekolojinin gerçekleri karşısında, çevre koruma politikası ve çevre 
hukukunda bütünsel yaklaşımın rolü ön plana çıkmaktadır.

Mevzuatımızda ise 2872 sayılı Çevre Kanun’un amacı salt gerçe-
ği bütünüyle ortaya koymaktadır. “Bütün canlıların ortak varlığı olan 
çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğ-
rultusunda korunmasını sağlamaktır.” Ancak kanun uygulayıcılarının 
ve sermayenin kanunun amacı ve lafzına uygun hareket edebildikleri-
ni ifade etmek oldukça zordur.

Sanayi devriminden günümüze ulaşıncaya dek, çok uluslu şir-
ketler neo-liberal ekonomik programların öngördüğü sistemlerde 
dünyanın tüm coğrafyalarında doğal kaynaklara ve tüm canlılara 
rant odaklı bakmaktadır. Küresel sermaye doğayı, insanları, hayvan-
ları, suyu ve havayı, bitkileri ve toprağı kar elde etmenin aracı olarak 
görmekte ve planlamaktadır. İçtiğimiz sudan soluduğumuz havaya, 
tükettiğimiz gıdadan giydiğimiz kumaşa kadar her alana el atan ve in-
sanı kâr odaklı gören sermaye anlayışı, hızlı kalkınmayı amaç edinmiş 
ancak doğayı ve insan sağlığını bir kenara itmiş ekonomik sistemin 
sorgulanması gereken en önemli dinamiklerindendir.

Gelişmekte olan ülkelerde ise devlet mekanizması Türkiye’de ol-
duğu gibi kalkınma ve imar planlarıyla kısa süreli gelişme amacına 
yönelmiş haldedir. Aslında Kalkınma Planları ve imar planları uzun 
soluklu gelişme için öngörülen metinler olmalıyken ülkemizde ve 
çoğu gelişmekte olan ülkede hızlı ve rant odaklı gelişmenin plan-
ları olmaktadır. Kalkınma ve imar planları başta insan olmak üzere 
tüm canlıların sağlıklı yaşam hakkına saygılı, doğaya ve çevreye de-
ğer veren metinler olmalı uygulayıcıları olan siyasi iktidar ve kamu 
görevlileri de bu temel değerlere bağlı olmalıdır. Ancak gelişmekte 
olan ülkelerde doğa talanına çanak tutan ne yazık ki siyasi iktidarlar 
olmaktadır.

Ekonomik gelişme öngörülürken en küçük derelerimiz HES’le-
re, en yeşil ormanlarımız taş ocaklarına ve metalik madenciliğe, en 
küçük yamaçlarımız RES’lere, en nadide ormanlık alanlarımız hava 
alanlarına ve diğer yapılaşmaya, en temiz havası olan illerimiz termik 
ve nükleer enerji santralleriyle, uluslararası sermayenin kirli işlerini 
yürüttüğü arka bahçeleri olmaya mahkum edilmek istenmektedir.

Biz avukatlar olarak doğaya ve dolayısıyla anayasal çevre hakkına, 
insan ve diğer tüm canlıların sağlıklı yaşama hakkına sahip çıkmanın 
gerekliliğine inanıyoruz. Bu yolda Çanakkale Barosu bünyesinde kuru-
lan Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu olarak yanımızda yer alan sivil 
toplum kuruluşlarının destekleriyle bugüne kadar açtığımız 50’ye ya-
kın dava ile çevre mücadelesinde yer aldık. Bugüne değin gerek mah-
keme heyetiyle yaptığımız gerekse duyarlı kişilerle yapmış olduğu-
muz keşiflerde altın madenlerinin daha işletmeye geçmeden sondaj 
aşamasında köylülerin sularını kirlettiğini, bölgeye yakın köylerde üç 

bacaklı civcivlerin doğduğunu, havaya karışan zehirli gazlardan dolayı 
meyve ağaçlarının zarar gördüğüne tanık olduk. Termik santrallerin 
kurulduğu alanlarda dağların yok edilip yerlerine kül tepeciklerinden 
taraçalar yapıldığına, soğutma suyu olarak kullanılan küllü suların 
tekrardan akarsulara bırakılarak derelerin bataklık haline geldiğine, 
denize salınan sıcak sularlın o bölgede yaşayan deniz flora ve canlıla-
rını yok ettiğine, doğal bitki örtüsünün yok edilmesinden mütevellit 
yerlerine diktikleri ağaçların yaşamadıklarına tanık olduk. Dünyada 
en fazla oksijene sahip olan Kazdağları, şehrimizin içme ve kullanma 
suyunun karşılandığı Atikhisar ve yaşam hakları bizim tarafımızdan 
alınamayacak tüm canlılar için tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çı-
karak bundan sonra da bizlerin ve canlıların yaşam alanlarına umarsız 
kişilere ve kurumlara karşı doğanın yanında olmaya devam edeceğiz.

26 Nisan 1986’da Çernobil’de meydana gelen nükleer felaketin 
yaraları 29 yıl geçmesine rağmen sarılamamışken, nükleer felaket 29 
yıl sonra bugün bile insanları öldürmeye devam ediyorken Sinop’a, 
Mersin Akkuyu’ya ve Kırklareli İğneada’ya nükleer enerji santrallerinin 
kurulmak istenmesi hem düşürücü hem de üzücüdür.

Nükleer santrallerden elde edilen enerjinin ucuz, temiz ve gerekli 
olduğu yönlendirmesine gözlerimizi kapasak bile gelişmişliğini örnek 
aldığımız hatta imrenerek baktığımız Japonya’da dahi nükleer kaza-
ların yaşanması söz konusuyken, böylesine bir riski göze almamızın 
kamu yararına olduğu kesinlikle savunulamayacaktır. Kaldı ki Sinop’a, 
Mersin Akkuyu’ya ve Kırklareli İğneada’ya kurulması planlanan nük-
leer enerji santralleri, sanıldığının aksine hammaddenin yurt dışında 
üretilmesiyle, yetiştirilmiş teknik elemanların kurucu şirketler tarafın-
dan istihdam edilecek olmasıyla ve her yıl muhafaza bedeli verilerek 
saklanması planlanan nükleer atıklar sorununun varlığıyla ülkemizin 
enerji üretiminde dışa bağımlılığını azaltmayacak, aksine arttıracaktır.

Nükleer santrallerden elde edileceği öne sürülen fayda şeffaf şe-
kilde ortaya konulup, tartışılmadan halkta nükleer santrallere sem-
pati uyandırmak amacıyla çocuklarında kullanıldığı ve kamu spotu 
etiketi altında kamuoyunu ve özellikle çocuklarımızı manipüle edici 
reklamların yayımlanması gerçekleri örtemeyecektir.

Nükleer Santral planlarının yanı sıra gerek Çanakkale özelinde 
gerekse Türkiye genelinde topraklarımız vahşi madencilik ve termik 
santral tehditleri ile de karşı karşıyadır. Bu projeler ile Kazdaglari’ndan 
Cerattepe’ye yaşam alanlari daraltılmaktadır. Her geçen gün Çıka-
rılan yönetmelikler ile de Çevre Etki Değerlendirmesi hiçe sayılarak 
aşılmak istenmektedir.

Bizler Çanakkale Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu olarak 
Çanakkale’deki vahşi madencilik projeleri ve termik santral projeleri-
ne ek olarak Sinop’ta, Mersin Akkuyu’da ve Kırklareli İğneada’da, Ce-
rattepe’de, Amasra’da hukuk dışı uygulamara karşı duran halkımızın 
yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Doğaya kâr ve rant odaklı bakan-
lara karşı son sözümüzü hukuk diliyle söyleyeceğiz. Önümüzdeki her 
5 Haziran’da Çevre hakkına olan duyarlılığın artması temennisiyle, 
Basına ve kamuoyuna saygılarımızla...

Çanakkale Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu    

5
HAZİRAN

2018

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KUTLU OLSUN 
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Türkiye Barolar Birliği’nin meslektaşlarımız için çok sayıda kurum ve kuruluşla yaptığı indirim anlaşmalarına artık 
IOS ve Android tabanlı cep telefonlarından da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. “TBB Anlaşmalı Kuruluşlar” isimli uygulamada, 
yakındaki kampanyalar butonuna tıklayarak Çanakkale deki indirimlere de ulaşabilirsiniz.  

FIRSATLAR

   

KARARTEK
1 Milyondan fazla Yargıtay Kararı ve TÜBİ-

TAK onaylı arama robotu ile sunulan sorgula-
ma seçenekleri tüm avukatlarımızın hizmeti-
ne ücretsiz olarak sunulmuştur. 

BÜROTEK
Online Büro Yönetim Sistemi Bürotek, 

programı edinmenin meslektaşlarımız için 
mali bir külfet oluşturmaması için sadece yıl-
lık 30 TL üyelik ücreti ile meslektaşlarımızın 
hizmetine sunulmuştur. 

   

Adres : Demircioglu Caddesi No: 132 
İletişim : (0.286) 222 0 222
E-Posta: info@parionhotel.com 

PARİON HOTEL’DEN BAROMUZA 
%20 İNDİRİM FIRSATI

Meslektaşlarımıza 
Özel Çanakkale 

Anadolu 
Hastanesi’nde  
Ücretsiz Tedavi 

Hizmeti

Avukatlarımız ve stajyer avukatlarımız T.B.B. Sosyal 
ve Yardım ve Dayanışma Fonu kapsamında olan sağlık 
hizmetleri için tamamı Sosyal Yardım ve Dayanışma Fo-
nu(SYDF) tarafından karşılanmak üzere herhangi bir ücret 
ödemeden özel koşullarda tedavi hizmeti alabileceklerdir.
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FIRSATLAR

 

CAFE NOTTE’DE
% 15 İNDİRİM

 

GÜLEN PİDE VE PİZZA’DAN 
BAROMUZA %15 İNDİRİM

 

BÜROTİME’DE % 20 İNDİRİM
Adres : İsmetpaşa Mah. Aynalı Çeşme Sk. 
No:21 (2. Noter Sokağı, YDS Dil Kursu Karşısı)
İletişim : 0286 212 43 02 - 0541 325 11 83

 

KALESAN 
GÜVENLİK’DE
% 15 İNDİRİM

Adres: Barbaros Mah. Gökkuşağı Apt. 1/1 
Merkez/Çanakkale

 İletişim: 0286 218 28 88

   

RAMADA RESORT KAZDAĞLARI 
HOTEL’DEN %20 ÖZEL İNDİRİM

Ramada Resort Kazdağları Hotel 
Güre Mahallesi Ege1 Sokak No:7 Edremit /  
Balıkesir  (266) 372 0 777
info@ramadaresortkazdaglari.com

Yeşilyurt Öngen Country
Yeşilyurt Köyü Küçükkuyu / Çanakkale
(0286) 752 24 35 info@ongencountry.com

YEŞİLYURT ÖNGEN COUNTRY’DEN  
%20 ÖZEL İNDİRİM
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FIRSATLAR

   

Şehir Kulübü Restoran Kordon Boyu
Rezervasyon : 0 286 214 16 32 

Adres : İsmet Paşa Mah. Uyanık Sk. No:11
İletişim : (0.286) 213 22 44 / 0530 268 04 87

Çanakkale Şehir Kulübü
%10 İndirim

HASBAHÇE İzmir yolu üzerinde Shell 
benzin istasyonu yanı

%10 İndirim

 

Adres : Barbaros Mh. Troya Cd. No:107/2 
İletişim : (0.286) 211 00 86 - 0507 161 10 01
E-Posta: info@kasaofis.com

KASA OFİS MOBİLYALARI’NDAN 
BAROMUZA %25 İNDİRİM FIRSATI

İndirimden yararlanmak için Avukat Kimlik kartının 
gösterilmesi yeterlidir.

 2018 yılı kayıtlarında %50’ye varan indirim 
fırsatı sağlanmıştır.

AVİO BİLİŞİM VE GÜVENLİK 
SİSTEMLERİNDEN  BAROMUZA  
%20 İNDİRİM FIRSATI 

Adres : Boğazkent Mah. Atatürk Cad. No:74/A 
Kepez/Çanakkale  
İletişim: (0.286) 263 15 14 / 0542 263 15 14
https://www.facebook.com/aviobilisim
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Efendiler! 

Hükümet memlekette yasayı hâkim kılmak ve adaleti dağıtmakla 
yükümlüdür. Bu açıdan adalet işi çok önemlidir. Adliye 
siyasetimizde izlenecek yol, adaleti, halkı yormadan, süratle, 
uygun ve emniyetli bir şekilde dağıtmalıdır. Toplumumuzun 
dünyayla teması doğal ve zorunludur; o nedenle de adalet 
seviyemizi tüm uygar toplumların adaletleri seviyesine çıkarmak 
zorundayız... Çağdaş gelişme milletlerin uygar ihtiyaçlarını 
genişletir, artırır ve bu ihtiyaçlara uygun uygar hakların var 
olmasını gerektirir. 

Her devletin, toplumunun uygarlık seviyesine uygun bir hukuk 
mevzuatı vardır. Tüm uygar devletlerin medeni kanunları 
birbirlerine çok yakındır. Bizim milletimiz ve hükümetimiz 
adalet düşüncesi zihniyeti bakımından hiçbir uygar toplumdan 
geri değildir. Hatta bu noktada daha ileride olduğumuza tarih 
tanıklık edebilir. Bu yüzden bizim hukuk mevzuatımızın da tüm 
uygar devletlerin yasal düzenlemesinden eksik olması kabul 
edilemez. Hedeflediğimiz tam bağımsızlık kavramı içinde adalet 
bağımsızlığımızın da yer alması doğaldır.

Mustafa Kemal Atatürk

TEL FAX

AYVACIK

Adliye Santrali 712 12 13 712 29 01

Cumhuriyet Savcısı 712 10 09

Cumhuriyet Savcısı 712 33 60

Hakim 712 38 29

Seçim Bürosu 712 11 51

İcra Müdürü 712 18 22

BAYRAMİÇ

Adliye Santral 773 22 95
773 16 83 773 26 07

Avukatlar Odası 24

Cumhuriyet Savcısı 11

Cumhuriyet Savcısı 2

Hakim 14

Hakim 15

Hakim 17

Yazı İşl.Müdürü 13

İcra Müdürü 21

Seçim Müdürü 24

Savcılık Kalemi 16

Asliye Hukuk,Sulh Ceza 
.Asliye Ceza Kalemi 18

Sulh Hukuk Kalemi 19

BİGA

Adliye Santral 316 42 45
316 10 24 316 38 35

Savcılık Kalemi 11

Mahkeme Kalemi 18

Yazı İşleri Müdürü 20

İcra Müdürü 316 58 55

BOZCAADA

Adliye Santral 697 81 95 697 88 60

Cumhuriyet Savcısı 101

Cumhuriyet Savcısı 102

Hakim 112

Hakim 111

İcra Müdürü 105

Seçim Kurulu 115

Yazı İşl.Müdürü 106

Ceza Kalemi 108

Hukuk Kalemi 109

Savcılık Kalemi 103

ÇAN 

Adliye Santral 416 10 37 416 45 40

Cumhuriyet Savcısı 12

Cumhuriyet Savcısı 18

Asliye Ceza Hakimi 13

TEL FAX

Asliye Hukuk Hakimi 21
Sulh Hukuk-Sulh Ceza 
Hakimi 27

Yazı İşleri Müdürü 23

İcra Müdürü 24

Seçim Müdürü 25

Asliye Ceza Kalemi 14

Asliye Hukuk Kalemi 22

Savcılık Kalemi 16-17

EZİNE

Adliye Santral 618 47 73 
-74 618 14 47

C.Savcısı 618 10 51

İcra Müdürü 125

Yazı İşleri Müdürü 123

Seçim Müdürü 124

Savcılık Kalemi 130

Sulh Ceza Kalemi 122

Asliye Hukuk,İcra Ceza 
Kalemi 118

Asliye Ceza Kalemi 116

GELİBOLU

Adliye Santral 566 54 00
566 10 67 566 52 69

Cumhuriyet Savcısı 566 10 44

Savcılık Kalemi 2

İcra Müdürlüğü 3

Yazı İşleri Müdürlüğü 4

Hukuk Kalemi 5

Ceza Kalemi 6

Baro Odası 7

Seçim Müdürlüğü 8

GÖKÇEADA

Adliye Santral 887 30 57
887 30 32 887 37 59

Cumhuriyet Savcısı 19

Cumhuriyet Savcısı 20

Yazı İşleri Müdürü 14

İcra Müdürü 15

Mahkeme Kalemi 12

Savcılık Kalemi 17

LAPSEKİ

Adliye Santral 512 19 01
512 19 02 512 20 75

Cumhuriyet Savcısı 512 10 08
Cumhuriyet Savcısı 512 23 13
Hakim 512 11 42
Hakim 512 35 12

TEL FAX

Yazı İşleri Müdürü 17
İcra Müdürü 18
Seçim Müdürü 21
Savcılık Kalemi 11
Asliye Hukuk,Asliye Ceza 
,Sulh Ceza Kalemi 19

Sulh Hukuk,İcra 
Ceza,Kadastro Kalemi 22

Baro Odası 25
YENİCE

Adliye Santral 474 32 36 
474 32 47 474 27 72

Cumhuriyet Savcısı 474 30 24
Cumhuriyet Savcısı 474 28 27
ACM-SHM Hakimi 474 32 11
AHM-İc.Tet.M.Hakimi 474 31 67
Kadastro-SCM Hakimi 474 40 15
Seçim Müdürü 474 32 11
İcra Müdürü 474 32 48

ÇANAKKALE İLÇE ADLİYE TELEFONLARI (0286)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
Telefon (0 312) 292 59 00 
Fax (0 312) 286 31 00 286 55 65

ADALET BAKANLIĞI 
Telefon  (0 312) 417 77 70
Fax  (0 312) 419 33 70

ÇANAKKALE ÖNEMLİ TELEFONLAR
VALİLİK 0 286 217 10 92
2. KOLORDU KOMUTANLIĞI 566 10 42
BOĞAZ VE GARNİZON KOM.  217 24 60
BELEDİYE BAŞKANLIĞI 0 286 217 10 79
116 JANDARMA EĞİTİMİ ALAY K. 212 31 56
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 213 98 42
İDARE MAHKEMESİ  0 286  212 37 82 
ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 218 00 18
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 0 286 217 52 60
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 217 05 89
BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜD. 217 11 35
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  217 11 58
İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ 218 10 55
TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ  217 11 38
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU M. 263 13 13
SANAYİ VE TİCARET İL MÜD. 217 47 62
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜD. 217 23 71
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 217 22 47
ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 212 34 17
ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ 217 10 98
DEFTERDARLIK  217 05 09
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ 217 11 42
E TİPİ KAPALI CEZAEVİ  217 24 53
AÇIK CEZAEVİ  217 48 84
1.NOTER   217 13 44
2.NOTER   217 40 65
3.NOTER   213 09 27
4.NOTER   214 27 04
5.NOTER   213 43 10


