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İş Hukuku’nda Yargıtay ilke kararlarını panelimizde değerlendirdik.

Çukurova Teknokent’in Marka ve Patent Vekilliği Sınavları Hazırlık Eğitimlerine üyelerimiz yüzde 70 
indirimle katıldı.

SMA hastası Eliz Mira’nın tedavisine destek için bir araya geldik.

Sokak hayvanlarına yardım eli uzatıyoruz.

Hayvanlara yapılan işkenceye sessiz kalmadık.

Sandras Dağı için mücadelemiz sürüyor.

İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz.

Kadın Voleybol Takımımız, Cumhuriyet Kupası Avukat Spor Oyunları’ndan Şampiyonlukla döndü.

Baro Başkan Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, Çukurova Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı 
Açılış Törenine katıldı.

Ankara Tren Garı terör saldırısında yitirdiğimiz 107 yurttaşımız anıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ile kadına yönelik şiddetle mücadelede işbirliğine dair protokol imzaladık.

Çocuk ve kadına yönelik şiddet ve istismarla mücadele için Seyhan Belediyesi ile protokol imzaladık.

Belemedik’in güzelliklerini keşfettik.

Bisiklet Topluluğumuz pedallıyor.

Kurumlarla güçlü iletişim sürdürülüyor.

Ruhsatlarını alan 85 meslektaşımız törenle aramıza katıldı.

DENEME-İNCELEME-ŞİİR-KARİKATÜR

BASIN AÇIKLAMALARI
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Değerli meslektaşlarımız;

Baro Bültenimizin 51. sayısını beğenilerinize sunmanın 
sevincini yaşıyoruz. Her ay güncel bir bültenle sizlere ulaşma, 
sizleri Baro faaliyetlerinden haberdar etme çabasındayız.

Baro Başkanlığımız, Yeni Adana Adliyesinde hizmet vermeye 
başladı. Tamamen yenilenen hizmet birimlerine ait odalar; 
komisyon, merkez ve kurul başkanlarına tanıtıldı.

Komisyonlarımızın; gezi, yürüyüş, bisiklet turu, tiyatro 
ve müzik çalışmaları ile sokak hayvanlarının beslenmesi ve 
tedavilerinin yapılması faaliyetleri ekim ayında da devam etti. 
“İş Hukukunda Yargıtay İlke Kararlarının Değerlendirilmesi” 
paneli geniş katılımla yapıldı.

Ülkemizde yaşanan olumsuz ekonomik gelişmeler nedeniyle 
yaşam koşullarının günden güne pahalılaşması özellikle genç 
meslektaşlarımızı zor durumda bıraktı. Bu gerçeklikten yola çıkan 
Yönetim Kurulumuz, Uyum Büroları Yönergesinde değişikliğe 
giderek uyum bürolarından faydalanabilecek meslektaş sayısını 
ve faydalanılabilecek süreyi artırma kararı aldı.

İnsan Hakları Merkezi kurularak; kurumsallaşmanın 
sağlanması, çalışmaların sonuç çıktılarının uzun vadede verimli 
olması hedeflendi. Kadın Hakları Merkezimiz Büyükşehir 
Belediyesiyle, Çocuk Hakları Merkezimiz ise Seyhan 
Belediyesiyle protokoller imzalayarak çalışmalarını sürdürdü.

Bu süreçte ruhsat alarak aramıza katılan meslektaşlarımız 
için sevinirken, bir meslektaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü 
yaşadık.

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

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

Yayın Kurulu’ndan

Sahibi
Adana Barosu Adına

Baro Başkanı
Av. Semih GÖKAYAZ

Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Ayşe Duygu ÖZGÜVEN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
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Av. İsmail Oray AYHAN

Yayın Kurulu
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Av. Elif KAYA

Av. Ahmet Gani KÜÇÜK
Av. Aytaç ER

Av. Gamze LAMBA APAYDIN
Av. Çağla ÇINAR SEVİMLİ

Av. Özlem TURKUT ÖZESER
Av. Aykan ESER

Av. Mustafa Onur KUTLAY
Av. Kübra ÖZ

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

Av. Beyza Nur DUYSAK
Av. Sedanur UYAN

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

Basın Danışmanı
Abdullah YANGIN

Editör
Oben KIRDÖK

İletişim Adresi
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Cumhuriyetimizi adalet, demokrasi ve 
özgürlükle yükselteceğiz

Değerli meslektaşlarım,

Bültenimizin yayına hazırlandığı günlerde, 
Cumhuriyetimizin 98’inci yılını büyük bir gurur ve 
coşkuyla kutladık. Adana Barosu olarak, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen tören, 
resepsiyon, konser ve yürüyüş gibi etkinliklere katılarak 
heyecanımızı kentin diğer kurumlarıyla paylaştık. 
100. yaşını kutlamaya hazırlanan Cumhuriyetimize, 
yurttaşlarımızın nasıl sahip çıktığını görmek, geleceğe 
dair umutlarımızı artırdı.

Saygıdeğer meslektaşlarım,

Demokrasi ve hukuk açısından zor bir dönemden 
geçtiğimizi hep birlikte görüyor, sıkıntıları birlikte 
yaşıyoruz. Ancak kuşkusuz, büyük önderimiz Mustafa 

Kemal Atatürk’ün sağlam temeller üzerine kurduğu Cumhuriyetimiz, başta biz hukukçuların mücadelesiyle bu 
zor günleri de aşacaktır. Cumhuriyetimizi adalet, demokrasi ve özgürlükle, hep birlikte yükselteceğiz. Bunun 
için, Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; “Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak.”

Değerli meslektaşlarım,

Ekim ayı boyunca mesleki dayanışma odaklı çalışmalarımıza, hızımızı artırarak devam ettik. Meslek içi 
eğitim çalışmalarımızla bilgilerimizi artırdık, hukuki meselelere verdiğimiz tepkilerle basında ve kamuoyunda 
yer aldık. Çocuk ve kadına yönelik sosyal, toplumsal konularda görüş ve düşüncelerimiz aktardık. Bunların yanı 
sıra doğa ve hayvan haklarının ihlallerine karşı duruş sergiledik. Sportif faaliyetler, moral ve motivasyon amaçlı 
gezilerle bir araya geldik. Baro bültenimizi aktif hale getirerek düzenli bir yayın akışına kavuşmasını sağladık. 
Sosyal medyamızı daha modern hale getirdik.  Bunlar ve daha birçok faaliyetimizi, bültenimizde sizlerle 
buluşturuyoruz.

Meslektaşlarımızın Yeni Adliye binasındaki çalışmalarını kolaylaştırmak adına çalışmalarımız devam ediyor. 
Sorgu duruşma salonu ve müracaat savcılığının bulunduğu yerdeki avukat bekleme odası, komisyon toplantı 
salonumuz ve her katta yer alan avukat odalarımızı faal hale getirdik. 2. kattaki Avukatlar Salonumuzun da inşası 
ve tefrişatı hızla devam etmekte, kısa sürede kafeterya hizmeti de sunacak şekilde tamamlanmak üzeredir.

Adana Barosu olarak Ekim ayında önemli bir spor etkinliğine de katıldık. 3 ayrı branşta toplam 100 
sporcumuzla Kahramanmaraş Cumhuriyet Kupası Avukat Spor Oyunları’nda yer aldık. Baro yönetimi olarak 
takımlarımıza maçlarda destek olmak için Kahramanmaraş’a gittik. Barolar arası dostluk ve kaynaşma adına 
katıldığımız bu turnuvada Kadın Voleybol Takımımız Gümüş Grup’ta şampiyon oldu. Kendilerini yürekten 
kutlarım. Başarılarının devamı gelecektir. Katılan tüm takımlarımıza emekleri ve gösterdikleri üstün gayretleri 
için teşekkür ederim.

         Önümüzdeki ay görüşmek dileğiyle,

                  Hoşça kalın…

Av. Semih GÖKAYAZ
Adana Barosu Başkanı
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Sağlık alanında çalışan herkese minnettarız

Baro yönetimi olarak, Adana Eczacı Odası (ADEO) Başkanı Ecz. Ö. Mürsel Yalbuzdağ ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret 

ettik. Başkanımız Av. Semih Gökayaz, “Pandemi sürecinde sağlıkçılar ciddi sorumluluk üstlendi. Hepsine minnettarız” dedi.

Adana Barosu Başkanımız Av. Semih Gökayaz, 
Başkan Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan 
Önenli ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. İlker 

Güzel, Adana Eczacı Odası (ADEO)’nın Eylül ayında 
gerçekleştirilen 2020-2021 Genel Kurulu’nda yeniden 
seçilen Ecz. Ö. Mürsel Yalbuzdağ ve yeni Yönetim Kurulu 
üyelerini ziyaret etti. Başkanımız Av. Semih Gökayaz, 
ziyarette yaptığı açıklamada 
“İçerisinden geçtiğimiz 
pandemi sürecinde eczacılar, 
doktorlar, hemşireler gibi 
sağlık alanında çalışanların 
tamamı ciddi sorumluluk 
üstlendi. Dolayısıyla, bu 
hayırlı olsun ziyaretimiz aynı 
zamanda bir teşekkür ziyareti 
anlamı taşıyor. Sağlıkçıların, insanların sağlığı ve hayata 
tutunması konusunda çok önemli toplumsal görevleri 
var. Bütün sağlıkçılara bu nedenle minnettarız” diye 
konuştu. Başkanımız Av. Semih Gökayaz açıklamasının 
devamında “Akademik Meslek Odaları Birliği olarak 
hepimizin enerjisi yüksek. Hepimiz için başarılı 
geçecek güzel bir dönem olmasını diliyorum.” dedi.

İNSANLARIN EN FAZLA HUZURA, ADALETE  
       VE MUTLULUĞA İHTİYACI VAR

Adana Eczacı Odası (ADEO) Genel Sekreteri Ecz. 
Erdem Kızıltepe, Sayman Üye Ecz. Ezgi Elekarışmaz, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Ecz. Hakan Deniz, Ecz. Esra 
Haköver ve Ecz. Mehlika Şahindal’ın hazır bulunduğu 
ziyarette ADEO Başkanı Ecz. Ö. Mürsel Yalbuzdağ 

ise pandemi sürecinde 
insanların en fazla huzura, 
adalete ve mutluluğa ihtiyacı 
olduğunu vurguladı. Başkan 
Ecz. Yalbuzdağ, “Sadece 
ülkemizde değil tüm dünyada 
toplumun yaşama karşı 
güveni ve huzuru kalmadı. 
Ama bizler ülkemizin aydınlık 

geleceğine ve gençlerimize güveniyoruz. Hep birlikte 
el ele ülkemiz için çalışıp, üretmeye devam etmeliyiz” 
şeklinde konuştu. Pandemiden korunmada tek çözüm 
olan aşılamaya devam edildiğini de belirten Ecz. Ö. 
Mürsel Yalbuzdağ, “Aşı karşıtlarını anlamış değilim. 
Lütfen aşı olalım. Korunma tedbirlerine uyalım” dedi.

Uyum Büromuzdan yararlanma 
şartlarını güncelledik

Yönetim Kurulumuzun kararı ile Adana 
Barosu Uyum Bürosu’nun yönergesi yeniden 
düzenlenerek, 0-3 olan bürodan yararlanma 

kıdem yaşı 0-5 kıdem yaşına çıkarıldı. Ayrıca yeni 
düzenlemeye göre 30 Kasım 2021 tarihi itibariyle stajı 
biten meslektaşlarımız da bürodan yararlanabilecek. 
Bürodan yararlanma süresi ise 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı. 
Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, Uyum Bürosu’nun 
mesleğe adım atan genç avukatların ilk yıllarında 
yaşadığı zorlukları daha kolay aşmaları amacıyla 
kurduklarını belirtti. Av. Gökayaz, “Uyum Büromuz, 
mesleğe adım atan avukatlara büyük kolaylıklar 
sağlıyor. Meslektaşlarımız, ilk 6 ayın ve ikinci 6 ayın 
sonunda 1.000’er TL ödeme yapacak şekilde ekonomik 
şartlarda büromuzdan yararlanıyor. Uyum Büromuzda, 
meslektaşlarımızın çalışmalarını yürütebilmesi için 
gereken her türlü imkan bulunuyor” dedi.
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Adana Barosu İnsan Hakları Merkezi, 
Yönetim Kurulumuzun kararıyla kuruldu

İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesiyle 
ilgili yürütmeyi durdurma talebimizin 
reddedilmesi kararına itiraz ettik

Kurumsallaşmanın sağlanması, çalışmaların sonuç çıktılarının uzun verimli olması açısından Baro Yönetim Kurulumuz 

tarafından “İnsan Hakları Merkezi” kurulmasına karar verildi.

Adana Barosu olarak, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için 22 Mart 2021 

tarihinde Danıştay’a yaptığımız “Anayasaya aykırılık ve yürütmenin durdurulması” talebinin reddedilmesi üzerine, 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itirazda bulunduk.

Hak ihlallerinin yoğun yaşandığı 
bölgemizde insan hakları ihlallerine 
karşı yürüttüğümüz çalışmalarda 

kurumsallaşmanın sağlanması, sonuç çıktılarının 
uzun verimli olması, meslektaşlarımız açısından insan 
hakları farkındalığının oluşması, yurttaşların adalete 
erişim konusundaki ihtiyaçlarına cevap olabilmesi 
açısından Baro Yönetim Kurulumuz “İnsan Hakları 
Merkezi” kurulmasına karar vermiştir. 

İnsan Hakları Merkezinin görev ve yetkileri 
arasında şu önemli başlıklar yer almaktadır:

• İnsan hakları ihlallerine ilişkin izleme ve 
raporlama faaliyetleri - Bölgesel ve ulusal ölçekte 
insan hakları ihlalleri davalarının, İnsan Haklarının 
korunması açısından önemli derecede stratejik 

davaların, dezavantajlı grupların davalarının izlenmesi 
ve raporlanması yapılır.

• İnsan hakları alanında eğitim ve araştırma 
faaliyetleri - İnsan haklarının geliştirilmesi ve 
korunmasına yönelik olarak gerek Adana Barosu 
avukatlarına gerekse diğer baroların avukatlarına, 
dezavantajlı gruplara, STK’lara ve topluma yönelik 
olarak insan hakları farkındalığının geliştirilmesi 
amacıyla eğitimler düzenlenir.

• İnsan hakları hukuku ve politikalarına 
ilişkin çalışma ve faaliyetler - Ulusal ve uluslararası 
insan haklarına ilişkin güncel gelişmeler, mevzuat 
değişiklikleri takip edilir, tematik insan hakları 
alanlarında tutum belgeleri hazırlanır. Kamuoyu ve 
karar alıcıları etkileme ve insan hakları farkındalığını 
arttırıcı çalışmalar yapılır.

Adana Barosu Başkan Yardımcımız 
ve Kadın Hakları Merkez 
Koordinatörümüz Av. Miyesser 

Ersalan Önenli, Baro Saymanımız Av. V. Mert 
Kuşdemir ve Adana Barosu TBB Delegemiz 
Av. Sinem Tanrısınatapan ile Kadın Hakları 
Merkez Başkanımız Av. Ayşenur Karayel ile 
merkez üyeleri Av. Melis Eşberk, yürütmenin 
durdurulmasının red kararına karşı Danıştay 
İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz dilekçelerini 
sundu. 

MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ
Adana Barosu Başkan Yardımcımız ve Kadın 

Hakları Merkez Koordinatörümüz Av. Miyesser 
Ersalan Önenli, yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

“İstanbul Sözleşmesi’nin 
feshedilmesi kararının 
iptali talebi ile Adana 
Barosu olarak 22.03.2021 
tarihinde Danıştay 10. 
Daire Başkanlığında 
açmış olduğumuz davada 
Yürütmeyi Durdurma 
talebi, oy çokluğu ile 
reddedilmiştir. 2011 
yılanda devletimizce 

imzalanan İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı 
kararı ile feshedilmesi hukuka ve Anayasamıza 
aykırılık teşkil etmektedir. İstanbul Sözleşmesi’nden 
vazgeçmeyeceğiz ve uygulanması için var gücümüzle 
mücadelemizi sürdüreceğiz.”
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İki gün süren sertifikalı CMK 
eğitimimize 120 meslektaşımız katıldı

Baromuz tarafından 2-3 Ekim tarihleri arasında düzenlenen sertifikalı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) konulu meslek 

içi eğitim semineri Seyhan Oteli’nde 80 ve 40 kişilik sınıflarda başarıyla tamamlandı.

Seminerimizin açılış programında Baro 
Başkanımız Av. Semih Gökayaz, Başkan 
Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, 

Adana Barosu CMK Koordinatörü ve Yönetim Kurulu 
Üyemiz Av. Neval Yurtdaş, Yönetim Kurulu üyemiz 
Av. Erkan Çetin hazır bulundu. CMK listesinde görev 
alan avukatların katılım 
gösterdiği bu eğitimde, 
Baro Başkanımız Av.Semih 
Gökayaz da sınıflarda görüş 
ve düşüncelerini paylaştı. 
Baro Başkanımız Av. 
Gökayaz, çalışmaya katılan 
avukatlara, görev yaptıkları 
sırada avukatlık mesleğine, 
meslek kurallarına ve CMK 
Yönergesi’ne uygun hareket 
etmeleri tavsiyesinde 
bulundu. Av. Gökayaz, 
programın yapılmasında 
emek ve çaba harcayan 
Komisyon Koordinatörümüz Av. Neval Yurdaş’a, CMK 
Komisyonu üyelerine ve eğitim veren meslektaşlarımıza 
teşekkür etti. CMK Koordinatörümüz Av. Neval Yurtdaş 
ise “Savunma hakkının sağlanması ve etkin bir hukuki 

yardım da bulunulması bakımından bu tür eğitimleri 
son derece önemsiyoruz.” dedi.

CMK’NIN AYRINTILARI ANLATILDI
Seminere katılan avukatlara, Baromuz üyesi 

meslektaşlarımız Av. Ümit Büyükdağ, Av. Neval Yurtdaş 
Av. Erkan Çetin, Dr. Kenan Kaya, Av. 
Filiz Feyhan Aksoy, Av. Battal Özer, 
Av. Erkan Çetin, Av. Sebahattin 
Demir, Av. Kübra Mimaroğlu ve 
Gülçin Demir tarafından; zorunlu 
müdafilik ve avukata erişim 
hakkı müdafi ve vekil hakları, 
CMK’da seri ve basit muhakeme 
usulü, soruşturma özellikleri ve 
yöntemleri, yakalama göz altı ve 
ifade alımı, arama ve el koyma, 
tanık, teşhis ve hukuka aykırı 
deliller, kovuşturma (hüküm ve 
kanun yolları), SSÇ ve mağdurlarla 
görüşme ve savunma teknikleri, adli 

muayene ve rapor inceleme, infaz, mahsup, cezaevi 
uygulamaları, CMK iç yönergesi- Baronet uygulaması 
konularında deneyimleri ışığında önemli bilgiler 
aktarıldı.
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Başkanımız Av. Semih Gökayaz, Çağ 
Üniversitesinin yöneticileriyle işbirliği 
için buluştu

Çağ Üniversitesi yöneticileri, Başkanımız Av. Semih Gökayaz’ı ziyaret ederek baromuz üyelerine tezsiz yüksek lisans imkanı 

ile ilgili protokol yapılması ve üniversite-baro işbirliğinde ortak çalışmalar yürütülmesi için görüş alışverişinde bulundu.

Çağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Çetin Bedestenci, Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Müdürü Doç. Dr. Murat Koç ve Sosyal  

  Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. 
Öğr. Üyesi Saadet Sarıtaş, Baro Başkanımız Av. Semih 
Gökayaz’ı ziyaret etti. Çağ Üniversitesi hakkında ve 
akademik çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgi veren Çağ 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bedestenci’ye 
teşekkür eden Başkanımız Av. Semih Gökayaz, “Çağ 
Üniversitesi, bölgemizin ve ülkemizin önemli bir eğitim 
kurumu. Yapılan başarılı çalışmaları mutlulukla takip 
ediyoruz. Önümüzdeki süreçte baromuz ile üniversite 
işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak istiyoruz. Çağ 
Üniversitesinin de bu konuda aynı düşünce ve çalışma 
içinde olması bizi mutlu ediyor.” dedi.

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
Ziyarette, baromuz üyelerine tezsiz yüksek lisans 

imkanı ile ilgili protokol yapılması ve üniversite-
baro işbirliğinde ortak çalışmalar hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, Baro Saymanımız 
Av. V. Mert Kuşdemir, Yönetim Kurulu üyemiz Av. 
Özcan Delihasan, Baro Denetleme Kurulu üyemiz 
Av. Boray Dilik, Hukuk Fakülteleri ve Öğrencileri ile 
İletişim Komisyonu Başkanımız ve Çağ Üniversitesi 
Araştırma Görevlisi Av. Özge Demirdelen, Hukuk 
Fakülteleri ve Öğrencileri ile İletişim Komisyonu 
üyemiz Av. Ali Evrensel de hazır bulundu.

Yeni Adliye’deki çalışma alanlarımızı 
komisyon başkanlarımıza tanıttık

Baro Başkanlığımız, Yeni Adana Adliyesinde hizmet vermeye başladı. Tamamen yenilenen hizmet birimlerimize ait odalar, 

komisyon başkanlarımıza tanıtıldı.

Başkanımız Av. Semih Gökayaz ve Baro 
Müdürümüz Çiğdem Şahin, komisyon 
başkanlarımızı bilgilendirdi. Başkanımız ve 

Baro Müdürümüze, Başkan Yardımcımız Av. Miyesser 
Ersalan Önenli, Genel Sekreterimiz Av. İlker Mengü, 
Saymanımız Av. V. Mert Kuşdemir, Yönetim Kurulu 
üyelerimiz Av. Gül Yalçın ve Av. Özcan Delihasan 
da eşlik etti. Tanıtım programına katılan 
komisyon başkanlarımız, faaliyete başlayan 
avukat çalışma odası, kütüphane, adli yardım 
görüşme odası, komisyon toplantı salonu, 
avukat bekleme odaları, disiplin bürosu, CMK 
bürosu, sicil işleri, idari birimler, basın ve 
bilgi işlem merkezimizde yapılan yenilikleri 
yerinde gördü. Komisyon başkanlarımız 
ayrıca, inşası devam eden Başkanlık odası, 

sekreterya ve Avukatlar Salonu’ndaki çalışmaları 
inceledi. Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz 
“Avukatlarımızın çalışmalarına katkı sağlayacak, hem 
eğitimlerini gerçekleştirecek, hem birlikteliklerini 
pekiştirecek, hem de sıkıntılarını – sorunlarını gözden 
geçirme imkânı elde edebilecekleri ortam planladık. 
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
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Demokrasi ve hukuk mücadelesinde 
gazetecilere büyük görev düşüyor

Başkanımız Av. Semih Gökayaz, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Basın Yarışması Ödül Törenine katıldı. Av. 

Gökayaz, törende yaptığı açıklamada “Demokrasi ve hukuk mücadelesinde, gazetecilere büyük görev düşüyor” dedi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin (ÇGC) 
geleneksel Basın Yarışması Ödül Töreni, 
ÇGC Kültür ve Sosyal Tesisleri’nde yapıldı.  

   Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, ‘Güncel 
Yazı’ dalında Barış gazetesinden Oktay Erol’a ‘En İyi 
Güncel Yazı’ ödülünü, İlkhaber gazetesi muhabiri 
Bayram Bulut’a ise ‘Ahmet Yahşi Özel Ödülü’nü takdim 
etti. Başkanımız Av. Gökayaz, ödül kazanan tüm 
basın mensuplarını kutladı ve başarılarının devamını 
dileyerek, “Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğine 
tanıklık ediyoruz. Bu dönemde demokrasi ve hukuk 
mücadelesinde, gazetecilere büyük görev düşüyor. 
Bütün güçlükler ve zorluklara karşın mesleklerini 
layıkıyla yerine getiren tüm gazetecilerin emeklerine 
ve yüreğine sağlık.” dedi.

YEREL BASIN ZOR DURUMDA
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer 

Esendemir, konuşmasında programa katılan tüm 
konuklarına teşekkür etti. Pandemi sürecinde birçok 
basın kuruluşunun yayın hayatına son vermek zorunda 
kalmasına dikkat çekti. Mesleğin zor bir süreçten 
geçerken özellikle yerel medyanın ayakta kalmakta 
zorlandığına değindi.  Geceye Baro Başkanımız Av. 
Semih Gökayaz’ın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zeydan Karalar, Adana milletvekilleri Ayhan 
Barut, Müzeyyen Şevkin, Seyhan Belediye Başkanı 
Akif Kemal Akay, Yüreğir Belediye Başkanı M. Fatih 
Kocaispir, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı 
Yılmaz Karaca, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Rüstem Kaya Tepe, ünlü sanatçılar Haluk Levent, Rıza 
Akın ile çok sayıda protokol üyesi ve gazeteci katıldı.
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51 meslektaşımız ‘Aile ve Miras Hukuku 
Uzmanlık Eğitimi’ programımıza katıldı

3 gün süren ve 51 meslektaşımızın katıldığı sertifikalı “Aile Ve Miras Hukuku Uzmanlık Eğitimi” programımız tamamlandı.

Baromuz ve Şıpka-Şıpka Eğitim Danışmanlık 
İşbirliğiyle 22-23-24 2021 Ekim tarihlerinde 
düzenlenen eğitim programımız, Baromuz 

Tesislerinde yapıldı. Toplam 24 saatlik programda 
Prof. Dr. Şükran Şıpka (Altınbaş Üniversitesi), Doç. 
Dr. Tülay Aydın Ünver (İstanbul Üniversitesi), Av. Ayça 
Özdoğan, Av. Mehtap Açıkses Akpınar, Av. Sibel Günay, 
ve Av. Mehtap Yurtluk eğitim verdi.

Programda şu konular işlendi:
• Mal Rejimi Hukuku-Yasal ve Seçimlik Mal 

Rejimleri
• Mal Rejimi Sözleşmeleri
• Edinilmiş Mallar- Kişisel Mallar
• Eklenecek Değerler
• Denkleştirme
• Artık Değer Hesabı 
• Katılma Alacağının Ödenmesi
• Tasfiye Davasında İleri Sürülebilecek Talepler, 

İspat ve Tedbirler  
• Üçüncü Kişiye Açılacak Dava
• Yargıtay Uygulaması Çerçevesinde Katılma 

Alacağı, Değer Artış Payı Alacağı 
• Katkı Payı Alacağı Hesaplamaları

• Miras Hukukuna Hakim Olan Temel İlkeler
• Ölüm Tarihine Göre Uygulanacak Olan 

Hukukun Tespiti 
• Yasal Mirasçılık, Atanmış Mirasçılık, Miras 

Payı, Saklı Pay Oranları ve Örnek Çözümler

Eğitim programı sonunda, katılımcı baromuz 
üyesi meslektaşlarımıza sertifikaları Yönetim Kurulu 
üyelerimiz Av. Nevzat Elçi ve Av. Gül Yalçın tarafından 
takdim edildi.
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Cumhuriyet coşkusunu yaşadık

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Adana’da 
farklı etkinliklerle yapıldı. Atatürk 
Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na 28 Ekim’de 

çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar, 29 Ekim’de de 
tarihi Kız Lisesi’nde Vali Süleyman Elban’ın tebrikleri 
kabulü ve akşam yine aynı yerde Cumhuriyet 
Resepsiyonu ile devam etti. Bürokratlar, yerel 

yöneticiler, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, 
siyasetçiler ve iş dünyasının temsilcilerinin katıldığı 
kutlamalarda, Başkanımız Av. Semih Gökayaz da 
Baromuzu temsil etti. Başkanımız Av. Gökayaz, 
Adana Tabip Odası’nın Atatürk Parkı’nda düzenlediği 
kutlamaya da katıldı.
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Görev şehidimiz Av. Savaş Bedir ve icra 
memuru Hasan Fındıl’ı vefatlarının 20. 
yılında mezarları başında andık

Haciz işlemi sırasında uğradıkları saldırıda kaybettiğimiz görev şehidimiz Av. Savaş Bedir ve icra memuru Hasan Fındıl’ı 

vefatlarının 20. yıldönümünde mezarları başında andık.

Adana Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, 
Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Özcan 
Delihasan, merhum meslektaşımızın 

eniştesi Ramazan Fanaz, ablası Ayten Fanaz, 
kızkardeşleri Hacer Bedir, Aysel Ateş ve baro 
personelimiz, 20 yıl önce bugün görevi başında şehit 
edilen baromuz mensubu Av. Savaş Bedir’i Buruk 
Mezarlığındaki kabri başında andı.

UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ
Buruk Mezarlığı’nda düzenlenen anma 

programında, Baro Başkanımız Av.Gökayaz şunları 
söyledi: “Savaş Bedir’i unutmadık, unutmayacağız. 
20 yıldır onun adına düzenlediğimiz futbol turnuvası 
ile adını yaşatıyoruz. Hain bir saldırı sonucunda 
görevini ifa ederken katledilen, meslek şehidimizi ve 

aynı olayda yitirdiğimiz icra memuru Hasan Fındıl’ı 
rahmet ve saygıyla anıyorum. En güzel çağlarında, 
mesleğe ve yaşama dair umutlar taşıdığı dönemlerinde 
yitirdiğimiz Av. Savaş Bedir’e yönelen bu saldırıyı ve 
zihniyeti lanetliyorum. Yaşanması kabul edilmeyen bu 
olayların altında avukatı mesleki bilgi ve deneyimini 
sunan kişi olarak değil, dosyanın ve uyuşmazlığın 
tarafıymış gibi gören zihniyetin saldırısı vardır. 
Dileğimiz; insanlarımızın hak arayışında ve adalete 
erişiminde sesi olan meslektaşlarımıza yönelik sözlü ve 
fiili saldırıların son bulmasıdır. Bu tür üzücü olayların 
yaşanmaması için de Baro olarak üzerimize düşenleri 
fazlasıyla yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın.”

Anma programı Av. Savaş Bedir ve aynı olayda şehit 
olan İcra Memuru Hasan Fındıl’ın kabrinde duaların 
okunmasıyla sona erdi.
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İş Hukuku’nda Yargıtay ilke kararlarını 
panelimizde değerlendirdik

Programımızda İstanbul BAM 31. Hukuk Dairesi Üyesi Uğur Ocak ve Adana BAM 7. Hukuk Dairesi 2. Heyet Başkanı 

İsmail Düzenli bilgi ve deneyimlerini aktardı.

Seyhan Oteli’ndeki programımıza Baro 
Başkanımız Av. Semih Gökayaz, Başkan 
Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, 

Yönetim Kurulu üyelerimiz Av. Nevzat Elçi, Av. Özcan 
Delihasan, Av. Ayşe Duygu Özgüven, Türkiye Barolar 
Birliği Delegemiz Av. Sinem Tanrısınatapan, TBB 
Disiplin Kurulu Üyemiz Av. Mustafa Çinkılıç, Adana 
Adliyesi ve Mersin Adliyesi iş mahkemeleri hakimleri, 
komisyon başkanlarımız, komisyon üyelerimiz, 
meslektaşlarımız ve stajyer avukatlar katıldı.

BİLGİLENDİRME  FAALİYETLERİ  SÜRECEK
Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz 

açılış konuşmasında her ay farklı konularda 
gerçekleştirecekleri eğitim seminerleri ile 
bilgilendirme faaliyetlerinin süreceğini söyledi. 
Başkanımız Av. Gökayaz şöyle devam etti: “Yönetim 
Kurulu üyesi arkadaşlarım, 28 komisyon ve Yürütme 
Kurulundaki meslektaşlarımla başarılı çalışmalar 
yapıyoruz. Biz, komisyonlardaki arkadaşlarımızın, 
süreçlere dahil olmasını istiyoruz. Baro Başkanı olarak 
tüm arkadaşlarımızın önünü açmaya çalışıyorum. 
Bugünü kadar yaklaşık 15 komisyon başkanımız ve 
üyelerimizle toplantı yaptım. Toplantıları periyodik 
olarak yapacağız.” Başkanımız Av. Gökayaz sözlerini 
şöyle sürdürdü: “2017 yılında göreve gelen şu anki 
TBB yönetimi, barolar tarafından 2 defa olağan üstü 
genel kurul talep edilmiş olmasına rağmen ne yazık 
ki toplanmamış, Çoklu Baro Yasası sürecinde olumsuz 
bir anlayış içinde olunmuştur. Ancak Adana Barosu 
olarak sizlere avukatlığın bağımsızlığına, avukatlığın 
onuruna yakışır bir TBB Başkanı ve Yönetimi seçmek 
için elimizden geleni yapacağız.”

KONUŞMACILAR SORULARI DA YANITLADI
Av. Semih Gökayaz’ın açış konuşmasıyla başlayan 

panelimizi, Adana Baromuz İş ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Volkan Böke yönetti. 
Panelde; İstanbul BAM 31. Hukuk Dairesi Üyesi Uğur 
Ocak, belirsiz alacak davalarındaki sürpriz karar 
yasağı, Borçlar Kanunu öncesi ve sonrasında yıllık izin 
alacağındaki zamanaşımı, asıl-alt işveren uygulamaları 
hakkında bilgi verdi. Adana BAM 7. Hukuk Dairesi 2. 
Heyet Başkanı İsmail Düzenli ise arabuluculuk, ıslah 
uygulamaları, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil 
ücreti alacaklarının hesaplamalarını Yargıtay ve İstinaf 
Mahkemeleri uygulamalarıyla değerlendirdi.
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Çukurova Teknokent’in Marka ve Patent 
Vekilliği Sınavları Hazırlık Eğitimlerine 
üyelerimiz yüzde 70 indirimle katıldı

Baromuz ve Çukurova Teknokent arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle, meslektaşlarımız marka ve patent 

vekilliği sınavlarına hazırlık eğitimlerine, yüzde 70 indirimle katıldı.

Protokol, Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz 
ve Çukurova Teknokent Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Selçuk Çolak, işbirliği için 

protokol imzaladı. Protokol kapsamında, “Marka ve 
Patent Vekilliği” sınavları için düzenlenen hazırlık 
eğitimlerine, Baromuza üye olan meslektaşlarımız 
yüzde 70 indirimli olarak katılma imkanı buldu.

Buna göre, eğitimlerin ücreti şöyle düzenlendi:
• Marka vekilliği sınavı hazırlık eğitimi; KDV 

dahil 1250 TL (Adana Barosu üyelerimiz için eğitime 
katılım ücreti: 375 TL)

• Patent vekilliği sınavı hazırlık eğitimi; KDV 
dahil 1250 TL (Adana Barosu üyelerimiz için eğitime 
katılım ücreti: 375 TL)

• Patent ve marka vekilliği sınavı hazırlık eğitimi 
(her iki eğitim için toplam fiyat); KDV dahil 2000 TL 
(Adana Barosu üyelerimiz için eğitime katılım ücreti: 
600 TL)

Ayrıca protokol kapsamında, meslektaşlarımıza 
yönelik, “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Uzmanlık 
Eğitimi” başlıklı eğitimler düzenlenecek. Eğitimlerle, 
bilgi paylaşımı ve tecrübe aktarımı yapılarak ‘fikri 
mülkiyet’ konulu davalar için ihtisaslaşmanın 
sağlanması hedefleniyor. 

MARKA VE PATENTİN ÖNEMİ ARTIYOR
Protokolün imzalanmasının ardından Teknokent 

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Çolak, 
Başkanımız Av. Semih Gökayaz, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Av. Özcan Delihasan ve Av. Mustafa Kemal 

Girmen’e Teknokent içerisinde bulunan Ar-Ge 
alanlarını gezdirdi. İşbirliği hakkında bilgi veren 
Başkanımız Av. Semih Gökayaz, ticaretin globalleşmesi 
ve ekonominin tüm dünyada büyümesiyle ‘fikri 
mülkiyet’ konusunun öneminin arttığını belirtti. Av. 
Gökayaz, “Gelişen teknolojiyle bir yandan ticaret 
kolaylaşırken, diğer yandan ürün çeşitliliği de 

sürekli artıyor. Bu da fikri 
mülkiyet, marka ve patent 
kavramlarının önemini 
artırıyor. Çukurova 
Teknokent’le yaptığımız iş 
birliğiyle, meslektaşlarımız 
bu alanda ihtisaslaşabilecek. 
Ayrıca Marka ve Patent 
Vekilliği sınavlarına hazırlık 
eğitimlerine yüzde 70 gibi 
büyük bir indirim oranıyla 
yararlanma imkanı buldu.” 
dedi.
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SMA hastası Eliz Mira’nın tedavisine 
destek için bir araya geldik

SMA hastası Eliz Mira’nın tedavisi için düzenlenen kampanyaya katkı sunmak amacıyla düzenlediğimiz kahvaltıda 

meslektaşlarımızla buluştuk.

SMA hastası Eliz Mira’nın tedavisi için ailesinin 
Adana Valiliği izniyle başlattığı yardım 
kampanyasına Adana Barosu olarak destek 

veriyoruz. Tedavisi için gereken paranın yüzde 70’i 
toplanan Eliz Mira’nın yardım kampanyasına katkı 
sağlamak amacıyla Baro olarak kahvaltı programı 
düzenledik. Baro Tesislerimizde gerçekleşen kahvaltı 
programından elde edilen bağışlar, Eliz Mira için 
açılan hesaba yatırılacak. 

ELİZ MİRA BİZİM DE KIZIMIZ
Kahvaltı programına katılan Baro Başkanımız Av. 

Semih Gökayaz, Eliz Mira Mert’in annesi Yonca ve babası 
Serkan Mert ile yakından ilgilendi. Yaşama tutunmaya 
çalışan minik Eliz Mira’nın annesi Yonca Mert, “Bizi 
yalnız bırakmayan ve kızımız Eliz Mira’ya sahip çıkan 
Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz ve tüm avukat 
dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Kızımızın hayata 
tutunacağına olan inancımızı artırdılar” dedi. Baro 

Başkanımız Av. Semih Gökayaz da kahvaltı programına 
destek ve katkı sağlayan tüm meslektaşlarına teşekkür 
etti. “Eliz Mira bizim de kızımız. O’nun için fazla 
zamanımız yok. Birçok çocuğumuzun tedavisi için 
hayırseverlerin destekleriyle gerekli yardım toplandı. 
Şimdi sıra Eliz Mira’da.” diye konuştu.

Etkinliğe, Baro Başkan Yardımcımız Av. Miyesser 
Ersalan Önenli, Genel Sekreterimiz Av. İlker Mengü, 
Yönetim Kurulu üyelerimiz Av. Gül Yalçın Aslan, Av. 
İlker Güzel, Av. Erkan Çetin, Seyhan Belediye Başkan 
Yardımcısı Rukiye Çinkılıç, TBB Disiplin Kurulu 
üyesi Av. Mustafa Çinkılıç, Baromuz Çocuk Hakları 
Komisyonu Başkanı Av. Gamze Lamba Apaydın, Av. 
Murat Gülsün, komisyon üyeleri ile aileleri katıldı.

Eliz Mira için Adana Valiliği izniyle yürütülen 
yardım kampanyasına destek vermek için:

Akbank IBAN: TR19 0004 6003 3488 8000 2061 98
Alıcı: Eliz Mira Mert Yardım Kampanyası
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Sokak hayvanlarına yardım eli uzatıyoruz

Hayvanlara yapılan işkenceye sessiz kalmadık

Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonumuz, düzenledikleri organizasyonlarla sokak hayvanlarını beslerken, yaralı ya da 

hayvanların da tedavisini sağlıyor.

Baromuz Hayvan Hakları Komisyonu, 3 olayda hayvanlara kanuni tanımıyla “acımasız ve zalimce muamele’’ yapanlar 

hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adana Barosu 
Hayvan Hakları 
Komisyonu 

Başkanımız Av. Ali Mert 
Karakılçık, Komisyon 
Başkan  Yardımcısı     Av.  
Özge Buğa, Yürütme 
Kurulu Üyeleri Av Gökçe 
Doğan, Av. Buse Gül Yıldız 
ve Av. Simge Anlı özel 
araçlarıyla yanlarında 
götürdükleri 120 kilo 
mama ile Seyhan Baraj 

Gölü çevresinde terkedilmiş sahipsiz hayvanları 
beslediler.  Hasta bir sokak köpeği gören avukatlar, 
can çekişen hayvanı tedavi edilmesi için kendi 
imkanları ile veteriner kliniğine götürdüler. Bir başka 
organizasyonda ise Adana Barosu Başkan Yardımcımız 
ve Hayvan Hakları Komisyonu Koordinatörü  Av. 
Miyesser Ersalan Önenli, Komisyon Başkanımız Av. Ali 
Mert Karakılçık, komisyonu üyeleri ve avukatlar özel 
araçlarıyla yanlarında götürdükleri 200 kilo kırıntı, 50 
kilo kuru mama ile Topalak köyü ve Seyhan Baraj Gölü 
çevresinde sahipsiz hayvanları beslediler.

İSTEDİKLERİ BİR KAP SU BİR KAP YİYECEK
Komisyon Başkanımız Av. Ali Mert Karakılçık, 

“Hediye alınan kedi ve köpekleri maalesef sokaklara 
bırakıp gidenler var. O hayvanlar ne olacak diye de 
hiç düşünülmüyor. Sokaklarda başıboş dolaşan kedi 
ve köpekler hızla çoğalıyor. Terk edilenler için kurulan 
Adana’daki Hayvan Rehabilitasyon Merkezi de artık 
yeterli gelmiyor. Şimdi kısırlaştırıp aşılarını yaptıktan 
sonra kulaklarına küpelerini takıyor ve aldığımız yere 
geri bırakıyoruz. Geçici bir heves ile alınan bu hayvanları 
nasıl terk ediyorlar şaşıyorum. Hayvanların bizden 
istedikleri bir kap su, bir kap yiyecek ve sevgidir.” dedi.

Baro Başkan Yardımcımız ve Hayvan Hakları 
Komisyonu Koordinatörümüz Av. Miyesser 
Ersalan Önenli, Hayvan Hakları Komisyonu 

Başkanımız Av. Ali Mert Karakılçık, Komisyon Başkan 
Yardımcımız Av. Özge Buğa, komisyon üyeleri, Av. 
Aslı Sena İncesoy ve Av. Hüseyin Kaplan, 3 ayrı olayda 
hayvanlara kanuni tanımıyla ‘’acımasız ve zalimce 
muamele’’ yapanlar hakkında Adana Cumhuriyet 

Savcılığı Suçüstü Bürosuna suç duyurusunda bulundu. 
Hayvan Hakları Komisyonu Başkanımız Av. Ali 
Mert Karakılçık “Sorumlular hakkında yasal işlem 
yapılması, hak ettikleri cezayı alması için elimizden 
geleni yapacağız” dedi.

Komisyonun medya, sosyal medya ve hayvansever 
camiadan edindiği bilgiler doğrultusunda suç 
duyurusunda bulunduğu olaylar şöyle;

* 26.09.2021 tarihinde İstanbul Tuzla Tepeören’de 
av köpeklerinin dinlenme yeri olan bir çiftlikte H.S.D. 
tarafından “Kral” isimli bir köpeğin acımasızca tüfekle 
nişan alınarak öldürülmesi.

* İstanbul’da doktor A. G.’nin, yaşadığı apartmanın 
altındaki kulübedeki köpeğe sistematik işkence etmesi, 
kulübesinde oturan köpeğin kulağından tutarak 
yüzüne yumruk atması.

* 29.09.2021 tarihinde gündüz saatlerinde 
İstanbul’da tasmalı ve sahipli köpeğin, kimliği belirsiz 
bir şahıs tarafından öldüresiye dövülmesi.
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İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz

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

Ekim 2021 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Türkiye’de 
Kadına Şiddetin Önlenmesine İlişkin Savunuculuk, 
Politika Üretimi ve İyi Örnekler Çalıstayı”nda bir araya 
geldi. Çalıştaya Adana Barosunu temsilen, Başkan 
Yardımcısı ve Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Merkez 
Koordinatörü Av. Miyesser Ersalan Önenli ile TBB 
Delegesi ve Merkez Üyesi Av. Sinem Tanrısınatapan 
katıldı. “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” 
kararının alındığı toplantıda Adana, İstanbul, Ankara, 

İzmir, Tekirdağ, Isparta, Konya, Şanlıurfa, Denizli ve 
Antalya’dan bireysel katılımcılar da yer aldı. 

SAHADAKİ GELİŞMELER KONUŞULDU
Açılış konuşmasını Türkiye Kadın Dernekleri 

Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü ve İzmir 
Barosu Başkanı Özkan Yücel’in yaptığı çalıştay, 
pandemi döneminde Kadın ve Çocuk Analizi’nin 
yer aldığı Av. Süreyya Kardelen sunumu ile başladı. 
Toplantıda, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden 
çekilmesinden sonra sahada neler olduğu, bu 
süreçten sonra ne yapılması gerektiği ve yeni bir 
yol haritası çizilmesine yönelik fikirler ile hukuki 
sorunlar konuşuldu. Çalıştaya katılan konuşmacılar, 
Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesinden bu yana 
199 kadının öldürüldüğünü, kolluğa müracaat eden 
mağdurlara kolluk desteğinin zamanında ve gerektiği 
gibi yapılmadığını söyledi. Toplantıda, “İstanbul 
Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” diyerek mücadeleye 
devam kararı alınırken, sonuç bildirisinin 3 Kasım 2021 
tarihinde açıklanacağı belirtildi.

Sandras Dağı için mücadelemiz sürüyor

Muğla Köyceğiz’de en az 80 tür endemik bitkiye ev sahipliği yapan Sandras Dağı’nın maden ocaklarına kurban edilmemesi 

için, Baromuza üye avukatların da gönüllü desteğiyle yürütülen mücadele sürüyor.

Sandras Dağı’nda Çamovası Mahallesi 
sınırlarında yapılması planlanan olivin ocağı 
ve kırma eleme tesisi için verilen ‘Çevresel 

Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararının 
iptali için açılan davanın keşif ve bilirkişi incelemesi 
yapıldı. Kitle örgütleri ve yaşam savunucularının da 
katılım sağladığı keşifte iki ocağın ve kırma eleme 
tesislerinin yapılacağı alan gezildi. 
Baromuz üyesi meslektaşımız 
Av. İsmail Hakkı Atal, maden 
ruhsat sahasının 100 hektarlık 
bölümünün ‘kesin korunan SİT 
alanı’nı ihlal ettiğini vurguladı. 
Keşfe katılan Av. Atal, “Köyceğiz’in 
önemli içme suyu kaynaklarından 
Çayhisar Deresi’ni ve Çayhisar 
Vadisi’ni zehirlemesi beklenen 
Efes Olivin Madeni ÇED muafiyeti 
iptal davasının keşfini yaptık. Keşif 

esnasında Sandras Dağı’nda yanan ve Anayasa gereği 
tekrar ağaçlandırılması gereken orman alanlarımızı da 
gördük. Paris Anlaşması’nın imzalanmasından bu yana 
geçen 20 yılda yanan orman alanı kadar ormanımızın 
1 yılda yandığı bugünlerde devlet kurumlarının bir 
an önce orman varlığını azaltan özel sektöre ait tüm 
maden ruhsatlarını iptal etmesi gerekmekte.” dedi.
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Antrenör Miraç Zengel yönetiminde sahaya 
çıkan takımımızda; Öykü Eşberk, Nihal 
Demirbaş, Esen Tuncer Özdemir, Elif Kaya, 

Büşra Kaya, İrem Közig ,Başak Kınık, İrem Burgu ve 
Sinem Yönelli Kürşat yer aldı. İlk seti 25-15 , ikinci seti 
25-18 son seti de 25-11’lik skorla kazanmasını bilen 
takımımız gümüş grupta şampiyon olarak kupaya 
uzandı. Takımımız, finale kadar Denizli Barosunu 3- 
2, Düzce Barosunu 3-0, yarı finalde Mersin Barosunu 
3-0 yendi. Takımımız tek mağlubiyetini ise İstanbul 
Barosuna 3-1 yenilerek aldı. Takım Kaptanımız Başak 
Kınık, duygularını aktarırken “Bu turnuva, 5 Ocak 
turnuvamızdan 2 yıl sonra yapılan ilk turnuvaydı. 
Her ne kadar pandemi dolayısıyla aktif bir şekilde 
antrenman yapamasak da son 3-4 aydır yaptığımız 
antrenmanların meyvesini aldığımızı düşünüyorum.” 
dedi.

ANTRENMANLARIN MEYVESİ ALINDI
Toplam 4 branşta 7 takımla katıldığımız turnuvada 

Adana Barosu Anka Erkek Futbol Takımı da Altın 
Grup’ta 2. oldu. Maçlar için Kahramanmaraş’a giden 
ve takımlarımıza destek veren Baro Başkanımız Av. 
Semih Gökayaz, “Kahramanmaraş Barosu Başkanımız 
Av. Muhammed Burak Gül ve emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum. Cumhuriyet Bayramı’nı böyle bir turnuva 
ile kutlamak bizim için çok kıymetli” dedi.  Turnuvada, 
takımlarımızda Yönetim Kurulu Üyemiz ve Spor 
Komisyonu Koordinatörümüz Av. Özcan Delihasan, 
Spor Komisyon Başkanımız Av. Sefa Ün, Yönetim 
Kurulu Üyemiz Av. İlker Güzel, Spor Komisyonu 
Başkan Yardımcılarımız Av. Arda Aslankeser ve Av. Ali 
Osman Kemaneci ve Av. Kasım Yaraşır da sahaya çıktı.

Kadın Voleybol Takımımız, Cumhuriyet 
Kupası Avukat Spor Oyunları’ndan 
Şampiyonlukla döndü

Kahramanmaraş Barosu Cumhuriyet Kupası Avukat Spor Oyunları’nda Adana Barosu Kadın Voleybol Takımımız, Gümüş 

Grup finalinde Kahramanmaraş ekibini 3-0 yenerek şampiyon oldu.
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Baro Başkan Yardımcımız Av. Miyesser 
Ersalan Önenli, Çukurova Üniversitesi 
2021-2022 Akademik Yılı Açılış 
Törenine katıldı

Ankara Tren Garı terör saldırısında 
yitirdiğimiz 107 yurttaşımız anıldı

Adana’da, 10 Ekim 2015 tarihinde IŞİD’in Ankara Tren Garı önünde bombalı terör saldırılarında hayatını kaybeden 107 

kişi için anma programı düzenlendi.

Çukurova Üniversitesi 2021-2022 Akademik 
Yılı Açılış Töreni, üniversitenin Mithat 
Özsan    Amfisi’nde yapıldı. Törene,   

   Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve önceki YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Adana Valisi Süleyman 
Elban, TÜBİTAK Başkanı Prof Dr. Hasan Mandal, 
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 
Baro Başkan Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, 

akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Çukurova 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sanatçıları 
tarafından sunulan dinletinin ardından açılış töreni, 
konuşmalarla devam etti.

Adana Barosu olarak, Çukurova Üniversitesi 
öğretim kadrosu ve öğrencilerine yeni akademik yılda 
başarılar diliyoruz.

Baromuz, KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin 
çağrısıyla Seyhan Belediyesi Barış Anıtı 
önünden bir araya gelen siyasi parti 

temsilcileri, meslek kuruluşları, sendikalar, dernekler 
ve yurttaşlar saygı duruşunun ardından basın açıklaması 
gerçekleştirdi. Açıklamada barış ve adalet çağrısı 
yapılarak, vahim olayın faillerin bir an evvel ortaya 
çıkarılması talebini yineledi ve terör lanetlendi. Anma 
programına Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, HDP 
Adana Milletvekili Kemal Peköz, Emek Partisi Genel 
Başkanı Ercüment Akdeniz, TTB Konsey Başkanı Prof. 
Dr. Şebnem Korur Fincancı, CHP Adana İl Başkanı 
Mehmet Çelebi, önceki dönem Baro Başkanlarımız 
Av. Mengücek Gazi Çıtırık, Av. Veli Küçük’ün yanı sıra 
çok sayıda meslektaşımız ve yurttaşlar katıldı. 

Törende yakınlarını kaybedenler ve olayda 
yaralananlar yaşadıklarını paylaştı. 10 Ekim Anıtı’na 
“barış” ve “adalet” yazılı karanfiller bırakıp, gökyüzüne 
beyaz güvercin uçurdular.
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Adana Büyükşehir Belediyesi ile kadına 
yönelik şiddetle mücadelede işbirliğine dair 
protokol imzaladık

Çocuk ve kadına yönelik şiddet ve istismarla 
mücadele için Seyhan Belediyesi ile protokol 
imzaladık

Baromuz ile Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı arasında, kadına yönelik şiddetle 

mücadelede kurumsal işbirliğine dair protokol imzalandı.

Baromuz ve Seyhan Belediyesi Başkanlığı arasında, ‘çocuk ve kadına yönelik şiddet ve istismara karşı kurumsal işbirliği’ 

için, protokol imzalandı.

Baromuz ile Adana Büyükşehir Belediyesi 
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı 
arasında, kadına yönelik şiddetle 

mücadelede kurumsal işbirliği için protokol imzalandı. 
Başkanlık odamızda yapılan törende, Adana Barosu 
Başkan Yardımcımız ve Kadın Hakları Merkez 
Koordinatörümüz Av. Miyesser Ersalan Önenli ile 
Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri 
Dairesi Başkanı Ayten Dolanca protokolü imzaladı. 
Daha fazla mağdur ve ihtiyaç sahibi kadına erişim 
imkanı ve hukuki destek sağlayacak olan protokolün 
imzası sırasında Adana Büyükşehir Belediyesi 
Sosyoloğu Elif Uraz Adana Barosu TBB Delegesi 
Av. Sinem Tanrısınatapan ve Kadın Hakları Merkez 
Başkanı Av. Ayşenur Karayel ile merkez üyesi Av. Melis 
Eşberk de hazır bulundu.

Protokol gereği; Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın 

ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca Baromuz Kadın 
Hakları Merkezine yönlendirilen, şiddet mağduru 
ve dezavantajlı gruplarda yer alan kadınlara hukuki 
danışmanlık ve destek ile ihtiyaç duyulması ve gerekli 
şartları taşımaları halinde Adana Barosu Adli Yardım 
Bürosundan avukat görevlendirilmesi yapılacak. Ayrıca 
Adana Büyükşehir Belediyesi personeline Baromuz 
Kadın Hakları Merkezi tarafından kadına yönelik 
şiddetle mücadeleye ilişkin eğitimler düzenlenecek.

Başkanlık odamızda düzenlenen törende, 
Adana Barosu Başkan Yardımcımız, 
Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Merkez 

Koordinatörümüz Av. Miyesser Ersalan Önenli ile 
Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Rukiye Çinkılıç 
protokole imza attı. İmza töreninde, Çocuk Hakları 
Merkez Başkanımız Av. Gamze Lamba Apaydın ve Av. 
Murat Gülsün ile merkez üyelerimiz Av. Merve Orçan 
ve Av. Nazife Semra Şahin de hazır bulundu. 

Protokol ile adalete erişimde zorlanan mağdur 
ve ihtiyaç sahibi çocuk ve kadınlara Adana Barosu 
olarak hukuki destek sağlayacağız. Seyhan Belediyesi 
Başkanlığınca yönlendirilen çocuk ve kadınlara hukuki 

danışmanlık ve destek verilecek. İhtiyaç duyulması 
ve gerekli şartları taşımaları halinde Adana Barosu 
Adli Yardım Bürosu’ndan avukat görevlendirilmesi 
yapılacak. Ayrıca eğitimler verilecek.
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Belemedik’in güzelliklerini keşfettik

Baromuz üyesi meslektaşlarımız, Spor ve Kültür-Sanat Komisyonlarımızın düzenlediği ‘Belemedik Doğa Yürüyüşü’nde 

buluştu. 11 kilometrelik parkurda yapılan etkinlikte Belemedik Kanyonu, Çakıt Vadisi ve Hicaz demiryolunun tarihi ve 

doğal güzellikleri görüldü.

Doğa yürüyüşüne, Baro Başkanımız Av. 
Semih Gökayaz, Başkan Yardımcımız Av. 
Miyesser Ersalan Önenli, Yönetim Kurulu 

üyelerimiz Av. Gül Yalçın Aslan, Av. Neval Yurtdaş, 
Spor Komisyonu Koordinatörü Yönetim Kurulu 
üyemiz Av. Özcan Delihasan, Kültür Sanat Komisyonu 
Koordinatörü Yönetim Kurulu üyemiz Av. Ayşe Duygu 
Özgüven, Spor Komisyonu Başkanımız Av.Sefa 
Ün, Kültür Sanat Komisyonu Başkanımız Av. Fatih 
Aslan, avukatlar, stajyer avukatlar ve aileleri katıldı. 
Etkinlikte, Belemedik Kanyonu, Çakıt Vadisi ve Hicaz 
demiryolunun tarihi ve doğal güzellikleri görüldü. 
Avukatlar, aralıklarla yağan yağmura rağmen 11 
kilometrelik güzergahta rastladıkları yerlerin doğal ve 
tarihi güzelliklerini fotoğraf kameralarının kadrajına 
sığdırmayı da ihmal etmediler.

İLK DOĞA YÜRÜYÜŞÜMÜZ
Başkanımız Av. Semih Gökayaz, “İlk doğa 

yürüyüşümüzü Belemedik’e gerçekleştirdik. Gerçekten 
güzel bir gün yaşadık. Belemedik mutlaka görülmesi 
gereken bir yer. Adana’da yaşayan bizler için en çok bir 
saat uzakta birçok cennet köşe var. Bu yerlerin keşfi için 
bu yıl masa takvimimizi meslektaşlarımızın da ilgisini 
çekecek Adana’ya en fazla bir saat uzaklıktaki cennet 
köşelere ait fotoğraflardan oluşturduk. Etkinliğimizi 
organize eden Spor Komisyonu Başkanımız ve 
komisyon üyelerine, katılım sağlayan meslektaşlarıma 
ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ayrıca 
bizlere eşlik eden rehberler Efe Cansu ve Hüseyin 
Birbiri’ye de yöre hakkında verdikleri bilgilerle 
yürüyüşümüze katkı sağladıkları için teşekkür ederim.” 
dedi.
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Bisiklet Topluluğumuz pedallıyor

Baromuz Bisiklet Topluluğu, etkinliklerine 10 kilometrelik ‘Adnan Menderes Turu’ ile başladı. Turda, Başkanımız Av. 

Semih Gökayaz ve 32 meslektaşımız pedal bastı.

Baromuz bünyesinde kurduğumuz Bisiklet 
Topluluğu, ilk etkinlik olarak 10 kilometrelik 
‘Adnan Menderes Turu’ düzenledi. Etkinlikte 

Spor Komisyonu Koordinatörü Av. Özcan Delihasan, 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. A. Duygu Özgüven, Spor 
Komisyonu Başkanı Av. Sefa Ün, Bisiklet Topluluğu 
kurucularından Av. Sevda Sevilmiş ile 32 avukat pedal 
bastı. 

ZİHNİMİZİ DİNLENDİRDİK
Tanışma turu boyunca bisikletiyle topluluk 

üyelerine eşlik eden Adana Barosu Başkanı Av. 
Semih Gökayaz, “Fosil yakıtlardan kaynaklanan 
çevre kirliliğine karşı alternatif ulaşım araçlarına 
dikkat çekmek,   bisiklete   ve   bisiklet   sporuna  
meslektaşlarımızın ilgisini yönlendirmek amacıyla 
Baromuz bünyesinde Bisiklet Sporları Topluluğunu 
kurduk. Spor Komisyon Başkanımız Av. Sefa Ün, Bisiklet 
Topluluğu Kurucumuz Av. Sevda Sevilmiş ve Komisyon 
Koordinatörümüz Av. Özcan Delihasan’a emekleri için 
teşekkür ediyoruz. Hafta içi duruşmalardan ve dava 
dosyalardan yorulan zihnimizi bugün dinlendirdik” 
dedi.

MOTTOMUZ: İKİ PEDAL BİR NEFES
Baromuz Bisiklet Topluluğu Kurucusu Av. Sevda 

Sevilmiş de topluluğu kurarken “İki pedal bir nefes” 
mottosuyla yola çıktıklarını söyledi. Av. Sevilmiş 
“Kimi zaman gün doğumlarına eşlik eden, kimi zaman 
doğanın bağrında güzel rotalara kimi zaman kültürel 
tarihi noktalara varılan pedallamalarda kimi zamansa 
sadece şehir içi turlarımızda meslektaşlar olarak hep 
birlikte olalım istedik.” diye konuştu.

60 KİLOMETRELİK YENİCE TURU
Bisiklet Topluluğumuz bir başka etkinlikte ise 

Baraj Yolu’nda start alarak Yenice’ye pedalladı. 
Topluluk üyeleri, E-5 üzerinden “Adana-Yenice” 
yolunu pedalladıktan sonra dönüş güzergahını 
Karaisalı - Karahan köyü arasında yaparak tamamladı. 
Toplam 60 kilometrelik parkurda 20 avukat pedal 
bastı. Etap boyunca toplam 10 mola verildi. Bisiklet 
Topluluğumuzun üyeleri Yenice’deki bir işletmede 
kahvaltı olarak sıkma, gözleme ile ayran içerek 
yorgunluk attı. Spor Komisyonu Başkanımız Av. Sefa 
Ün, “Baro üyesi meslektaşlarımızla birlikte olmak 
mesleki dayanışmamıza önemli katkı sağlamakta.” 
dedi.
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Kurumlarla güçlü iletişim sürdürülüyor

Adana Barosu olarak çalışmalarımızı, Adana ve çevre illerdeki sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve 

meslektaşlarımızla yakın temas kurarak sürdürüyoruz.

ADLİYENİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK
Adana Barosu Başkanımız Av. Semih Gökayaz, 

Başkan Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, 
Yönetim Kurulu üyelerimiz Av. İlker Güzel, Av. A. Duygu 
Özgüven ve Av. Neval Yurtdaş, Yüreğir Belediye Başkanı 
Av. Fatih Mehmet Kocaispir’i makamında ziyaret 

etti. Ziyaret sırasında yeni adliye binası çevresinin 
düzenlenmesi, otopark konusu, mesleğimizin 
sorunları ve çözümleri hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Kocaispir, “Yeni adliye binasının çevresine ilişkin imar 
uygulaması kesinleşti. Çok yakında çevrenin çehresinin 
değişeceğine inanıyorum. Meslektaşlarımızın yaşadığı 
otopark sorununun çözümü için biz de elimizden geleni 
yapacağız.” dedi. Samimi ortamda geçen görüşmede 
Başkanımız Av. Gökayaz ise Yeni Adana Adliyesi’nde 
meslektaşlarının yaşadığı otopark sorununa değindi. 
Konu hakkında karşılıklı çözüm önerileri konuşuldu. 
Ziyarette Yüreğir Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat 
Ayhan Benlice ve Orhan Tosun ile Hukuk Müdürü Av. 
İbrahim Bakıcı da hazır bulundu.

MESLEĞİMİZ ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR
Adana Barosu Başkanımız Av. Semih Gökayaz, 

TBB delegelerimiz Av. Veli Küçük ve Av. Kezbannur 
Özşahin Aksu ile birlikte Hatay Barosu Başkanı Av. 
Hüseyin Cihat Açıkalın’ı ziyaret etti. Ziyarette, savunma 
mesleğini yakından ilgilendiren gelişmeler hakkında 
değerlendirme yapıldı. Av. Hüseyin Cihat Açıkalın, 
“Mesleğimiz zor bir süreçten geçerken barolar olarak 
belli başlı sorunlarımızın çözümü için yoğun mesai 
harcıyoruz. Semih Başkanım ve TBB delegesi Sayın 
Av. Veli Küçük ve Av. Kezbannur Özşahin Aksu’ya 
nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. 
Meslektaşlarımızla ortak sorunlarımız var. Bu konuları 
istişare etme fırsatı bulduğumuz için ayrıca mutlu 
oldum.” dedi. Başkanımız Av. Semih Gökayaz ise Hatay 
Barosu Başkanı Av. Hüseyin Cihat Açıkalın’a ev sahipliği 

için teşekkür ederek, “Savunma mesleğinin sorunları 
her geçen gün çığ gibi büyümektedir. El ele omuz 
omuza verilerek, mesleki dayanışma ile mesleğimizin 
sorunlarının çözümüne daha kolay ulaşırız.” diye 
konuştu. Sohbet ortamında geçen ziyarette, güncel 
konular da değerlendirildi.

SİSTEMİN AMACI VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK
Adana Genel İcra Dairesi Müdürü Metin Özer, 

Adana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürü Eyüp 
Göçer, Adana Banka Alacakları İcra Dairesi Müdürü 
İhsan Ateş ve Adana Abonelik Sözleşmeleri İcra 
Dairesi Müdürü Ayla Aydıner, Başkanımız Av. Semih 
Gökayaz’ı ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında yeni icra 
dairesi modeli nedeniyle usul ve işlemlerde yaşanan 
sorunlar ve çözümleri hakkında görüş alıverişinde 
bulunuldu. Görüşmede, bu sistemin amacının 
verimliliği arttırmak ve icra dairelerinde yaşanan 
yoğunluğu azaltmak olduğu, icra işlemlerin elektronik 
ortam üzerinden yapılmasının amaçlandığı ifade 
edildi. Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, sistemin 
yerleşmesi için zamana ihtiyaç olduğunu, yaşanan 
sorunların da karşılıklı iletişim ve personel eksikliğinin 

giderilerek çözülebileceğinin altını çizdi. Stajyer 
avukatlara yönelik yeni icra müdürlüklerinin işleyişi 
hakkında bilgilendirmede bulunmaları talebi de icra 
müdürleri tarafından olumlu karşılandı. Başkanımız 
Av. Gökayaz, icra müdürlerine bu konuda verecekleri 
destek nedeniyle teşekkür etti.
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GÜNDEMDEKİ KONULAR DEĞELENDİRİLDİ
Adana Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, 

TBB delegelerimiz Av. Veli Küçük ve Av. Kezbannur 

Özşahin Aksu ile Osmaniye Barosu Başkanı Av. İbrahim 
Halil Yavuzdoğan’ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Osmaniye Barosu Başkanı 
Av. Yavuzdoğan, konuklarına nazik ziyaretlerinden 
ötürü teşekkür etti. Başkanımız Av. Semih Gökayaz ise 
misafirperverliğinden ötürü Osmaniye Baro Başkanı 
Av. İbrahim Halil Yavuzdoğan’a teşekkür etti. Sohbet 
ortamında geçen ziyarette, ülke gündemindeki konular 
değerlendirildi. Osmaniye Barosu Başkan Yardımcısı 
Av. Ahmet Şefik Akın’ın da hazır bulunduğu ziyaret 
sonunda Baro Başkanımız Av. Gökayaz, Osmaniye Baro 
Başkanı Av. Yavuzdoğan’a Adana’nın tarihi yeleri ve 
tarihi eserlerini anlatan özel tasarım tabak hediye etti.

İCRALARDA YAŞANAN SORUNLAR   
       KONUŞULDU

Adana Adliyesi 1. İcra Müdürü Işılay Ilgaz, 3. İcra 
Müdürü Cemile Cengiz Kavak, 4. İcra Müdürü Ali 
Keşli, 5. İcra Müdürü Ramazan Aksan, 6. İcra Müdürü 
Veysel Yılmaz, 7. İcra Müdürü Elif Kocalar, 9. 
İcra Müdürü Ali Yeşil, 11. İcra Müdürü Levent 
Ilgaz, 12. İcra Müdürü Coşkun Yıldırım ve 14. İcra 
Müdürü Bekir İhsan Gülege, Baro Başkanımız Av. 
Semih Gökayaz’a nezaket ziyaretinde bulundu. 
Başkanımız, konuklarına ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür etti. Sohbet ortamında geçen görüşmede, 

icralarda yaşanan genel sorunlar ve çözümlerine dair 
karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarete, 
Baromuz Yönetim Kurulu Üyesi Av. Özcan Delihasan 
ve önceki dönem Başkan Yardımcımız Av. Sabahattin 
Gümüş de katıldı.

AVUKATLIK TOPLUM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, Yönetim 

Kurulu üyelerimiz Av. Neval Yurtdaş, Av. Nevzat 
Elçi, Ceyhan Baro Temsilcimiz Av. Öznur Özbek 
ve Baromuz Denetleme Kurulu Başkanı Av. Emine 
Yılmaz ile birlikte Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk 

Mustafa Süren’i makamında ziyaret etti. 
Konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür eden 

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, 
daha sonra Ceyhan Adliyesi hakkında bilgiler paylaştı 
ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Toplumun bir arada yaşamasını sağlayan önemli 
unsurların başında, adaletin tecellisi için mücadele 
eden avukatların bulunduğunu dile getiren Başsavcı 
Süren, sorunların çözümünde birlik ve beraberliğin 
önemine vurgu yaptı. Baro Başkanımız Av. Semih 
Gökayaz da Başsavcı Ufuk Mustafa Süren’in kendilerine 
gösterdiği yakın ve sıcak ilgiye teşekkür etti. Başkanımız 
Av. Gökayaz, halkın adalete erişimi noktasında 
meslektaşlarının yaşamış oldukları sorunlar ve çözüm 
önerilerini paylaştı.

YARGIDAKİ GÜNCEL KONULARI KONUŞTUK
Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet 

Torun ile 2. İdare Dava Dairesi Başkanı Ferhat Metin 
ve 1. Vergi Dava Dairesi Başkanı Şebnem Erdoğan, 
Başkanımız Av. Semih Gökayaz’a ziyarette bulundu. 
Başkanımız Av. Gökayaz, yargıdaki güncel konuların 
konuşulduğu ziyaret için misafirlerine teşekkür etti. 
Ziyarette, Yönetim Kurulu üyemiz Av. Özcan Delihasan 
da hazır bulundu.
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Ruhsatlarını alan 85 meslektaşımız 
törenle aramıza katıldı

Baromuzda stajlarını başarıyla tamamlayan 85 genç meslektaşımız, Ekim ayında düzenlediğimiz törenlerle 

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

Ekim ayında ilk törenimizi 7 Ekim 2021 
tarihinde 25 meslektaşımız için Baro 
Tesislerimizde düzenledik. Ruhsatname 

takdim törenimize Başkanımız Av. Semih Gökayaz, 
Başkan Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, 
Genel Sekreterimiz Av. İlker Mengü, Saymanımız Av. 
V. Mert Kuşdemir, Yönetim Kurulu üyelerimiz Av. Gül 
Yalçın Aslan, Av. Nevzat Elçi, Av. İlker Güzel, Av. Nevzat 
Elçi ve Av. Neval Yurtdaş, Adana İl Nüfus ve Vatandaşlık 
Müdürü Hüsamettin Erkına, Adana İl Dernekler 
Müdürü Recep Kurtoğlu, Çukurova Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, meslektaşlarımız, 
aileler ve davetliler katıldı. Avukatlığa kabul töreninde 
konuşan Başkanımız Av. Semih Gökayaz, “Avukatın 
hayatında birçok şey değişebilir. Ama bugünden 
itibaren bu ruhsat bizim ayrılmaz parçamız olacaktır.” 
dedi.

MESLEK YEMİNİ ETTİLER
Meslek yeminini eden, sonrasında cübbe giyerek 

ruhsatını alan genç meslektaşlarımız, Muhammed Ok, 
Mehmet Eren Erzin, İbrahim Berkay Mart, Teslime 
Nur Efşan Cöddü, Hatice Karacanoğlu, Şule Kaynar, 
Muhterem Mert Kurtoğlu, İrem Baysal, Ali Haskaya, 
Kevser Derya,  Oğulcan Sinim, Emre Sirac Pamuk, 
Ezgi Akaydın, Ece Anlı, Tuğba Seyhan, Abdülhamit 
Has, Muhammed  Kırvar, Yusuf Bedir, Havva Sakın, 
İsa Zalim, Tuğba   Karacan, Büşra Torun, Nazmiye 
Yardım, Sabahattin Yeşilbudak ve Kardelen Naz 
Şahin konuşmalarında ailelerine, Baromuza ve büro 
avukatlarına bu süreçteki katkılarından ötürü teşekkür 
ettiler.

CÜBBELERİNİ BÜRO AVUKATLARI GİYDİRDİ
Genç meslektaşlarımıza cübbelerini yanlarında 

staj yaptıkları büro avukatları, Av. Hakan Öztürk, Av. 
Bora Vardar, Av. Sinan Karip, Av. Ezgi Keskin, Av. Fatih 
Mehmet Yalıner, Av. Uğur Türkmen, Av. Devrim Okan 
Erdoğan, Av. Mustafa Çiftci, Av. Veysel Susar, Av. Ahmet 
Hamdi Çalık, Av. Tayfuk Köse,  Av. İbrahim Ateş, Av. 
Zehra Akarpınar, Av. Ozan Atar,  Av. Sefa Takırtaş, Av. 
Hüseyin Bulut, Av. Aynur Demircioğlu, Av. Süheyla 
Eseryel, Av. Doğan Recai Salt, Av. Gökçen Gürdün, 
Av. Bahadır Eraslan, Av. Beyza Taşkıran, Av. Mustafa 
Sülün, Av. Bilge Baysal, Av. Fatma Özkale, Av. Görkem 
Çalık, Av. Şeyma Avcı Özbilen, Av. Özge Pekgüzel, Av. 
Elif Kösecik, Av. Melike Doğan, Av. Serkan Badem, Av. 
Ödül Kayhan, Av. Yunus Emre Yel,  Av. Bekir Bedir, Av. 

Mustafa Eser, Av. Sedat Ak, Av. Zeynep Kaya Güney, 
Av. Hakkı Aksay, Av. Dilara Özuğur, Av. İbrahim Emre 
Ediboğlu ve Av. Olcay Aksay giydirdi.
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HAK VE ADALET ARAYIŞI MÜCADELESİ
12 Ekim 2021 tarihinde ise 20 meslektaşımız 

Avukatlık Andı’nı okuyarak ruhsatnamelerini aldı. 
Yeni Adliye Binası konferans salonundaki törende 
konuşan Başkanımız Av. Semih Gökayaz, “Genç 
meslektaşlarım, bugünden itibaren avukatlık gibi 
onurlu bir mesleğin temsilcileri olacaklar. Hak ve 
adalet arayışında baromuzla ve bizlerle birlikte adalete 
ulaşmak için mücadele edecekler. Sizlerin bundan 
sonra hayatınız çok değişecek ama avukatlık kimliğiniz 
hiç değişmeyecek. Alnınız açık, başınız dik bir şekilde 
bağımsız şekilde savunmayı temsil edeceğinize 
inancım tamdır. Türkiye’de adalet aramak kolay değil. 
Sabırla, inatla adalet olgusunu yerine getireceğinizden 
zerre kuşkum yok. Ailelerin de gözleri arkada kalmasın. 
Mesleki dayanışma ile onların yanındayız.” dedi.

SEVİNÇLERİNİ AİLELERİYLE PAYLAŞTILAR
Başkanımızın konuşmasının ardından, avukatlık 

yeminlerini eden genç meslektaşlarımız, Özge Talay, 
Işılay Karaaslan, Fatih Midhat Gül, Gizem Atcı, Nazmiye 
Büşra Güngör, Nazife Semra Şahinkuş, Alişan İnci, 

Dila Çakay, Ece Dağtekin, Müslüm Gökberk Demiröz, 
Kübra Erkek, Süleyman Rüçhan Uludağ, Murat Gümüş, 
Nisa Gümüş, Handenur Yetik, Zeynep Selen Baldıran, 
Zafer Aydaş, Cihan Kırpık, Göksu Öz ve Mustafa Ersin 
Vural’a ruhsatları takdim edildi. Meslektaşlarımızın 
gururlu günlerinde heyecanlarına aileleri de eşlik etti.

CÜBBELERİNİ MESLEKTAŞLARIMIZ   
       GİYDİRDİ

Genç meslektaşlarımıza cübbelerini  Av. Derman 
Başaran Şahin, Av. Veysel Güler, Av. Nazan Akça 
Subaşı, Av. M. Onur Kutlay, Av. Sergen Can, Av. Sercan 
Polat, Av. Sergen Nalcı, Av. Abdurrahman Dönmez, 
Av. Semih Gökayaz, Av. Gamze Lamba Apaydın, Av. 
Beyza Aşkın, Av. Betül Dağtekin, Av. Fevzi Başar Özsoy, 
Av. Sedanur Ak, Av. Mert Kurtoğlu, Av. Abdurrahman 
Uludağ, Av. Müslüm Susar, Av. Lokman Hakim Temur, 
Av. Yıldız Alagöz Temur, Av. Nursel Ünal, Bölge Adliye 
Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi Hakimi Abdurrahman 
Baldıran,  Av. Mehmet Gökberk, Av. Mahmut Gülpınar, 
Av. İzzet Erbey Varmış, Av. Fikret Adamhasan, Av. 
Şermin Adamhasan giydirdi.
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ADALET İÇİN BAŞARI YOLCULUĞUNA   
       ÇIKTILAR

Baromuz Başkanlık odasında 14 Ekim 2021 
tarihinde düzenlediğimiz törende, Baromuzda staj 
dönemlerini başarıyla tamamlayan meslektaşlarımız 
Av. Emel Doğan, Av. Elif Serra Yiğenler ve Av. Azize 
Kılıç, meslek yeminlerini ederek avukatlığa adım attılar. 
Başkanımız Av. Semih Gökayaz, ruhsatlarını alan genç 
meslektaşlarını kutladı ve başarılı bir meslek hayatı 
dileklerini iletti. Başkanlık odamızda gerçekleşen 
törende genç meslektaşlarımıza cübbeleri Av. Abbas 
Bilgili, Av. Ahmet Çifter, Av. Nazan Fulya Alisinanoğlu 
Seçer, Genel Sekreterimiz Av. İlker Mengü ve Yönetim 
Kurulu Üyemiz Av. Neval Yurttaş tarafından giydirildi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Baromuzda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 

14 genç meslektaşımız, 20 Ekim 2021’de Yeni Adliye 
Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle Avukatlık 
Andı’nı okuyup cübbe giydi. Yemin ederek mesleğe 
adım adan Yaşar Ceren Kızartıcı, Ahmet Faruk Kurtoğlu, 
Erdihan Ebeş, Hüsnü Ayhan, Mustafa Kemal Etike, 
Elif Tan, Melike Aygün, Haluk Özkanbaş, Yasemin 
Dorak, Muhammed Ali Genç, Cansel Adıbelli, Azize 
İnci, Elif Duygu Memiş ve Zeynep Melike Tezcan, 
törende heyecan dolu ve duygusal anlar yaşadı. 
genç meslektaşlarımız kendilerine emek ve katkı 
sağlayanlara teşekkür ettiler. 

MESLEKİ DAYANIŞMA İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz yaptığı 

açılış konuşmasında, genç meslektaşlarını, ailelerini 
ve büro avukatlarını kutladı. Adana Barosu’nun 
faaliyetleri ve kent gündemine dair açıklamalarda 
bulunan Başkanımız Av. Gökayaz “Göreve 
geldiğimizden bu yana hem ülkemizde hak ihlalleri 
hem de adaletsizliklere karşı mücadele veriyoruz. 
Diğer yandan mesleki dayanışmayı artırmak için de 
yoğun faaliyetler içerisindeyiz. Baro Tesisleri ile ilgili 
yaptığımız düzenlemeyle, meslektaşlarımızın mutlu 
günlerine destek ve ortak oluyoruz.” dedi. 

CÜBBELERİNİ GİYDİLER
Törende daha sonra genç meslektaşlarımıza 

cübbelerini Av. Hasan Çetin, Av. Aydın Kartaca, Av. 
İsa Ayanoğlu, Av. Ege Can Güzel, Av. Hasan Alkan, Av. 
Burcu Pul, Av. Vecih Yamanyılmaz, Av. Nazan Fulya 
Alisinanoğlu Seçer, Av. Öznur Özbek, Av. Tunay İlkkılıç, 
Av. Yusuf Karaağaç, Av. İbrahim Onur Atasoy, Av. Metin 
Güven Gül, Av. Mustafa Uğurlu ve Av. Hande Dinkçioğlu 
giydirdi. Törende, Baro Başkan Yardımcımız Av. 
Miyesser Ersalan Önenli, Genel Sekreterimiz Av. İlker 
Mengü, Yönetim Kurulu üyelerimiz Av. Nevzat Elçi, Av. 
Neval Yurtdaş, Av. Gül Yalçın Aslan, Av. İlker Güzel ve 
Av. Özcan Delihasan  da hazır bulundu.
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ADALET GÖLGE KABUL ETMEZ
26 Ekim 2021 tarihinde düzenlediğimiz törende 30 

meslektaşımız Avukatlık Andı’nı okuyup ruhsatlarını 
aldı. Törenimize Baro Başkanımız Av. Semih Gökayaz, 
Başkan Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, 
Genel Sekreterimiz Av. İlker Mengü, Saymanımız Av. 
V. Mert Kuşdemir, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. Gül 
Yalçın Aslan, Av. Neval Yurtdaş ve Av. İlker Güzel ile genç 
meslektaşlarımız, aileleri, yanlarında staj yaptıkları 
avukatlar ve konuklar katıldı. Başkanımız Av. Semih 
Gökayaz konuşmasında yargı bağımsızlığıyla ilgili 
güncel gelişmelere değindi. Av. Gökayaz “Geçtiğimiz 
haftalarda bir HSK üyesi istifa kararını, bir parti 
genel başkanıyla görüşerek aldığını açıkladı. Tamam 
biliyoruz, ülkede yargı bağımsız değil ama bu kadar da 
gözümüze sokmasanız olmaz mı? HSK üyeleri TBMM 
tarafından seçildiği için, siyasi parti liderlerine değil, 
TBMM’ye sorumludur. Adalet gölge kabul etmez.” 
dedi.

TANSİYONUN DÜŞMESİ UYGUN OLDU
Başkanımız Av. Gökayaz Türkiye’de görev yapan 

10 büyükelçinin, Osman Kavala’nın serbest bırakılması 
çağrısının ardından yaşanan gelişmeler hakkında 

da konuştu. Av. Gökayaz, “Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, büyükelçilerin ‘istenmeyen adam’ 
ilan edilmeleri yönünde talimat verdiğini açıklamış 
ve biz de Adana Barosu olarak bunun aşırılığa 
kaçmış ve hem siyasi hem de ekonomik açıdan 
olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir tepki olduğunu 
söylemiştik.Sonrasında, tansiyonun düşürülmesini 
uygun olmuştur.” dedi. 

BİRLİKTE YEMİN ETTİLER
Başkanımızın konuşmasının ardından 30 

meslektaşımız birlikte yemin etti. Ailelerinin gururlu 
bakışları altında cübbelerini giyerek ruhsatnamelerini 
alan genç arkadaşlarımız şu isimlerden oluştu: Gamze 
Savuran, Mehmet Buğra Akpınar, Yaren Kozan, Büşra 
Görken, Büşra Şimşek, Kübra Suna Özkan, Berfu Sena 
Baloğlu, Berk Boğa, Ezgi Gökçe, Samira Acar, Berkay 
Dikici, Osman Talha Hazır, Muhammet Yasin Eryılmaz, 
Gizem Gezer, Ceren Kurtuluş, Ali Deniz Görhan, İrem 
Nur Ekiz, Enes Ekmen, Mehmet Elpaşa, Ekin Deniz 
Işık, Gizem Doğanay, Onur Alp Sevgen, Büşra Öztürk, 
Öznur Ahu Özkara, İpek Çağlayan, Merve Toy, Arda 
Müftüoğlu, Veli Can Topaloğlu, Adem Karakaya, Ulaş 
Avşar.
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150 BİN AVUKATI TEMSİL EDİYORSUNUZ
27 ve 28 Ekim 2021 tarihlerinde Başkanlık odasında 

düzenlenen törenlerde, Avukatlık Andı’nı okuyup 
cübbe giyen Hatice Çimen, Nezihe Özder, Damla 
Civan, Mücahit Günay, İlayda Özdal, Emre Can Ayçin 
ve Onur Uğur’a ruhsatnameleri törenle takdim edildi. 
Başkanlık odamızda yapılan törende konuşan Baro 
Başkanı Av. Semih Gökayaz, “Bugün aramıza katılan 
tüm meslektaşlarıma, onurlu, saygın ve meslek 
heyecanlarının hiç bitmediği bir meslek yaşamı 
diliyorum. Onlar artık Türkiye’deki yaklaşık 150 bin 
avukatı temsil ediyorlar” dedi.

HEYECANLARINI AİLELERİYLE    
       PAYLAŞTILAR

Ardından Avukatlık Andı’nı okuyan ve yaşadıkları 
heyecanı aileleriyle paylaşan stajyer avukatlara 
yanlarında staj yaptıkları büro avukatları, önceki Baro 
Başkanımız Av. Aziz Erbek , Yönetim Kurulu üyemiz 
Av. A. Duygu Özgüven, Av. Dr. Ali Volkan Özgüven, 
Av. Volkan Hüseyin Ertem, Av. Ömer Faruk Gerger, 
Av. Beyzanur Gerger, Av. Neisa Ece Ertem, Av. Emre 
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Karakter Mesleği
Canın sıkılır bazen ve sen karar verirsin kimin olduğuna, nasıl kıyıldığına ve sen 

karar verirsin nasıl karşı koyacağına ve belki hiç sen olmamıştır O can ya da sendedir O 
ve sen başka yerde ve kimin yeri nere olmalı bilemezsin belki de… 

Belki hiçlik bile düğün gibi gösterir kendini ya da sen düğün sanırsın her yeri. O vakit 
bırakırsın kalemi ya da kalkarsın düzeltmeye her yeri. Belki dağınıktır gönül bahçesi 
ve belki kapalıdır taş attığın kapı bahçedeki. Sabah uzaktır, durduğun yer karanlıktır, 
karanlık çukurdur, çukur çamurdur. Parmakların çizilmiş, ellerin kirlenmiştir belki ve 
hırs kaplamıştır tüm nefesi. Ya da anlarsın belki gerideki hikayeyi, anlar ve kalkarsın 
ayağa. Yıkmak için ya da, belki de yeniden inşa etmeye. Ve belki nasılı için yeniden 
kendine döner ve hırsını amaç edersin. Ya da anlarsın kaplumbağayı ve anlamanın, 
uçamayışların kabulünün yeterli olmadığını. Ona bir marul uzatmanın faydasını da 
anlarsın belki. Ne kadarının su olduğuna bakmadan, onu sorgulamadan, inat etmeden 
karakterine hapsolursun, belki iyiliğe…

Hakim olursan bu dünyanın şartlarında, yapamazsın bunları! Eski Doğu geleneğinde 
hakimlik, karakter mesleği idi ve özellikle çok zengin ailelerin çocukları bu meslek için 
seçilirdi. Roma ise; fakir ve mümkünse mağaralarda ya da ahırlarda doğanlar arasından 
seçerdi hâkim ve diğer üst düzey memurlarını.

Eski Doğu; kast gibi görünmekte ve seçilmiş zengin sınıfın fakir halkı yok saydığı, 
onları ezdiği karanlık bir çağ izlenimi vermekte. Roma ise; zengin sınıfa açılan kapının 
artık fakirlere de “buyur” denilen bir dergâha dönüştürüldüğü, demokrasi şöleni gibi 
görünmekte.

Bir açıdan doğru; ama biz insanlar keyifli açıyı görünce keskin açıları fark edemeyen 
ve sarıldığı sütunun göğsüne hissettirdikleri sebebiyle, ellerindeki kanı fark edemeyen 
bir zihin üzere inşa edilmiş gibi görünmekteyiz.

Oysa, her konuda ögelerle düşünmek zorundayız ki buna Batı’da eleştirel düşünme 
biçimi deniyor. Ancak Batı’nın eleştirel düşünme biçimi; reddetme, aşağılama, yok etme 
üzere kurulu oluyor genelde. Çünkü Batı’nın dayandığı gelenekte farklılık; ya barbar ya 
da kâfirdir. Meselâ Roma ele geçirir her yeri, ama sadece Romalı’lar Roma vatandaşıdır 
ve İtalya yarımadasındaki diğer şehirler bile barbar olmaktan kurtulamaz. Ya da kilise 
için; dayandığı Aristo felsefesi aleyhinde olanlar, kaçınılmaz kâfirdir.

Şimdilik, şunu eklemekle yetinelim: Şayet kişilik özelliklerinize göre seçiliyorsanız 
ki bu ezcümle kişilik; zihninizin ne için, nasıl, neye karşı, neyin yanında düşündüğü 
ve kalbinizin ne için, nasıl çarptığı ve çevrenizdeki hedefler ve doğruların nelerden 
oluştuğuna göre ortaya çıkmaktadır. Eğer seçilişiniz buna bağlı ve azliniz de seçenin 
dilediği zaman kullanabileceği iradesiyle vücut buluyorsa; o vakit karakter mesleği ifa 
ediyorsunuz demektir. Ancak sosyal ve ekonomik imkânlar sebebiyle henüz kendiniz 
tarafından inşa edilme fırsatı yakalanmayan erken bir kişilik döneminde size sunulan / 
bahşedilen ve azledilme yasağı ile korunan mesleki-ekonomik-sosyal haklara sahip bir 
meslek ifa ediyorsanız, sahip olduğunuz şey karakter mesleği değil, memuriyettir.

Av. Serdar 
DEMİRTAŞ
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‘Sen Ben Lenin’e Dair

13-19 Eylül tarihleri arasında 28.’si gerçekleştirilen Adana Altın Koza Uluslararası 
Film Festivali kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması’nda 
gösterimi yapılan yarışma filmlerinden Barış Bıçakçı ile Tufan Taştan’ın senaryosunu 
birlikte kaleme aldığı, Tufan Taştan’ın yönetmenliğini de gerçekleştirdiği ‘Sen Ben 
Lenin’; gösterimler öncesinde ismi, konusu ve oyuncu kadrosuyla en çok ilgimi çeken 
yapım olmuştu. Film, film ekibiyle yapılan ilk gösterim ve söyleşi sonrasında da ilk 
izlenimdeki ilgiyi arttırarak sürdürmeyi başardı. Festival filmlerini izlerken ve film 
sonrası alabileceği ödüllere ilişkin değerlendirmeler yapmayı severim. ‘Sen Ben 
Lenin’’i izlemeye başladıktan kısa bir süre sonra ise İzleyici Ödülünü kazanacağından 
emindim. Sinema, birey sanatı değil, kolektif bir sanat olduğu gibi, sanatın seyri de 
aslen kolektiftir; ortaklaşa seyirle daha da anlam kazanır ki, salondaki izleyicinin ilgi ve 
tepkileri, filme beğenide de ortaklaşmayı göstermekteydi. 

Film, ilk izlenimleri doğrulayarak, Festivalde film ekibinin katılımıyla yapılan ilk 
gösterimi izleyen seyircilerin oylarıyla, Adana İzleyici Ödülü’nün sahibi oldu. Ödül 
alan diğer filmlere ilişkin değerlendirme, bu yazının konusunu aşacak olmakla birlikte, 
‘Sen Ben Lenin’in özellikle en iyi senaryo ödülünü alamaması şaşırtıcıydı. Ayrıca en 
iyi müzik ve en iyi film gibi kategorilerde de ödülle buluşması sadece İzleyici Ödülü 
verilmesinden çok daha beklenebilir bir sonuç olacaktı.  

Film, yönetmen Tufan Taştan’ın ilk uzun metrajlı filmi. Yönetmen ile edebiyatçı 
yazar Barış Bıçakçı, daha önce de yazarın ‘Rıfat Diye Biri’ (Seyrek Yağmur, 2016) 
hikayesinden uyarlanan ‘Söz Uçar’ isimli, direnişçilere ithaf edilen, oldukça başarılı 
bir kısa film çalışmasına birlikte imza atmışlardı. Her iki yapımda da Serkan Keskin, 
Serdar Orçin ve Özgür Çevik ortak oyuncular olarak yer almakta olup, kısa film, webten 
ücretsiz olarak izlenebilmektedir.

‘Sen Ben Lenin’ filminin çıkış noktası gerçek olaylara dayanmaktadır. Sovyetler 
Birliği’nin 1991 yılında dağılması sürecinde denize atılmış bir Lenin heykelinin, 1993 
yılında Akçakoca ilçesinde denizden çıkarılması, heykelin bir dönem Belediyenin 
demirbaş listesine alınıp kaldırılması, 2005 yılında ise, sağ görüşlü bir partiye üye 
Belediye’nin turizm amacıyla heykeli ilçe meydanında sergileme fikri, bu fikrin Ülke ve 
Dünya genelinde yarattığı etki ve olaylar filmin çıkış noktasını oluşturmuştur. Basında 
ve Devlet erkanında büyük yankı uyandıran, Belediyenin, Lenin heykelini sergileme 
fikri, hayat bulamamış, heykel kaldırılmıştır; heykelin halen de depoda saklanmakta 
olduğu bilinmektedir. 

Film ise, bu gerçeklikten etkilenip, heykel planlandığı gibi ilçe meydanında 
sergilenseydi neler yaşanabileceğinin cevabını arıyor. Aslında izlediğimiz film, çekilmesi 
kurgulanan ilk senaryo değil. İlk senaryo, Sovyetler Birliği’nin yıkılışı, heykelin ilçeye 
gelişi, bulunuşu, ilçede sergilenmesi olaylar silsilesini işleyip, heykelin çalınması ile 
sonlanırken, 4 yıl kadar bir süre sosyal ve siyasal süreçler, bütçe azlığı sebepleriyle 
çekimin gerçekleştirilememesi sonrasında, projeden vazgeçmeyen ekip, ilk senaryonun 
bittiği yerden başlayarak heykelin çalınmasından sonrasını konu edinmiştir.

1Edip CANSEVER’in ‘Sonrası Kalır’  kitabında yer alan ’Mendilimde Kan Sesleri’ adlı şiirinden.

Av. Ayşe Duygu 
ÖZGÜVEN

“Gülemiyorsun ya, gülmek
bir halk gülüyorsa gülmektir..”1 
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Film, birbirinden başarılı, oldukça önemli, kalabalık bir 
oyuncu kadrosuna sahip. Bu denli önemli isimlerin aynı 
projede yer alabilmesinin nasıl gerçekleştiği sorusunun cevabı 
ise, film sonrası söyleşide de ifade edildiği üzere, senaryonun 
başarısı. Oyuncuların tümü, gönüllük esasları içerisinde, 
maddi beklentiler olmaksızın, film metnini okudukları anda  
projenin içinde yer almak istemişler. 

Film, Lenin heykelinin çalınmasına ilişkin soruşturma 
yürütmek, heykeli bulmak amacıyla Ankara’dan özel olarak 
görevlendirilen komiser Erol (Barış Falay) ve komiser Ufuk’un 
(Saygın Soysal) belediye binasında ilçe halkına yönelik yaptıkları 
sorgulamalarla, tek mekanda geçmesine karşın dinamik bir 
üslupla, kara mizahla seyirciyi kendisine çekmeyi başarıyor. 
Oyunculukların tümü o denli başarılı ki, filmi izlerken 
oynanan rolün gerçekte var olduğunu hissediyorsunuz. Öyle 
ki, oyuncular rolü icra etmekten öte karakteri yaşatmaktadırlar. 
Filmin, greenbox (yeşil perde) metoduyla çekildiğini, filmde 
kullanılan her şeyin CGI (bilgisayar tabanlı imgeleme) 
uygulaması olduğunu öğrendikten sonra, oyuncuların 
başarısının daha da fazla anlama kazandığını ifade etmeliyim.

Devlet erkanının da katılacağı açılış törenine heykelin 
yetiştirilmesi için komiserlerin olayı açıklığa kavuşturmak adına oldukça dar bir 
zamanları vardır. Filmin konusundaki bu zaman kısıtlamasıyla örtüşür biçimde, film 
çekimleri de on iki gün gibi oldukça kısa sayılabilecek bir sürede tamamlanmıştır. Filmde, 
sorgulanan ilçe halkı, komiserlerin sorularına soruşturmayı açıklığa kavuşturabilecek 
türden yanıtlar vermez, çoğu kez Lenin heykelinden bağımsız konularda konuşmayı 
tercih ederler yahut da soruşturmacıların olayı çözebilmek adına, heykele giden yolu 
yanlış yorumlamaları, olayın çözümünü zorlaştırır. 

Film müziklerine de ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Özellikle filmin 
tamamlanmasıyla başlayan, filme konu Lenin heykelinin gerçek fotoğrafları eşliğinde 
çalan, İkinci Yeni’nin önemli temsilcilerinden şair Edip Cansever’in ülkenin içinde 
bulunduğu durum karşısındaki hüznü ‘Ahmet Abi’siyle paylaştığı, umutsuzluğu, umudu 
ve direnişi içeren sevilen şiiri ‘Mendilimde Kan Sesleri’nin sözlerinden bestelenen ve 
Seyyal Taner tarafından seslendirilen şarkı.. ‘Mendilimde Kan Sesleri’nin film için 
özgün bir müzik olarak kullanılması, şarkı haline getirilmiş oluşu da biz izleyicilerde, 
ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşattı.

Film, pandemi koşullarına karşın oldukça büyük bir ilgi gördü Festivalde. 
İzlediğim gösterimler arasında en coşkulu reaksiyonları alan filmdi. Moskova’da galası 
gerçekleştirilen film, ilk olarak İstanbul Film Festivaline katılarak Jüri Özel Ödül’ünü 
(Onat Kutlar anısına) kazanmış, ikinci film festivali olarak Altın Koza Film Festivali’ne 
katılmıştır. Geçtiğimiz günlerde vizyon tarihi 26 Kasım olarak açıklanan filmin çok 
sayıda salonda gösterim imkanı bularak, seyircilerine ulaşması, yolunun açık olması 
temennisiyle...
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Dostoyevski Yılında
Suç ve Ceza’yı Yeniden Okumak

Öğrenciliğimde okuduğum Suç ve Ceza’yı bugünlerde yeniden okudum. Eski 
okumadan belleğimde kalan, olayın sadece polisiye yönüydü. Tefeci yaşlı bir kadını 
öldüren Raskolnikov’un içindeki sıkıntılar çok da yer etmemişti belleğimde. Oysa Suç 
ve Ceza Dostoyevski’nin, insan ruhunun dehlizlerinde gezinip en kuytu köşelere dahi 
uğrayarak yazdığı psikolojik, sosyolojik ve felsefî bir kurgudur. 

Ondokuzuncu yüzyıl Rus toplumu ve bu bağlamda Petersburg kenti, kurgunun 
arka planının oluşturur. Yeni düşünce akımlarından sosyalizm ve özellikle de nihilizm 
fonda yerini kısmen de olsa alır. Esasen romanın ana kahramanının ismi dahi dönemin 
düşünce yapısı hakkında fikir verecek niteliktedir. Çünkü Raskolnikov, Rusçada “aykırı 
görüşlü” anlamına gelen raskolnik kelimesinden gelir. Dostoyevski’nin bu ismi özellikle 
tercih ettiği anlaşılıyor.

Hukuk Fakültesi’nde okumak için Petersburg’a gelmiş bir öğrenci olan Raskolnikov, 
yoksulluktan dolayı okulu bırakmış idealist ve kendi çapında aydın bir gençtir. Parasızlık 
günlerinde bazı eşyalarını rehin vererek faizli para aldığı tefeci kadını öldürmeye karar 
verir. Baltayla kadını öldürürken, hesapta olmayan kadının üvey kardeşi de içeri girince 
onu da öldürür. O artık bir katildir ama kendini katil olarak görmemektedir. Çünkü bir 
yüce amaç için öldürmüştür! Kahramanımız, suçla ilgili yazdığı bir makalede, insanları 
iki gruba ayırmaktadır. Topluma yön ve düzen veren birinci sıradaki büyük adamlar 
ve sıradan sokaktaki insanlar. Birinci gruptakilerin yüce amaçları için öldürme hakları 
vardır ve Raskolnikov da kendisini bu gruptakilerden kabul etmekte ve hatta o dönemin 
gözde ismi Napolyon’a özenmektedir.

Kişilik olarak yardımsever ve merhametli bir portreye sahip olan Raskolnikov, 
cebindeki üç beş rublenin tamamını ihtiyaç sahiplerine vermekten kaçınmaz. Bu 
anlamda cömerttir. Ancak, sıradan insanlardan değil de “büyük” insanlardan olduğunu 
kabul etmek gibi bir bencilliğin de  içindedir. Kahramanımız hem cömert hem bencildir. 
Raskolnikov’un bencilliği, Nietzsche felsefesindeki “üstün insan” kavramına denk gelir. 

Öykümüzdeki tek aksiyon, cinayettir ve o da romanın başlarında gerçekleşir. Cinayet 
sonrasında ise yoğun bir iç yolculuk, psikolojik bir süreç ve felsefî bir sorgulama var. Çok 
kişi bu romanı okumuştur ama okumayanlar için belirtelim ki, cinayet sonrasındaki bu 
süreç zannedildiği gibi sıkıcı değildir. Yazarın anlatım ve sürprizleri merak uyandırdığı 
kadar akıcıdır da. 

Dostoyevski’nin kesin yargı ya da kesin hükümlerden kaçındığı ve bir belirsizlik 
ortamı yarattığı da gözlerden kaçmıyor. Toplum için kötü olan tefeci birinin 
öldürülmüş olmasının iyi mi kötü mü olduğu konusunda Raskolnikov bile kesin bir 
şeyler söylemiyor. Tefeci kadından, toplumu sömüren bir “bit” olarak bahsettiğini 
gördüğümüzde, onun bir yargıya vardığını zannediyorsunuz ama hemen peşinden 
kendisi için de “bit” dediğini görerek belirsizlik iklimine giriyorsunuz. Sonya ile 
konuşurken “Ben yalnızca bir bit öldürdüm, Sonya, yararsız, iğrenç, herkese zararı 
dokunan bir bit!” diyor. Sonya “Ama bu bir insan!” deyince de “Ben de biliyorum onun 
bir bit olmadığını” diyor. Yani öldürülen kişi hem bittir, hem değildir. Nitekim cinayeti 
toplum yararı için ya da ahlâkî, vicdanî bir sebeple öldürmediğini de söylüyor, “Ben 
öylece öldürdüm; kendim için, yalnızca kendim için yaptım bunu” diyor. Bir taraftan 
“üstün insan” denilenlerin öldürme hakkını savunan makaleler yazıyor, öbür taraftan 
böyle bir yüce amaç için yapmadığını söylüyor. Cinayeti toplum için mi kendisi için mi 
işlediğine karar veremiyor!

Av. Abbas 
BİLGİLİ
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Aynı durum, Raskolnikov’un Tanrı inancı için de geçerli. Dostoyevski, Tanrı 
sorgulamasını derinlikli olarak son romanı Karamazov Kardeşler’de yapmakla birlikte, 
Suç ve Ceza’da da Tanrı inancı üzerine çelişkili cümleler kurarak yine belirsizlik 
ortamına yol açıyor. Tanrı’ya inanmayan biri olduğu romanın bir çok yerinde belirtilen 
Raskolnikov’un “Demin annemle kucaklaşıp ağlaştık. Ben Tanrı’ya inanmam, ama 
ondan benim için dua etmesini istedim” dediğini görüyoruz.

Romanın cinayet sonrasını oluşturan ana gövdesinde ikincil kahramanlarla 
tanışıyoruz. Kız kardeşi Dunya ve annesi, Dunya ile evlenen arkadaşı Razumikhin, 
ayyaş Marmeladov, nerden çıktığı belli olmayan Svidrigailov, cinayeti araştıran görevli 
Porfiry Petroviç ve özellikle de Sonya! Bu kahramanlarla olan diyaloglar Raskolnikov’un 
iç hesaplaşmasının ip uçlarını da veriyor. Örneğin, kız kardeşi Dunya’ya kendisinin “Acı 
çekmeye hazır bir alçak!..” olduğunu söylemesi, onun iç dünyasındaki sönmeyen ateşin 
ve depremin göstergesi gibi görünüyor. İç çatışmalarını durdurabilmek için intiharı da 
düşünür ama suçunu itiraf edip cezasını çekmeyi tercih eder. 

Kanaatimce eserin ikinci önemli kahramanı Sonya’dır. Belki onu diğer kahramanlar 
grubundan alıp, ana kahraman Raskolnikov’un yanına oturtmak gerek. Çünkü çelimsiz 
kız bunu hak ediyor. Dostoyevski hakkında dikkate değer bir bibliyografya  kaleme almış 
olan E. H. Carr, Sonya için “Temiz orospu” kavramını kullanır. Çünkü Sonya, ailesini 
geçindirebilmek için fahişelik yapmak zorunda kalan bir toplum kurbanıdır. Tanrı 
tanımaz Raskolnikov ile Tanrı’ya sağlam bağlarla bağlı olan Sonya arasındaki diyaloglar 
zaman zaman teolojik boyut kazanmakta ve birbirlerini daha yakın tanımalarına imkân 
vermektedir. İkisi de Tanrı nazarında suçludur; biri katil, biri fahişe! Raskolnikov, 
herkesten gizlediği eylemini, yani cinayeti önce Sonya’ya itiraf eder. Sonya ise bu katile 
öyle bir bağlanır ki, gidip teslim olan, yargılanma sonunda 8 yıl için  Sibirya’ya sürgüne 
gönderilen Raskolnikov’un arkasından gider. 

Kahramanımızın suçunu itiraf etmesi ve Sibirya’da sürgün cezasını çekmeye 
başlaması, içindeki alevi söndürmez, depremi durdurmaz. Diğer mahkumlarla ilişkileri 
iyi değildir, onları sevmez, onlar da kendisini sevmez. Çünkü o bir “üstün insan”dır! 
Arkasından Sibirya’ya kadar gelen Sonya sık sık ziyaretine gelir ancak kıza hiç iyi 
davranmaz, ona da acı çektirir. Sonya’nın hastalanarak ziyareti aksatması onun dikkatini 
çeker ancak önemli bir rahatsızlığı olmadığını da öğrendikten sonra bazı gerçekleri  
fark eder. 

Ilık bir bahar sabahı verilen işi yapmak için ırmak kenarına gelir ve bir kütüğün 
üstüne oturarak, ufukta görülen göçebe çadırlarına dikkat kesilir. Uçsuz bucaksız 
bozkırda nokta halinde görülen insanların özgürlüğüne imrenir. Bambaşka insanlar 
var ve zaman sanki durmuştur. Kendi iç dünyasıyla düş dünyası arasında gidip gelir. 
O anda yanında Sonya belirir. Yüzünde bir aydınlık ve gülümseme görülür. Ürkek bir 
biçimde Sonya’nın elini tutar. O an “üstün insan” olmadığının farkına varır ve gözleri 
mutlulukla parlar. Bir zamanlar Sonya’nın kendisine verdiği ve hiç okumadığı kutsal 
kitabı hatırlar. Kafasında şimşek gibi bir şeyler geçer; “Artık onun inançları benim de 
inançlarım olamaz mı? Hiç değilse onun duyguları, hevesleri, gönül akışları?...” Yeni bir 
öykünün kapıları açılmak üzere öykümüz burada bitiyor. 

Suç ve Ceza üzerine bugüne kadar çok şey söylendi ve yazıldı. Kahramanın çelişkili 
davranış ve sözleri farklı yorumlara da neden oldu. Dostoyevski’nin en çok okunan bu 
romanında; toplum, birey, suç, ceza, vicdan, iyilik, kötülük, inanç, inançsızlık ve Tanrı 
konusunda düşünecek ve şöyle ya da böyle bir yargıya varacaksınız. 2021 yılı Dostoyevski 
yılı ilan edildi. Suç ve Ceza’yı okumamış olanların okumasını, okuyanların ise yeniden 
okumasını tavsiye ederiz. Bu arada Üstad’ı saygıyla andığımızı da belirtmeden geçersek 
haksızlık etmiş oluruz.
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Gene tonla şikayeti yağdırıyorum peşi peşine
Peşinden dizdiklerimin aksine
Haybeye dağılmıyor manaları
Yanılıyor da olabilirim elbette
Lakin bu saplantılar, bu takıntıların rastlantısı
Biraz yamyam biraz da Aborjin gibiler
Beynimi kemirip duruyorlar medeniyet 
yoksunları
Gene heybeden yedik, gene beceremedik 
satırlar dizmeyi
Gene yaptığına serbest nazım dedi kafiyeden 
bihaber şair
Biçare, avare ne bulduysa sıraladı zavallılar
Kendine acımayı ne de çok sever toplumumuz
Acır acır da acısını ulu orta bırakır gider
Adabımuaşeretmiş muhakemeymiş bilmez
Empati desen cahil dedektörü
Her bir vatandaşın üzerinde deli gibi öter cinsten
Bense nezaketin kazandığı bir coğrafya tahayyül 
ederim
Dağların denizlerden izinsiz paralel yahut dik 
uzanmadığı
Enlemin boylamı incitmediği
Makiye bodur denmeyen 
Kışların kurak ve soğuk yazlarınsa kavruk 
olmadığı 
Güneşin tenini yakmadığı
Rüzgarın saçlarını savurmadığı 
Ve gene rüzgarın savuramadığı saçlarını
Ellerinle düzeltme zahmetine katlanmadığın 
bir coğrafya
Tüm bunları neden mi söylüyorum?
Bil diye mi hakikati
Kati surette hayır kati surette iftira
Ben hakikatten zerre anlamam
Bir damlası bile deryadaki balıktan beter eder 
beni
Tezatların uyumuna inanırım 
Balığın suda boğulup karada fink atmasını 
dilerim
Yengeçleri kıskaca almak sonra
Sivrisineklerin kanını içmek 
Venüs bitkisinin etini koparmak bir de
21. yüzyılın hiçbir yerinde yokum ben
Mecusilerin ateşine bevleden bir bedeviyim 
Amişler’de inkılap
Hitler’de vicdanım bir de
Tito ve Yugoslavya, Mussolini ve İtalya
Franco ve İspanya ve Saddam’ın boynuna atılan
Son özgürlük ilmeğiyim ben
Kaddafi’nin yeni Libya’sı
Ve “yeşilini” kırmızıya boyayan bir caniyim 
Hele bir hilkat garibesi hiç değilim
Olsa olsa bir alametifarikayım ben
Harika mükemmel değilim
Ama bir o kadar da fani değilim
Bakioğlu bakiyim ben
Yeni bir sözcüğü dağarcığına katacak kadar dahi
Dâhileri deli edecek kadar da yüksek bir dehayım
Ama bir o kadar da ulu orta konuşan 
Düşünceleri anadan üryan bir ahmağım
Seslenip durduğun ulus, ne köy ne de kasaba 

olamayacağını
Evvela benden duyar hem de en birinci ağızdan
Sonra linç yahut recim ederler beni
Ama mühim mi yok olup gitmeden
Son uzvum da toprak olmadan 
Gassal boynumu yıkamayı unutmadan
Cemaati Müslim bana hakkını haram zıkkım 
etmeden
Hak Teala huzuruna varmadan
Karınca Süleyman’dan hesabını sormadan
Ben dile getirmiş olurum topyekûn aptallığı
Kolektif bir bilinç yaratmış olurum ve
Kurulmuş olur aptallar komisyonu
Sonra sendikaları olur belki
Bir de tüm zekatları cepleyen bir sendika 
başkanları
Yesin yesin dursunlar afiyet bal olsun
Yemeyenin malını yerler demiş birisi nasılsa
Sanki çere çakala da rızık böyle gönderilmiş gibi
Sanki nepotik denge böyle sağlanmış
Kayıran kayırana baksana
O kardeşini, öbürü adaşını
Öteki memleketlisini
Beriki sevdasını
Kaşığına ne düşüyor peki senin
Doğradığım bu acının boğazındaki yumrusu 
mu
Buna da şükür be muktedirler kızmasın
Çöplüğe güzellemeler diz 
Kümes kadar yuvana da bir saray muamelesi
Ne de olsa elde avuçta ne varsa yukarıdakinin 
hakkı
Hak mı, o da ne, duydun mu ki hiç bu kelamı
Avucunda gördün mü somutça
Anca boğazını patlattın meydanlarda
Ee ne oldu peki sonra
Kendini bilmez dipçik ve haysiyetsiz coplar 
ağırladı seni
Tekmeler birer birer indi suratına
Daha bir tuzlu geldi sana kan
Daha bir çekici kıldılar nezdinde meydanı
Oysa o açtığın döviz ve pankartlar
Ne yaralarını sardı ne de sana merhem oldular
Sense yoruldun ama bezginim bile diyemedim
Kendince uymadığını sanarak çiğne kuralları
Efendin yok sanarak eğil yoldaşının önünde
Oysaki yol da belli yöntem de
Biraz daha batıp bu lağımdan hallice çukura
Bu leş dolu hengamede kamufle olmak
Sonra mecbur seversin kendi kokunu
Sana ait olan her şeyi sevdiğin gibi
Gerçi sen de haklısın bu nezakete aykırı zeminde
Narsisizm yegane çıkış yolu
Biraz daha boğul bu bataklıkta
Hayal ettiğim alem mi
Boş ver şimdi onu 
Sen bu hoşgörüsüzler aleminin
En hoş görmeyeni ol
Hem biliyor musun burada dağlar uzanırken
Bırak denizden izin almayı
Güneşlerin önünü kapatıp
Denizleri halatlarla kurutuyor...

Coğrafya Tahayyüldür

Av. Abdi Naci 
GÜRHAN
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Aslında ben uzun zamandır yalnızım.
Ta Bristol Oteli gecelerinden beri…
Gecenin karanlığında dışarıda uçuşan,
Beyaz martıların çığlığının verdiği ürperti gibidir;
Bu yalnızlık…

Bir zaman sonra birkaç mahalle ötedeki camiden 
Kısık bir ezan sesi duyulur, artan ve azalan…
Sonra horozlar öter.
Güneş doğar karanlığın ardından.
Yıldızlar da uykuya dalar.

Uyanır metropol uzaktan gelen kamyon sesleri ile…

Gecenin Sesi ve Yalnızlık

Av. Halil İbrahim 
ÖZKAN

(İstanbul’da geçen öğrenciliğimden…) 

Vurdulu kırdılı filmlerin içine o romantik 
sahneleri yerleştiren
Yönetmenlerin hayal güçlerine hayranım. 
Nereden buluyorlar o temaları.
Keşke benim de aklıma öyle soylu şeyler getiren 
ilham perileri olsa.
Edebiyatın canına okurum.
O dokunaklı sahneleri seyretmekten öyle keyif 
alıyorum ki!
Ne kadar demode olursa olsun, hoşuma gidiyor.
Genellikle savaş filmlerinde oluyor bu dediğim;
Binlerce insanın içinden korkusuz birinin öne 
çıkıp da
Kimsenin yapmayı göze alamadığı şeyleri 
yapışına hayran olurum.
Kimsenin ölmeyi göze alamadığı zamanlarda 
ölmeyi göze alan 
Bu kahraman -kahramanlıklar yaparak-
Esas kızı kurtarır ya da dünyayı.
İşte buna bayılırım! 
Özverileri bitmek bilmez. Arasan bulamazsın.
Bazı sahnelerde gayet yakışıklı ve kendinden 
emin 
(nihayetinde başrol)
Cesaretiyle bizi kendimizden geçirir.
Tüylerimizi diken diken eder, bazen de kasar, 
Hatta kimi zaman gerilmemize neden olur.

Yeri geldiğinde korkutur. Ama ne olursa olsun,
son anda mutlaka kendini feda eder bu adam.
Mutlu son garantili filmlerin olmazsa olmazıdır 
sanki
Öykünün en can alıcı sahnesinde yaşanan bu 
dram.
Adam canından olmak üzeredir;
Karnından vurulmuştur ya da kalbinden,
Kurşun yarasına eliyle bastırır.
Parmaklarının arasından kan sızar, 
Kirle kaplı gömleğinde kırmızı bir yuvarlak 
oluşur.
Kurşunlar havada uçuşurken
Sırtını sıvası akmış bir duvara yaslar, 
Müthiş bir acıya dayanıyormuş gibi rol keser.
Traşlı yüzü gerilir, alnı kırışır, çizgileri sertleşir.
Arada bir ağzından kan gelir,
Dudaklarının arasından gömleğine akar;
Ama o gülümser, neye gülümser kimse bilmez.
Öyle gülümsüyorum işte, 
Neye gülümsüyorum ben de bilmiyorum, 
Sana mı, kendime mi,
Çektiğim acıya mı, o acıya dayanışıma mı,
Elimi bastırdığım yaraya mı 
Yoksa o yaranın olmayışına mı?
Neye gülümsüyorum bilmiyorum.

Kırmızı Leke

Av. Kıvanç 
KILAVUZ
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Av. Yılmaz YURTTURU
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BASIN AÇIKLAMALARIMIZ

2017 yılından bu yana tutuklu yargılanan Osman 
Kavala’nın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
(AİHM) ‘derhal serbest bırakılması gerektiği’ 
yönünden karar vermesine rağmen halen tutuklu 
kalması nedeniyle ABD, Almanya, Danimarka, 
Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, 
Norveç ve Yeni Zelanda’nın Türkiye büyükelçileri 
ortak açıklama yapmıştır. 18 Ekim’de yapılan ortak 
açıklamada “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 
bu husustaki kararları doğrultusunda Osman 
Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması 
için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz.” ifadesi 
kullanılmıştır. 

Ortak açıklamayı yapan 10 büyükelçi için 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri 
Bakanlığı’na ‘İstenmeyen adam ilan edilmeleri’ 
talimatı verdiğini açıklamıştır. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, açıklamasında “Gerekli talimatı ben de 
Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini 
söyledim. ‘Bu 10 tane büyükelçi bunların bir an 
önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen 
halledeceksiniz’ dedim. Zira bunlar, Türkiye’yi 
tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler, bilmedikleri, 
anlamadıkları gün burayı terk edecekler.” ifadelerine 
yer vermiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 4 yıldır tutuklu olan 
Osman Kavala için çağrıda bulunan büyükelçiler 
için ‘istenmeyen adam’ kararı uygulanması talimatı 
vermesi, siyasi, diplomatik ve hukuki sonuçları 
dikkate alınmadan verilmiş aşırılığa kaçmış bir 
tepkidir. Çünkü, öncelikle ‘istenmeyen adam’ 
uygulamasının önemli siyasi ve hukuki sonuçları 
vardır. Uluslar arası ilişkilerde son başvurulacak 
yöntemdir. Ancak Cumhurbaşkanı’nın sözleri 
özensiz ve olası ağır sonuçları dikkate alınmadan 
yapılmış bir açıklamadır. 

Diğer yandan 10 büyükelçinin yaptığı 
açıklamada, 10 Aralık 2019’de AİHM’in Osman 
Kavala için verdiği ‘serbest bırakılması’ kararının 
uygulanmamasına vurgu yapılmıştır. Büyükelçiler, 
uluslararası hukukun gereğinin yapılması çağrısında 
bulunmuştur. Unutulmamalıdır ki Türkiye, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa’nın ayrılmaz 
bir parçasıdır. AİHM kararlarının uygulanması, 

bir hukuk devleti olduğunu söylediğimiz Türkiye 
için uluslararası hukuk gereği zorunludur. Ancak 
siyasetin en ağır şekilde etkisi altıda olan yargı, ısrarla 
hukuksuzluğu sürdürmekte ve AİHM’in kararını 
uygulamamaktadır. Bu tutum, insanların mağdur 
edilmesinin yanı sıra adalete olan inancın azalması 
ve Türkiye’nin uluslararası arenada itibarının 
düşmesine de yol açmaktadır. Osman Kavala’nın 
yargılanması sürecinde Kavala’nın tahliyesine karar 
verilmiş ve fakat tahliye edilmeyerek hakkında 
başka bir soruşturma açılmış ve cezaevinden 
salıverilmeden yeni açılan soruşturma dosyasından 
yeniden tutuklanmak gibi hukuk tarihide eşine az 
rastlanır bir olayın öznesi olmuştur.

Başka bir boyutuyla da Cumhurbaşkanı’nın 
yaptığı bu aşırılığa kaçan diplomatik çıkış, ülkeye olan 
güveni azalttığı gibi uluslar arası alanda da ülkemizi 
yalnızlaşmaya sürüklemektedir. Geldiğimiz zaman; 
birbirine entegre olmuş bir dünyada yaşanan 
olaylara karşı ülke ve dünya gündemi göz önüne 
alınarak daha makul ve ölçülü kararlar alma gereğini 
yaratmıştır. Ülkemizin geçtiği şu günlerde geniş 
halk kitleleri, yaşanan finansal gelişmelerin altında 
ezilmekte, yoksulluk derinleşmektedir. Bu ve benzeri 
durumlarda, ülkeyi yönetenlerin karar alırken ve 
açıklamalarda bulunurken çok dikkatli olmaları 
gerekmektedir. Ülke ekonomisinin sıkıntılarla 
boğuştuğu, dolayısıyla vatandaşların geçim sıkıntısı 
yaşadığı bir ortamda, siyasetçilerin sorunları daha 
da büyütecek tavırlar sergilemesi, kararlar alması ve 
açıklamalar yapması kabul edilemez. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı 
açıklamada ayrıca, yargılaması süren Selahattin 
Demirtaş için yargıyı etkileyecek sözler sarf 
etmiştir. Erdoğan konuşmasında “Bunlar terörist 
Selo ile beraber oldu. Bunlar da ar yok. Yasin 
Börü’yü öldüren Selo değil miydi? Bütün oradaki 
vatandaşları sokağa döken Selo değil miydi? Şimdi 
kalktılar, onu içeriden nasıl çıkarırız, bunun gayreti 
içerisindeler. Yargı ne diyorsa o. Çıkaramayacaksınız.” 
ifadelerini kullanarak, devam eden bir yargılama 
hakkında hüküm kurmuştur. Cumhurbaşkanlığı 
andında geçen Anayasaya, hukukun üstünlüğüne 
ve demokrasiye bağlı kalma yeminini yeniden 
hatırlatırız. Hukuk devletini koruma sorumluluğu 
olan bir devlet başkanının bu tavrı kabul edilemez. 
Konumu, durumu, kimliği, tabiiyeti ne olursa olsun 
bu ülkede herkesin adil yargılanma hakkı vardır. 
Adil yargılanma hakkına müdahalenin ötesine 
geçen yukarıda belirtilen açıklamalar Anayasa 
ile tarif edilen Cumhurbaşkanlığının görev ve 
sorumluluğu ile bağdaşmaz. Hukukun üstünlüğünün 
gerçekleşmesini sağlamak tüm yurttaşların görevi 
olduğu gibi en başta Cumhurbaşkanının görevidir. 

“İSTENMEYEN ADAM 
KARARI, SİYASİ, DİPLOMATİK 

VE HUKUKİ SONUÇLARI 
DİKKATE ALINMADAN 
AŞIRILIĞA KAÇMIŞ BİR 

TEPKİDİR.”
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Yaşama hakkının, hiçbir canlı için öncelik-
sonralık ilişkisine sokulamayacağı bilincinin 21. 
Yüzyıl Türkiye’sinde hala oluşmadığı bir Hayvanları 
Koruma Gününe daha üzüntüyle giriyoruz. Hayvan 
Hakları Evrensel Bildirgesi’nde de belirtildiği üzere; 
bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı 
var olma hakkına sahiptirler. Hiçbir hayvana kötü 
davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. 
Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir, 
hiç kimse bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez. 
Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye 
yararlanılamaz. Hayvanların seyrettirilmesi ve 
hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna 
aykırıdır. Ne var ki 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma 
Gününü kutladığımız bu tarih itibarıyla ülkemizde 
ve dünyada hayvan hakkı ihlalleri devam etmekte, 
etkili bir yasal önlem alınamaması sebebiyle de 
vicdanla ve insanlıkla bağdaşmayan eylemler artış 
göstermektedir.

Geldiğimiz noktada dilsiz dostlarımız insanoğlu 
tarafından türlü eziyetler görmekte, toplu itlaflarla 
yaşam hakları ihlal edilmekte, yunus parklar ve 
hayvanat bahçeleri olarak isimlendirilen hayvan 
cezaevlerinde zor koşullar altında yaşamaya 
zorlanmakta, insanoğlunun bilinçsizce müdahaleleri 
ile bazı türlerin soyları tükenmekte ve bazıları ise 
tükenmeye yüz tutmakta ve sokaklarda açlık ve 
susuzluk içinde yaşam mücadelesi vermektedirler. 
Oysa ki dilsiz dostlarımız bizlerin en büyük 
yardımcılarıdır. Tarih boyunca anlatılagelen 
sayısız efsanede de hep aynı düşünce vurgulanmış, 
hayvanların dost canlısı varlıklar olduğu, insanlar 
arasındaki yardımlaşma ve merhamet duygularını 
geliştirdiği ifade edilmiştir. Ancak günümüz 
toplumunda bu dostlarımız sadece hayvan olarak 
doğduğu için alınıp satılabilen, deneylerde kobay 
olarak kullanılarak türlü işkenceye maruz bırakılan, 
sirklerde, yunus parklarda ve hayvanat bahçelerinde 
sergilenip maddi gelir kapısı yapılan, bir kap su 
ve yemeğin dahi çok görüldüğü bir varlık olarak 
görülmektedir. İşte bu algının, akılla mantıkla 
vicdanla ve insanlıkla bağdaşmayan eylemlerin 
son bulabilmesi adına ülkemizde sahipli-sahipsiz 
hayvan ayrımı yapılmaksızın bahsi geçen her ihlali 
daha ağır yaptırımlara bağlayan etkili bir kanuna 
ihtiyaç bulunmaktadır. Mevcut yasal düzenlemeler 
beklenen sonucu almaktan çok uzaktır. Tüm dilsiz 
dostlarımızın da acıkan, üşüyen, korkan, üzülen, 
sevinen bir anne, bir çocuk olduğunu ve en önemlisi 
onların da bir kalbe sahip olduğunu hatırlatarak 
mücadelemizin daima devam edeceği kamuoyuna 
duyurulur.

Ankara, İstanbul’da dağıtılan Meclis-i Mebusan 
üyelerinin sığındığı, Kurtuluş Savaşı’nı yöneten 
meclisin bütün baskı ve yokluklara rağmen 
kurulduğu yerdir.

Bir 29 Ekim sabahı; kadınlı, erkekli herkesin 
akın akın meclise dolan halkın, Hâkimiyet-i Milliye 
meydanını “Yaşasın Cumhuriyet” seslerinin çağladığı 
kenttir.

Cumhuriyet’ten yalnızca 16 gün önce Başkent 
ilan edilen Ankara, çağdaşlaşma devriminin tarihini 
başlatan şehirdir.

Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
anlatımıyla; “Ankaralıların, bu vatanı kurtarma 
mücadelesinde ayrı bir şeref hissesi vardır”.

Ankara’nın başkent oluşunun 98. yılını 
kutluyoruz.

Laikliğin savunucusu, ilahiyatçı Doç. Dr. Bahriye 
Üçok, 6 Ekim 1990 günü Çankaya’daki evine özel 
bir kargo şirketiyle yollanan, göndericisinin İlmi 
Araştırmalar Vakfı göründüğü kitap paketini açınca 
içine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 71 
yaşında hayatını kaybetmişti.

Bahriye Üçok, önemini bugünlerde daha iyi 
anladığımız laiklik ilkesini hayatı pahasına yılmadan 
savunmuş, fikirleri ve düşünceleriyle aydınlanma 
meşalesini öncelikle ülkemizin daha mutlu ve 
huzurlu yarınlara kavuşması inancıyla yakmış bir 
demokrasi aydınıdır.

Aydınlanmayı savunan Üçok, demokrasi 
yolunda verdiği mücadeleler ve laikliği yılmadan 
savunduğu için karanlık ve hain odaklar tarafından 
katledilmiştir.

Adana Barosu olarak, aramızdan ayrılışının 
31. yıldönümünde Bahriye Üçok’u saygı, sevgi ve 
özlemle anıyoruz.

ANKARA, BÜYÜK 
ÖNDERİMİZ GAZİ MUSTAFA 

KEMAL ATATÜRK VE 
ARKADAŞLARINA BAĞRINI 

AÇAN ŞEHRİN ADIDIR

DOÇ. DR. BAHRİYE ÜÇOK 
KARANLIK VE HAİN 

ODAKLAR TARAFINDAN 
KATLEDİLDİLMİŞTİR

HAYVAN HAKLARININ ETKİLİ 
BİR KANUNA İHTİYACI VAR
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Kız çocuklarını daha fazla korumak, uğramış 
oldukları ayrımcılık, şiddet ve istismara dikkat 
çekmek, bunları ortadan kaldırılmak ve onların sesi 
olmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 
2012 yılından itibaren 11 Ekim’i toplumsal bilinç 
oluşturmak için “Dünya Kız Çocukları Günü” olarak 
ilan etmiştir.

Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarına karşı 
ayrımcılığın önlenmesi ve insan haklarından etkili 
bir şekilde yararlanmaları konusunda farkındalığın 
arttırılması amacıyla kutlanan bir gündür. 

Kız çocuklarının toplumda daha güçlü olduğu, 
ayrımcılığa maruz kalmadığı, hayatları boyunca 
kendi kararlarını alabildiği bir dünya ancak eğitimle 
mümkündür. Dünya çapında her yıl 7 milyon 500 bin 
kız çocuğu erken yaşta evlendiriliyor ve arkasından 
şiddet ve istismar beraberinde geliyor. Hayallerine 
koşan, okuyan, ‘kız çocuğusun’ diye kısıtlanmayan, 
zorla evlendirilmeyen çocuklar yetişmesi dileğiyle 
mücadelemiz devam edecektir.

Ülkemizde yaygın olarak görülen “çocuk yaşta 
evlendirme adıyla yapılan cinsel istismarların” 
önlenmesi, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın 
belirgin şekilde görüldüğü eğitim sisteminde, 
cinsiyet ayrımcılığı içeren bilgilerin müfredattan ve 
tüm okul kitaplarından çıkarılması, kız çocuklarının 
her türlü ihmal ve istismardan korunması ve tüm kız 
çocuklarının Çocuk Hakları Sözleşmesi ile korunan 
haklardan eşit ve tam olarak yararlanmaları için 
kararlı bir devlet politikası için mücadelemiz.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği 
gibi “Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır. 
Onlar ikbal ışığımızdır. Bu bilinçle, çağdaş, laik ve 
aydınlık bireyler yetiştirmek asli görevimizdir.”

Kız çocuklarının cinsiyet ayırımcılığına 
uğramadığı, çocuk işçi olarak çalıştırılmadığı, zorla 
evlendirilmediği, yarınların çağdaş ve her alanda 
başarılı kadınları olmaları için eğitim hakkı tanındığı, 
her türlü ayrımcılık ve de istismardan kurtulduğu 
ve bütün haklardan eşit düzeyde yararlandığı bir 
dünya dileğiyle kız çocuklarının “11 Ekim Dünya Kız 
Çocukları Günü”nü kutlarız.

Demokrasi savunucusu ve Atatürkçü kimliğiyle 
tanınan Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı 21 Ekim 
1999 sabahı, köşe yazısını Cumhuriyet gazetesine 
faksladıktan sonra Ankara Üniversitesi İletişim 
Fakültesindeki dersine gitmek için evinden çıktı. 
Ölüm tehditlerinden korkmadığı için, otomobilinin 
üzerindeki poşette bomba olabileceği aklına 

gelmemişti. Poşeti çöpe atmak için eline alır almaz 
bomba infilak etti ve ne yazık ki Ahmet Taner Kışlalı 
yaşamını kaybetti. 

Ahmet Taner Kışlalı, Türkiye’nin çağdaş ve 
laik bir düzende, Atatürk ilke ve inkılaplarından 
sapmadan ilerleyebilmesi için korkusuzca 
karanlığın, yobazlığın ve hukuksuzluğun üstüne 
gitmiş, yetiştirdiği öğrencilerini de Atatürkçülüğün 
ve cumhuriyetin ışığıyla aydınlatmıştır.

Onun sözleri, kitapları ve yazılarında dile 
getirdiği fikirlerinin gücünden korkan karanlık 
güçler, onu katlederek bu gücün etkisini yitireceğini 
sanmışlardır. Oysaki onun ölümü, fikirlerinin 
daha da yayılmasına, benimsenmesine yol açmış 
ve gencecik bedenlerde onun ilkeli duruşu ve dik 
duruşu hayat bulmuştur.

Aradan geçen 22 yıl boyunca cinayeti kimin ne 
amaçla işlediği bulun(a)madı. Peki olayın hararetiyle 
ortaya atılan ilk iddia doğru muydu? Cinayeti ‘İslami 
örgütler’mi işlemişti, yoksa bu faili meçhulün 
arkasında başka güçler mi vardı?

Cinayeti işleyenleri, azmettirenleri ve 
aydınlatmayan sorumluları da şiddetle kınıyoruz. 
Demokrasi uğruna bedel ödeyen aydınlara karşı 
sorumluluğumuz vardır.

Aramızdan koparılışının 22. yılında Ahmet Taner 
Kışlalı’yı saygı ve özlemle anıyor, öğretileri, fikirleri 
ve tespitleriyle Atatürk’ün kurduğu laik Türkiye 
Cumhuriyetini korumaya devam ediyoruz.

10 Ekim 2015’te Türkiye’nin başkentinde tam 
bir katliam yaşanmıştı. Ankara Tren Garı önündeki 
Barış Mitingi sırasında 3 saniye arayla meydana gelen 
2 patlamada 107 yurttaşımız hayatını kaybetmiş, 
yaklaşık 500 kişi yaralanmıştı. 2 intihar bombacısının 
gerçekleştirdiği terör saldırısının arkasında kimin 
olduğuna dair sır perdesi hâlâ aralanamadı. 

2021 yılı Temmuz ayında Danıştay tarafından 
verilen, devletin bu katliamlardan dolayı “kusursuz” 
olduğu ve ölenlerin, yaralananların kusurlu ve 
borçlu çıkarıldığına dair kararı, katliamın 6. 
Yılında vicdanları yaralamaktadır. Kendinden önce 
aydınlatılmamış 5 Haziran 2015 Diyarbakır ve 20 
Temmuz 2015 Suruç katliamları gerçek anlamda 
araştırılsa ve failleri bulunsaydı Ankara katliamı 
belki hiç yaşanmayacaktı. Devletin ve siyasi 
iradenin ülkemize ve tüm insanlığa karşı görevini 
yerine getirmesi için bu katliamı aydınlatması 
gerekmektedir.

Türkiye tarihinin en kanlı terör saldırıları arasında 
yer alan 10 Ekim Ankara Tren Garı katliamının 6. 
yılında, hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızı saygı 
ve rahmetle anıyoruz.

KIZ ÇOCUKLARININ DAHA 
GÜÇLÜ OLDUĞU BİR DÜNYA 
ANCAK EĞİTİMLE MÜMKÜN

DEMOKRASİ UĞRUNA BEDEL 
ÖDEYEN AYDINLARA KARŞI 

SORUMLULUĞUMUZ VAR

107 KİŞİNİN HAYATINI 
KAYBETTİĞİ ANKARA GARI 

TERÖR SALDIRISINI 6. 
YILINDA LANETLİYORUZ
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BASINDAN

KAYBETTİKLERİMİZ

Kaybettiğimiz meslektaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

Av. Erkan AYKANAT
Baro Sicili: 2855

20.05.1972 - 18.10.2021
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