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CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, baro yöne-
tim kurulu, avukatlar ve stajyer avukatların katılı-

mıyla gerçekleşen törende Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz’ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ve saygı du-
ruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Burada basın açık-
laması yapan Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğz,
"Öncelikle bugüne kadar Mersin Barosunda görev almış
başkanlarımıza ve kurul üyelerimize, ülkemizde hukuk,
meslek adına emek veren, katkı sunan tüm hukuk ve yargı
camiası üyelerine vermiş oldukları katkı ve emeklerinden
dolayı şükranlarımızı sunuyor, hayatını kaybedenleri rah-
metle anıyorum. 2020- 2021 yeni adli yıla savunma mesle-
ğine hadsiz ve hudutsuz saldırıların zirve yaptığı, mesleğin
ortadan kaldırılmaya, baroların parçalanmaya çalışıldığı,
hak ihlallerinin ciddi boyuta ulaştığı, kadına şiddetin, kadın
cinayetlerinin, çocuk istismarının, doğanın rant uğruna vah-
şice katledilmesinin yasalarla meşru hale getirilmeye çalışıl-
dığı, adaletsizliğin neden olduğu birçok yaşamsal sorunla
beraber giriyoruz.

“SAVUNMA VE BAROLAR SUÇLU
GİBİ GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

Kamu idarecileri ve çalışanlarının avukatın yetki ve gö-
revlerini keyfi uygulamalarla engellemeye, kısıtlamaya ça-
lıştığı, avukatları yok saymaya çalıştığı kötü bir dönemi
yaşıyoruz. Özellikle aynı sıralarda okuduğumuz, birlikte
hukuk fakültesi sıralarında oturduğumuz yargı camiası yet-
kililerinin avukatları yok sayma ve görevlerini engellemeye
çalışması, canımızı en çok yakan husus haline gelmiştir. Sa-
vunmanın özgür kanatlarını kırmak, bağımsız yapısını ba-
ğımlı hale getirmek, cübbemize düğme dikmek ve toplumu

uyandıran, siyasi iradeye korku veren gür sesimizi kısmak
için çoklu baro sistemi yasalaştırılmıştır. Savunma bölün-
meye, susturulmaya çalışılmaktadır. Savunma ve barolar
suçlu gibi gösterilmeye çalışılmaktadır” diye konuştu.

Başkanımız Yeşilboğaz konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Suçluyuz, çünkü kadını yaşatmak için İstanbul Sözleş-
mesi’nin yaşaması için çırpınıyoruz. Suçluyuz, çünkü
çocuk istismarının önünü açan yasaların çıkarılmak isten-
mesine en yüksek sesimizle karşı çıkıyoruz. Bunların yapıl-
masına izin verenin aklı firarda, vicdanı çukurda diyoruz.
Suçluyuz, çünkü ülkemizde demokrasimize, hukukun üs-
tünlüğüne, kuvvetler ayrılığı ilkesine, yargının bağımsızlı-
ğına, bağımsız savunmanın temsilcisi avukatlara, insan
haklarına ve laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kazanım-
larına yönelik yapılan kapsamlı ve sistematik saldıranların
yakasına yapışıyoruz. Suçluyuz, çünkü meslektaşlarımızın
adliyelerde, cezaevlerinde, karakollarda keyfi uygulamalara
ve sürekli bir sınırlama içine sokularak hak arama özgürlü-
ğünün engellenmesinde barolar olarak kenetlenip hesap so-
ruyoruz. Suçluyuz, çünkü bu ülkede adalet susuzluğuna
karşı Anadolu’nun her bir köşesinde adalet nöbeti tutarak,
adalet ateşi yaktık. Suçluyuz, çünkü Ankara’da savunmanın
mücadelesi faşizmin barikatını yıktı. Baro başkanlarının
adalet yürüyüşüne çelme takıldı ama düşmedik, hukuk ba-
rikatımıza geçit vermedik. Suçluyuz, çünkü insan yaşamını
ve doğayı yok eden nükleer santrallerine, balık çiftliklerine,
maden ocaklarına, HES’lere, termik santrallere, maden
ocaklarına karşı çıktık. Suçluyuz, çünkü herkes için adalet
arıyoruz. Suçluyuz, çünkü siyasi irade ne zaman hukuk çiz-
gisinden çıkarsa, barolar ve avukatlar olarak onları hukuk
çizgisine sokmaya çalışıyoruz. Devletin ters dönen çarkına
meydan okuyoruz.

MERSiN BAROSU ADLi YIL
AÇILIŞ TÖRENi DÜZENLEDi

Mersin Barosu, 2020- 2021
yeni adli yıl açılışı

nedeniyle Cumhuriyet
Alanı’nda düzenlediği

törende Atatürk Anıtı’na
çelenk sundu. 
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“SAVUNMAYI SİNDİRMEYE 
ÇALIŞANLARI ZOR GÜNLER

BEKLİYOR”
Yeni adli yılda savunmayı zor

günler bekliyor ancak savunmayı
sindirmeye çalışanları daha zor
günler bekliyor. Çünkü bizler
bütün bu suçları işlemeye devam
edeceğiz. Hukuksuzluğun yarattığı
ve tüm ülkeyi saran ateş çemberini
söndürmeye, adaleti tırnaklarımızla
kazıyıp gün yüzüne çıkarmaya
devam edeceğiz.  Pandemi süre-
cinde ülkede birlik ve dayanışma
sağlaması gerekirken aksini yapan
siyasi iradeye karşı biz savunmanın
temsilcileri ve barolar, birlik ve da-
yanışmamızı sürdürmek zorundayız. 

Gücünü ve meşruiyetini hak,
hukuk ve adaletten almayan dev-
letlerde insanlar hukuksuzca ölür
ve insanlık dışı yaşama mahkûm
edilir. Tıpkı adaletin işlevselliğini
yitirmesi nedeniyle kadınlarımızın
katledilmesi, çocuklarımızın istis-
mara uğrayarak yaşam haklarının
elinden alınması gibi. Giresun’da
meydana gelen sel felaketinde dev-
letin rant odaklı politikası uğruna
insanların yaşamını yitirmesi gibi,
sağlıklı çevrede yaşama hakkımızın
elimizden alınması gibi, saymakla
bitiremeyeceğimiz toplumun ve
hukukçuların vicdanını kanatan
hukuksuzluklar gibi. 

İnsan hak ve özgürlüklerini, top-
lumsal barış içerisinde yaşama hak-
kımızı yok eden bir düzen değil;
çağdaş, barışçıl, özgür ve demokra-
tik hukuk devleti düzeni istiyoruz.
Adalet Bakanlığı, yargı sisteminin
sorunlarına el atmalıdır. Yargıya
güvenin yeniden sağlanması için,
yargı siyaset üstü olmalı ve liyakat
unsuru etkin kılınmalıdır. Hâkim
ve savcıların mesleğe alınması,
atanması ve terfisi, liyakata ve
objektif kriterlere dayanmalı-
dır. Avukatlık sınavı olmayan
tek ülke olduğumuz gerçeği
unutulmamalıdır. Uygula-
mada, adil yargılanma hak-
kının teminatı olan
avukatlara, kısıtlama ve en-
gelleme getirilmeye çalışıl-
makta, ‘avukatsız
yargılamanın’ önü açılmak
istenmektedir. Ancak şu bilin-
melidir ki, savunmanın dışlan-
dığı bir yargılanma, adil
yargılanma ilkesine aykırıdır ve
hükümsüzdür.

“SAVUNMANIN TÜM
SORUNLARI İVEDİLİKLE

ÇÖZÜLMELİ”
Şunu da belirtmek isteriz ki; mes-

lektaşlarımızın kollukta, cezaevle-
rinde, adliyelerde ve mesleklerini icra
ettikleri her alanda, yaşamış oldukları
mesleki sorunlar ile bu birimlerdeki
keyfi ve yasaya aykırı tutumlara son
verilmelidir. Hala savcılıklarda, mah-
kemelerde, karakollarda avukatın
dosya incelemesi bile hukuksuzca
engellenmeye çalışılmaktadır. Savun-
manın varlığını içselleştirememiş kişi-

ler, hukuku da
içselleş-

tire-

memiştir. Yetkililerden, hak arama
özgürlüğünün teminatı olan avukatla-
rın, ekonomik ve mesleki sorunlarına
bu yeni adli yılda mutlaka kesin çö-
zümler getirilmesini bekliyoruz.  Staj-
dan emekliliğe kadar sorunlar yumağı
haline gelen ve yargılamanın olmazsa
olmaz unsuru savunmanın tüm so-
runlarının ivedilikle masaya yatırıla-
rak sorunların çözümü
gerekmektedir.

Hukukun bittiği yerde tiranlık baş-
lar sözünden hareketle; vatandaşlar
için hukuk güvenliği sağlayan ve ev-
rensel değerlerle uyumlu olan hukuk
sistemini inşa etmek için biz avukat-
lar, bugün olduğu gibi yarınlarda da
mücadelemizi sürdüreceğiz. Mesleki
ve toplumsal sorunlara karşı verdiği-
miz mücadelede, tüm meslektaşları-
mız ve barolarımız omuz omuza
vermelidir.  Yeni adli yılın ülkemize,
milletimize, meslektaşlarımıza,
yargı camiamıza, insanlığa; hukuk
güvenliği, hukukun üstünlüğü, ba-
ğımsız yargı kararlarının verildiği,
yargının artık öç alma, hesap
görme aracı olarak kullanılmaya-
cağı bir adli yıl olmasını diliyoruz.
Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı

için mücadele edip adalet dağıt-
maya çabalayan tüm meslektaşları-

mızı ve yargı mensuplarını, şahsım,
yönetim kurulumuz ve Mersin Ba-
rosu adına sevgi ve saygıyla selamlı-
yorum.” 01.09.2020
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SİLİFKE İLÇE TEMSİLCİLİĞİMİZ, 
ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLEDİ

Mersin Barosu Silifke ilçe
temsilciliğimiz tarafından,

2020-2021 adli yıl açılışı nede-
niyle tören düzenlendi.

Yönetim kurulu üyemiz ve Si-
lifke ilçe temsilcimiz Av. Aslı Trak
ve avukatlarımızın Atatürk Anıtı’na
çelenk sunmasının ardından İstiklal

Marşı okundu. Daha sonra günün
anlam ve önemine ilişkin konuşma
yapan yönetim kurulu üyemiz ve
Silifke ilçe temsilcimiz Av. Aslı
Trak, savunma mesleğine yapılan
saldırılara, mesleki sorunlara ve
hukuk sistemindeki aksaklıklara
dikkat çekti. 01.09.2020

Mersin Barosu Başkanımız
Av. Bilgin Yeşilboğaz, 1

Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle
yazılı açıklama yaptı. Barışın, dün-
yanın tüm renklerinin buluştuğu in-
sanlığın ortak bayrağı olduğunu
belirten Yeşilboaz, “Hukukun üstün-
lüğü, adalet, ifade özgürlüğü, temel
insan hak ve özgürlükleri sağlanma-
dıkça, sosyal devlet ilkeleri uygulan-
madıkça, sosyal,
siyasal ve ekonomik
denge sağlanama-
dıkça, dünyada silah-
lara harcanan paralar,
ülkenin aydınlık gele-
ceğine harcanma-
dıkça, dünya barışını
sağlamak mümkün de-
ğildir ve siyasi erklerin
Dünya Barış Günü ile
ilgili yapacağı göster-
melik, sözde açıkla-
malar hükümsüzdür.
Hak, hukuk, adalet ya-
şarsa, ancak barış
içinde yaşar, barış

içinde büyür ve barışla gelişir. 

“GÜN, BARIŞI YAŞAMA
DÖNÜŞTÜRME GÜNÜ

OLMALIDIR”
Barış bir insan hakkıdır. Savaş ge-

leceğimizi, umutlarımızı, yaşamın
tüm renklerini kurutur, barış ise yeşer-
tir. Savaş pahalı, barış ucuzdur. Barış

hoşgörüdür, sevgidir, emektir. To-
humdur barış. Yaşamı, yüzlerde gü-
lüşleri çoğaltan asil bir gülümsemedir.
Savaşın yıkıcılığını, acılarını bilme-
yenlere anlatmaktır barış.  Barış söz-
cüğünü sevmeyen savaşı sever. Ancak
savaş girdaptır, kendisini yaratanları
da yok eder. Barış için hiçbir şey yap-
mayanlar bilmelidir ki, ancak barışa
barışa kazanacağız. Gün, barışı ya-
şama dönüştürme günü olmalıdır.

Atatürk’ün ‘Yurtta Barış, Cihanda
Barış’ politikası, tüm devletlerin
temel ilkesi olması gerekmektedir.
Bir insanı sevmekle başlar her şey.
Usta Yazar Yaşar Kemal’in dediği
gibi; dağlar, insanlar ve hatta ölüm
bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir
barıştır.  Mersin Barosu olarak, laik
ve demokratik bir Türkiye için, sa-
vaşa karşı barışı istemeye, yaşam
hakkını savunmaya devam edeceğiz.
Tüm insanlığın, terörün ve savaşların
son bulduğu, barış çanlarının çaldığı
bir dünyada yaşamasını temenni edi-
yorum” ifadesini kullandı. 

YEŞİLBOĞAZ: “BARIŞA BARIŞA KAZANACAĞIZ”

01.09.2020



Mersin Barosu Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın adli yıl
açılışında, “Diğer kurumlarda terör
örgütleriyle böylesine içli-dışlı olan
kişiler nasıl mesleklerinden men
edilebiliyorsa, avukatlar için de
böyle bir yöntemin gerekip gerek-
mediği tartışılmalıdır” sözlerine
tepki göstererek, “Avukatlık Ka-
nunu’nda ‘meslekten men’ zaten
var. Sorunlara çözüm ararken hep
bir cezalandırma, hesap
görme amacıyla hareket
edildiğini net bir şekilde
görüyoruz. Çoklu baro
getirirken, baroları parça-
larken bahaneleri ‘din’
idi, şimdi ise terör” dedi.

“AVUKATLIK
KANUNU’NDA

‘MESLEKTEN MEN’
ZATEN VAR”

Mersin Barosu Baş-
kanı Bilgin Yeşilboğaz
açıklamasında, “Avukat-

lık Kanunu’nda ‘meslekten men’e
ilişkin sert ve uygulanabilir madde-
ler zaten var. Yargı kararları olma-
dan kimse mesleğinden men
edilemez. Süreci baro başkanları
üzerinden işletmek de istiyor olabi-
lirler; ancak her hâlükârda kesinleş-
miş 2 yılı geçen mahkeme kararları
olmak zorunda. Diğer yandan terör
örgütü iltisakı suçlamasıyla avukat-
lar hakkında davalar artabilir ve bu
şekilde de meslekten menler yaşa-

nabilir. Ancak bunu yapmaları hu-
kuken mümkün değil. 

Çoklu baro getirirken, baroları
parçalarken bahaneleri ‘din’ idi,
şimdi ise terör. Hukuku kullanarak
kararlarını meşru hale getirmek isti-
yorlar; ama hukuka zarar veriyorlar.
Son dönemlerde avukatların ciddi
sorunları varken, sorunlarına çözüm
ararken hep bir cezalandırma, hesap
görme amacıyla hareket edildiğini
net bir şekilde görüyoruz. Daha önce

barolara müdahale edilme konu-
sunda bahane yaratıldı. Ankara
Barosu bahane kılındı. Baroları
ele geçirmeye çalışan bir yapı
gündeme getirildi ve yasalaştı.
Biz her satırda hukuku, hukukun
üstünlüğünü, adaleti, eşitliği sa-
vunmak zorundayız. Adaletin
herkes için eşit bir şekilde tecelli
etmesini takip etmek zorunda-
yız. Ebru Timtik olayında barolar
bir suçu savunmuyor. Burada sa-
vundukları, insanlar adalet isti-
yor, adil yargılanma hakkını
istiyor” ifadesini
kullandı.

MERSİN BAROSU FAALİYET RAPORU

140 www.mersinbarosu.org.tr/

02.09.2020

BAHANE ‘DİN’ İDİ, ŞİMDİ ‘TERÖR’ OLDU
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz:

Arabanın kapısının kilitli
olması sebebiyle olay

yerinden yara almadan kurtulan

meslektaşımız Erdemli Polis
Karakoluna giderek saldırganlar
hakkında suç duyurusunda

bulunmuştur. Olayın başından
itibaren Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu
üyemiz ve Erdemli ilçe temsilcimiz
Av. Fahrettin Gürsoy, Avukat
Hakları Merkezi üyemiz Av.
Hüseyin Karagöz ve Erdemli
Avukatlarımız olaya müdahil
olmuş,  şüpheliler hakkında işlem
başlatılmıştır. 

Meslektaşlarımıza  geçmiş
olsun dileklerimizi sunuyor,
saldırganların hak ettiği cezayı
alması için olayın sonuna kadar
takipçisi olacağımızı
meslektaşlarımızın ve kamuoyunun
bilgisine duyururuz.

MESLEKTAŞIMIZ AV. MUSTAFA DOĞAN VE EŞİ AV BÜŞRA DOĞAN'A
YAPILAN SİLAHLI TEHDİT VE MENFUR SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ
Mersin’in Erdemli ilçesinde görev yapan Mersin Barosu üyesi meslektaşımız Av. Mustafa Doğan ve

eşi Av Büşra Doğan’ın bulunduğu araç trafik magandaları tarafından sıkıştırılmış, arabası
durdurularak 4 kişi tarafından silah çekilmiş ve arabasına tekmeyle saldırıda bulunulmuştur. Yol
verme sebebiyle meslektaşlarımıza yapılan silahlı tehdit ve menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 

05.09.2020
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Mersin Sivil İnisiyatif tarafın-
dan düzenlenen etkinliğe

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
Vahap Seçer, Mezitli Belediye Baş-
kanı Neşet Tarhan, Akdeniz Bele-
diye Başkanı Mustafa Muhammed
Gültak, Yenişehir Belediyesi Başkan
Vekili Murat Sakuçoğlu, Mersin Ti-
caret ve Sanayi
Odası Başkanı
Ayhan Kızıltan,
MTSO Meclis Baş-
kanı Hamit İzol, et-
kinliği düzenleyen
sivil inisiyatif
grubu, İçel Sanat
Kulübü Başkanı
Mecit Baskın ile
Av. Şinasi Deve-
li’nin oğlu ve to-
runu katıldı.
Katılımcılar Av. Şi-
nasi Develi’nin
kentimize ve kent
tarihine katkılarını
anlattı. 

Mersin Barosu
Başkanımız Av. Bil-
gin Yeşilboğaz bu-
rada yaptığı

konuşmasında, “Bir insanın yaşar-
ken dahi ölümsüz olabileceğini an-
latan anlardan bir tanesini bugün
yaşıyoruz. Önemli olan öldükten
sonra yaşayabilmektir. Şinasi abi
bunu başardı. O hepimizin abisiydi”
dedi. Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz, Şinasi Develi’nin Mersin Baro-

suna, meslektaşlarına ve Mersin’e
sunduğu katkıları katılımcılara anla-
tarak, Şinasi Develi ile ilgili anılarını
paylaştı. 

Şinasi Develi Mersin Kent Ödül
Töreni’nin 2021 Ocak ayında Şinasi
Develi’nin ölüm yıldönümünde  ya-
pılması planlanıyor. 

ŞİNASİ DEVELİ KENT ÖDÜLÜ TANITIM BASIN TOPLANTISI,
MERSİN BAROSUNUN EV SAHİPLİĞİNDE YAPILDI

Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü basın toplantısı Mersin Barosu Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz’ın ev sahipliğinde Mersin Barosu Sosyal Tesisinde yapıldı. 

04.09.2020



Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz açıklamasında,

“9 Eylül; İzmir’in dağlarında
çiçeklerin açtığı gündür, düşmanın
yel gibi kaçtığı gündür, Mustafa
Kemal Paşa’nın adının mücevher
taşa yazıldığı gündür. Bugün, ‘ya
istiklal, ya ölüm’ diyen, bu
topraklarda özgürce yaşayabilmek
için ölümü seçen, esaret zinciri
vurmaya kalkışanlara karşı
şahlanan milletimizin zafer
günüdür. 9 Eylül tarihi, sadece
İzmir’in değil, Türkiye’nin de
kurtuluş günüdür. İşgal edildiği gün
Kurtuluş Savaşı’nı başlatan; işgalin
bittiği gün, Kurtuluş Savaşı’nı
bitiren dünyadaki tek şehir
İzmir’dir.

'Geldikleri gibi gidecekler'
denmişti ve geldikleri gibi gittiler…

Özgürlüğe giden yolu
engellemeye çalışanlara ve
adaletsizliklere bugün bile boyun

eğmeyen, direnişin sembolü örnek
kent İzmir; 97. doğum günün kutlu
olsun.

Büyük Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün “özgürlük ve
bağımsızlık benim karakterimdir”
sözü vazgeçilmez rehberimizdir.
Biz hukukçular; çocuklarımızın
güzel ve güneşli günler göreceği
güne kadar, Atatürk gibi

düşünmeye, mücadele etmeye
devam edeceğiz.

İzmir'in dağlarında çiçekler
açtıran, emperyalistlerin
Anadolu'yu işgal etme hayaline 9
Eylül günü son veren büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah
arkadaşlarını saygıyla, minnetle ve
rahmetle anıyorum” ifadesini
kullandı.
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YEŞİLBOĞAZ: “GELDİKLERİ GİBİ GİTTİLER”
Baro Başkanımız Av.

Bilgin Yeşilboğaz, 9 Eylül
İzmir’in emperyalist
güçlerin işgalinden
kurtuluşunun 97.

yıldönümünü yayımladığı
mesajla kutladı.
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Bugün Türkiye Cumhuriyeti
tarihine kara leke olarak geçen 12
Eylül askeri darbesinin 40. yıldö-
nümü nedeniyle yazılı açıklama
yapan Mersin Barosu Başkanımız
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “12 Eylül
1980 yılında, Emperyalist ABD ve
Türkiye’deki uşakları tarafından
tezgahlanan faşist darbenin yansı-
maları maalesef bugünlere kadar

uzanmıştır. 12 Eylül darbesinin
kalıntıları hala duruyor ve hala o
karanlıkta nefes almaya çalışıyo-
ruz. Vatan evlatları için; "Adalet
yerini bulsun diye bir sağdan bir
soldan asıyorduk” , “Asmayalım
da besleyelim mi?” , "İdamları im-
zalarken ellerim hiç titremedi”
denilerek, gencecik fidanların
yaşları büyütülerek katledildiği

gündür 12 Eylül…
12 Eylül; 650 bin kişi gözal-

tına alındığı,  1 milyon 683 bin
kişi kanunsuzca fişlendiği, açılan
210 bin davada 230 bin kişinin
yargılandığı, 7 binden fazla kişi
için de idam cezasının istendiği,
517 kişinin ölüm cezasına çarptı-
rıldığı süreçte, 50 kişinin sadece
siyasi görüşü nedeniyle idam edil-
diği gündür.

12 Eylül; hukuktan eğitime, iş
yaşamından sanata, insan hakla-
rına ve özgürlüklere büyük darbe
vurdu. Gözaltıların, işkencelerin,
fişlemelerin, idamların, hak ihlal-
lerinin ürpertici anısı hafızaları-
mızdan silinmezken, 12 Eylül
darbesiyle gelen hukuksuz uygu-
lamalar, günümüzde de hâlâ sü-
rüyor. Hukuksuz yere tutuklanan
hukukçular, siyasiler, bilim in-
sanları, milletvekilleri, belediye
başkanları, gazeteciler ile bu mu-
halif sesleri kısmaya, sindirmeye
yönelik yapılan baskılar, iktidarın
sopasına dönüştürülen hukuk ku-
rumları, polis devleti uygulama-
ları, gücünü yitirmiş parlamento
ve daha pek çok uygulama 12
Eylül döneminden bugüne pek
fazla değişen bir şeyin olmadı-
ğını gösteriyor.

Bu hukuksuz uygulamalar, 15
Temmuz darbe girişiminin ardın-
dan ilan edilen OHAL KHK’la-
rıyla katlanarak sürmektedir. 12
Eylül artığı gerici anayasası ye-
rine; katılımcı, özgürlüklerin ve
insan haklarının anayasası hazır-
lanmalıdır. 12 Eylül darbecileri
göstermelik de olsa ancak 32 yıl
sonra hâkim karşısına çıkabilmiş-
tir. Hesabı sorulmayan darbeler
tekrarlanır. Yargıdaki ve devletin
tüm kurumlarında fetö yapılan-
ması acilen temizlenmelidir. 12
Eylül insanlık suçudur. Dün bu
insanlık suçu işleyenlerin çocuk-
ları, bugün halka aynı zihniyetle
suç işlemeye devam ediyor. 

Kısacası 39 yıl sonra yine
aynı noktadayız. Mersin Barosu
olarak; laik, demokratik ve sosyal
bir hukuk devletinden yanayız.
Dün olduğu gibi bugün de, yarın
da tüm darbelerin ve darbecile-
rin karşısında olacağımızı belirti-
yorum” ifadesini kullandı.

YEŞİLBOĞAZ: “40 YIL SONRA
YİNE AYNI NOKTADAYIZ”

12.09.2020



Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşil-
boğaz yaptığı yazılı açıklamasında, 7
ilde düzenlenen operasyonla 48 avu-
katın ve 7 stajyer avukatın  gözaltına
alınmasının  hukuka aykırı olduğunu
belirterek şu ifadelere yer verdi: “An-
kara merkezli bir operasyonda 48 avu-
kat ve 7 stajyer avukat, ‘15 Temmuz
darbe girişimi sonrasına FETÖ men-
suplarının soruşturma ve kovuşturma
işlemlerini örgütsel talimat ve saikle
takip ederek avukatlık faaliyetleri gö-
rüntüsü altında örgüt lehine yönlendir-
mek ve böylece örgütsel faaliyetlere
katılmış olmak’ isnatlarıyla gözaltına
alınmıştır. Savunmanın bağımsızlığını
ihlal eden bu saldırı ve avukat arama-
larında yapılan usulsüz işlemler kabul
edilemez.

Arama ve el koyma işlemlerinde
Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesinde
ve CMK 130. madde kapsamında be-
lirlenen kurallar açıkça ihlal edilmiştir.
İfade alımında şüpheli avukatlara yö-
netilen bazı sorulardan avukatların gö-
revlerini icra etmeleri nedeniyle
müvekkilleri ile özdeşleştirildikleri apa-
çık ortadadır. Avukatların dava ve mü-
vekkil seçimi nedeniyle suçlanması ve
saik sorusuna muhatap olması, BM

Havana Kuralları, Avrupa Kon-
seyi 9 Nolu Tavsiye Kararı, Ulus-
lararası Avukatlar Birliği Morelia
Şartı ve Turin İlkeleri, 1136 sayılı
Avukatlık Kanunu’nda yer alan
avukatın mesleki bağımsızlığını
ihlal eden baskı ve sindirme yön-
temidir. Avukatlar görev nede-
niyle müvekkilleri ile
özdeşleştirilemez. Avukat,  mü-
vekkil ve dava seçiminde tama-
men özgürdür ve bu yasalarla verilmiş
bir haktır. Avukata müvekkiliyle ilgili
suçlama yöneltilmesi, henüz hakkında
kesinleşmiş yargı kararı olmayan sanı-
ğın masumiyet karinesi hakkının yok
sayılması demektir. Avukatın müvek-
kili ile özdeşleştirilmesi yasağını yok
saymak, vatandaşın savunma hakkını
yok saymak, hukuk devletini yok say-
mak demektir.  Adil yargılanma ve sa-
vunma hakkı tüm evrensel hak
belgelerinin ve Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin tanıdığı bir haktır. 

“SAVUNMAYI KARALAMAYA,
GÜÇSÜZLEŞTİRMEYE YÖNELİK

SALDIRILAR SON BULSUN”
Kişi ne ile suçlanırsa suçlansın,

sanık yasalarla savunma hakkına ve
masumiyet karinesinden yararlanma
hakkına sahiptir. Avukatların hukuk-
suzca gece yarısı gözaltına alınmaları
tüm avukatlara verilen bir gözdağıdır.
Avukatların mesleki görevleri nede-
niyle gözaltına alınması ve tutuklan-
ması asla kabul edilemez.
Meslektaşlarımızın derhal serbest bıra-
kılmasını, savunmayı karalamaya,
güçsüzleştirmeye, susturmaya, teslim
almaya yönelik yapılan saldırıların
artık son bulmasını istiyoruz. Savunma
bir gün, savunmayı teslim almaya çalı-
şanlara da lazım olacaktır. Mersin Ba-
rosu olarak, soruşturma sürecini etkin
bir şekilde takip edeceğimizi meslek-
taşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine
sunarız.”

Mersin Barosu Başkanımız
Av. Bilgin Yeşilboğaz,

Mersin'de 23 yaşındayken evinde
polis memurunun tabancasından
çıkan kurşunla hayatını kaybeden
üniversite öğrencisi Feray Şahin’in

katledilişinin 3. yılında düzenlenen
anma etkinliğine katılarak, Feray
Şahin ve katledilen tüm kadınlar
için adalet istedi.

Feray Şahin Parkı’nda
gerçekleşen anma etkinliğinde

konuşma yapan Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz, “Keşke ülkemizde
okullara, parklara, sokaklara
katledilen kadınların adını değil,
başarıları ile gurur duyarak
başarılarından dolayı kadınların

adlarını verebilsek. Türkiye’de
her yıl yaklaşık 450 kadın,
erkekler tarafından öldürülüyor.
Yasalar uygulanırsa katiller
değil, kadınların yaşam hakkı
korunur. İstanbul Sözleşmesi
iptal edilmesin, uygulansın.
İstanbul Sözleşmesi’nin iptal
edilmesi demek, kadın
cinayetlerini meşrulaştırmak
demektir. Kadın cinayetlerinde
haksız tahrik indirimi, iyi hal
indirimi gibi uygulamalara da
son verilsin. İnsan öldürmenin
iyi hali mi olur? Kadınları
öldüren değil, yaşatan
politikalar üretilmelidir” dedi.
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MERSİN BARO
BAŞKANI
YEŞİLBOĞAZ: TÜM AVUKATLARA
VERİLEN BİR GÖZDAĞIDIR

YEŞİLBOĞAZ: “İNSAN ÖLDÜRMENİN İYİ HALİ Mİ OLUR?”
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Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz,

Ermenistan’ın Azerbaycan
halkına yönelik yaptığı kat-
liamı yaptığı yazılı açıklama
ile kınayarak şu ifadelere
yer verdi: “Hukuku yok
sayan Ermenistan, Uluslar-
arası kuruluşların ve Birleş-
miş Milletler Güvenlik
Konseyinin işgalin sonlandı-
rılmasına ilişkin kararlarını
çiğnemiştir ve Azerbaycan
halkına yönelik katliam ger-
çekleştirerek insanlık suçu
işlemiştir. Yapılan hain sal-
dırıyı ve uluslararası ateşke-
sin ihlal edilmesini

kınıyorum. İşgalci devlete
karşı uluslararası hukukun
öngördüğü yaptırımlar uy-
gulanmalıdır. 

Dünyada emperyalist
devletlerin baskı, sömürü ve
şiddet politikaları giderek
artmaktadır. Kalıcı bir
dünya barışından her geçen
gün daha da uzaklaşılıyor.
Atatürk’ün, ‘yurtta barış, ci-
handa barış’ politikası dev-
letlerin temel ilkesi
olmalıdır. Şehit düşen Azer-
baycanlı kardeşlerimize Al-
lah’tan rahmet, Azerbaycan
halkına başsağlığı, yaralılara
acil şifalar diliyorum.”

“ATATÜRK’ÜN, ‘YURTTA
BARIŞ, CİHANDA BARIŞ’
POLİTİKASI DEVLETLERİN
TEMEL İLKESİ OLMALIDIR”

Mersin Barosu Baş-
kanımız Av. Bilgin

Yeşilboğaz, Anayasa Mah-
kemesinin çoklu baro dü-
zenlemesinin iptal edilmesi
talebinin oy çokluğuyla red-
detmesini kınadı.  Bağımsız
bir hukuk kurumu olan
AYM’nin hukuk güvenliğini
sağlaması ve hukukun üs-
tünlüğü ilkesiyle hareket et-
mesi gerekirken, çoklu baro
düzenlemesi ile ilgili almış
olduğu kararın ‘üstünlerin
hukuku’ çerçevesinde oldu-
ğunu belirten Başkanımız
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “İçiş-
leri Bakanı Süleyman Soy-
lu'nun ve ardından Devlet
Bahçeli'nin açıklamaları
sonrası yargı baskı altına
alınmıştır. Verilen kararın
bu siyasi baskı çerçevesinde

verildiğini düşünüyoruz.
AYM’nin bu keyfi kararına
şaşırmadık çünkü vermiş ol-
duğu hukuksuz kararlar ilk
değildir ama artık son olma-
lıdır. Açıkça Anayasa’ya ay-
kırı bu işlemin iptal edilmesi
gerekiyordu. Bu ülkede size
göre, bana göre, ona göre
hukuk olmaz. Öncelikle
Anayasa’daki hâkim ve sav-
cıların yargı bağımsızlığı ve
yargı teminatı sağlanmalıdır.
Çoklu baro sisteminin yaşa-
ması mümkün değildir.
Çünkü bağımsız ve özgür
savunma, onurlu ve güçlü
mücadelesini her koşulda
yaşatacağını tüm dünyaya
göstermiştir. AYM’nin ver-
miş olduğu karar hüküm-
süzdür” ifadesini kullandı.

YEŞİLBOĞAZ: “AYM’NİN KARARI
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ DEĞİL,
ÜSTÜNLERİN HUKUKUDUR”

02.10.2020

27.09.2020

Başkanımız Yeşilboğaz, Avukatlık Kanunu’na
göre iki yılda bir Ekim ayı içerisinde yapılması

zorunlu olan baro olağan genel kurul ve seçimlerin
genelgeyle ertelenmesini şöyle değerlendirdi: 

“İçişleri Bakanlığı 02.10.2020 tarihinde yayımla-
dığı genelge ile baro seçimlerini, TBB genel ku-

rulunu, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları,
birlik ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkin-
likleri ‘corona virüs tedbirleri’ gerekçesiyle
01.12.2020 tarihine kadar ertelemiştir. Genelge ge-
reği, 10-11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak olan Mer-

sin Barosu olağan genel
kurulu ve seçimin iptaline
karar verilmiştir. Baro se-
çimleri “etkinlik” değildir,
Avukatlık Kanunu’na göre
iki yılda bir Ekim ayı içeri-
sinde yapılması zorunludur.
Avukatlık Kanunu’nda em-
redici hüküm var. Genelge
ve hıfzıssıhha kurulları kara-
rıyla seçimli genel kurullar
ertelenemez. Baro genel ku-
rulları ve seçimlerinin İçiş-
leri Bakanlığı genelgesi ile
ertelenmesi, hukuka aykırı-
dır. Alınan bu karar yasadı-

şıdır. Sorumluluk doğurur ve ilerde hesap verirsiniz.
Gerekli sağlık tedbirleri alınarak yapılacak olan baro
seçimlerinin gerçekleşmesine, demokrasiye bir kez
daha gölge düşürülmüştür. Yüksek Seçim Kurulu Baş-
kanlığı ise almış olduğu karar ile il/ilçe umumi hıfzıs-
sıhha kurulunun karar alması durumunda baro
seçimlerinin yapılamayacağını, ancak siyasi partilerin
kongrelerinin yapılmasında sakınca bulunmadığını
belirtmiştir. Kanun devleti bile olmadığımız, bu ka-
rarla bir kez daha gösterilmiştir. Siyasi iradenin baro
seçimlerini erteleme niyeti apaçık ortadadır. Korona
virüs tedbirleri bahanesi ile hukuk ve adalet yolunda
atılan her adım durdurulmaya çalışılmış.

Barolar üzerinde yeni oyunlar oynanarak, hukuk
skandallarına imza atılmadan baro olağan genel kurul
ve seçimleri, Avukatlık Kanunu’nun açık hükmünün
gerektirdiği süreçte yapılmalıdır.  Alınan kararı kabul
etmiyoruz, iptali için dava açıyoruz.”

YEŞİLBOĞAZ:
“BAROLAR ÜZERİNDE

YENİ OYUNLAR
OYNANMAMALI”

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz
yaptığı yazılı açıklama yaparak, İçişleri
Bakanlığının 02.10.2020 tarihinde yayımladığı
genelge ile ‘corona virüs tedbiri’ gerekçesiyle
2020 yılı Ekim ayı içerisinde yapılacak olan
baroların olağan genel kurul ve seçimlerinin
01.12.2020 tarihine kadar ertelenmesini kınadı. 

02.10.2020



Mersin Barosu ile birlikte 78
baro ortak açıklamasında

şu ifadelere yer verdi: “Baroların
Genel Kurul resmi süreçlerinin
başlamasından bir gün önce, Sağlık
Bakanlığının yazısı üzerine alındığı
belirtilen İçişleri Bakanlığının
02.10.2020 tarihli tavsiye
genelgesi ve İl Hıfzıssıhha
Kurullarının 02.10.2020 tarihli
kararlarıyla açıkça yasaya aykırı
olarak kamu kurumu niteliğindeki
meslek örgütlerinin
genel kurullarının
01.12.2020 tarihine
kadar ertelenmesine
karar verilmiştir. Yüksek
Seçim Kurulu tarafından
da 02.10.2020 tarihli
karar ile il/ilçe umumi
hıfzıssıhha kurullarının
karar alması halinde
baro genel kurullarının
yapılamayacağına
hükmetmiştir. 1136
Sayılı Avukatlık
Kanunu’nun 82.
maddesi baro genel
kurullarının son rakamı
çift olan yıllarda olmak
kaydıyla iki yılda bir
Ekim ayının ilk haftası
içinde toplanacağını
düzenlemektedir. Yasal
hüküm, önce tavsiye
genelgesi ile akabinde İl
Hıfzıssıhha Kurulu
kararıyla ve son olarak
da YSK kararı ile
çiğnenmiştir. 

“YASAL YOLLARLA
MÜCADELEMİZİ
SÜRDÜRECEĞİZ”

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu’nda hıfzıssıhha
kurullarının genel kurul erteleme
yetkisi bulunmamaktadır. Hal

böyleyken yasayla getirilen bir
düzenlemenin genelge, kurul
kararı gibi işlemlerle ortadan
kaldırılması açıkça hukuka
aykırıdır. Hukuka aykırı olarak
alınan hıfzıssıhha kurulu
kararlarını dayanak alarak baro
genel kurullarını iptal eden ancak,
aynı kararında siyasi partilerin
kongrelerini yapmalarında sakınca
bulunmadığını beyan ederek
virüsün toplantı seçtiğini ortaya

koyan YSK kararı hakkında ise
hukuki bir değerlendirme yapmak
maalesef mümkün değildir. 

Türkiye’de ilk Kovid-19
vakasının açıklandığı tarih olan 10
Mart’tan bu yana aradan geçen
sürede, baroları parçalama
kanunlarından düğünlere, siyasi
partilerin kongrelerinden
mitinglere ve açılışlara kadar

hiçbir etkinliğin ertelenmediği
ülkemizde baro seçimlerinin
ertelenmesi, oy vermek ve
baronun organlarını belirlemek
yetkisine sahip bütün avukatların
iradelerine ipotek koyulması
anlamına gelmektedir. Bu
hukuksuzluğa karşı yasal yollarla
mücadelemizi sürdüreceğimizi
bildirmekle birlikte, bu hukuk
tanımazlığın seçme ve seçilme
hakkını keyfi olarak ortadan

kaldırması bakımından
hukuk güvenliği
ilkesine ve
demokrasimize telafisi
imkansız zararlar
vereceğini tarih
önünde yetkililere bir
kez daha
hatırlatıyoruz.”

Adana, Adıyaman,
Afyonkarahisar, Ağrı,
Aksaray, Amasya,
Ankara, Antalya,
Ardahan, Artvin,
Aydın, Balıkesir,
Bartın, Batman,
Bilecik, Bingöl, Bitlis,
Bolu, Burdur, Bursa,
Çanakkale, Çankırı,
Çorum, Denizli,
Diyarbakır, Düzce,
Edirne, Elazığ,
Erzurum, Eskişehir,
Gaziantep, Giresun,
Hakkari, Hatay, Iğdır,
Isparta, İstanbul, İzmir,
Kahramanmaraş,

Karabük, Karaman, Kars,
Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale,
Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya,
Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin,
Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu,
Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun,
Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak,
Tekirdağ, Tokat,Trabzon, Tunceli,
Uşak, Van, Yalova, Yozgat,
Zonguldak
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“HUKUK TANIMAZLIKTIR”
78 BARODAN İÇİŞLERİ GENELGESİNE TEPKİ:

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ile birlikte 76 baro başkanı ortak
yazılı açıklama yaparak, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulları kara-
rıyla baroların olağan genel kurul ve seçimlerinin korona virüs tedbirleri gerekçe-

siyle ertelenmesini eleştirerek kararı, “Hukuk tanımazlık” olarak değerlendirdi.

03.10.2020



MERSİN BAROSU FAALİYET RAPORU

147 www.mersinbarosu.org.tr/

Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, Medeni Kanun’un

yürürlüğe girmesinin 94. yıldönümü
nedeniyle yaptığı yazılı
açıklamasında, Medeni Kanun’un
getirdiklerinin uygulanması
gerektiğini vurgulayarak şu ifadelere
yer verdi: “4 Ekim 1926 yılında
yürürlüğe giren 743 sayılı Medeni
Kanun, Atatürk devrimlerinin
temelidir, dinsel hukuk düzeninden
anayasal ve laik hukuk düzenine
geçişin belgesidir, çağdaş uygarlık,
eşitlik ve özgürlük yolunda atılmış en
önemli adımlardan birisidir. Medeni
Kanun toplumsal düzende çok
önemli bir yere sahiptir. Bireyin,
kadının yok sayıldığı Osmanlı
yönetim biçimine son veren Büyük
Önder Mustafa Kemal Atatürk,
Medeni Kanun ile birlikte hukuk
devriminin temelini oluşturmuştur.
Devrim niteliğinde olan; akla ve
bilime dayalı, laik, çağdaş, kadın-
erkek arasında ekonomik ve sosyal
eşitliğine dayanan Medeni Kanun;
kadınlar, siyaset, eğitim, hukuk başta
olmak üzere birçok alanda köklü

değişiklikler getirmiştir.  20. yüzyılın
en büyük hukuk devrimi olan Medeni
Kanun, kadınlara devrim niteliğinde
haklar getirmiştir. Kadınlar medeni
haklarına, toplumun temeli olan aile
kurumu da gerçek niteliklerine
kavuşmuştur.

Ancak son yıllarda 94 yıl öncesine
dönülmek istenerek, dinsel hukuk
düzenine dönüş için adımlar
atıldığını kaygıyla izlemekteyiz.
Medeni Kanun yürürlükte olmasına
rağmen günümüzde çocuk yaşta
evlilikler, çocuk istismarı, kadına
şiddet ve dini evliliklere teşvik
maalesef artmaktadır. Bu durum
ülkemizde gündemden düşmüyorsa,
Medeni Kanunun getirdikleri hayata
yeterince geçirilemiyor demektir. Bu
kazanılmış haklarımıza sahip
çıkılmalı ve hayata geçirilmesi için
mücadele edilmelidir.  Medeni
Kanun’un kabul edilişinin 94.
yıldönümünü bu düşüncelerle
kutlarken, bu kanunun hazırlanışında
ve yasalaşmasında büyük emeği olan
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’
ü saygıyla ve minnetle anıyorum.”

“MEDENİ KANUN’UN
GETİRDİKLERİ UYGULANMALI”

04.10.2020
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“Baroları kimliksizleştirme, niteliksizleştirme ve
parçalama çabası, her ne kadar jet hızıyla çıkartılan
bir kanunda vücut bulsa da aradan geçen süreçte
meslektaşlarımızın karşı duruşuyla karşılaşmıştır.

Meslektaşlarımızı, faili oldukları bu hukuk
cinayetine ortak yapmak isteyenler; söylemleriyle,
eylemleriyle ve internet sitelerine ekledikleri “yeni
baro kurma butonları”yla ibretle hatırlanacak kadar
çabalamış ancak mesleğe adım atarken ettikleri
yemini unutmayan, meslek örgütünün
parçalanmasına imza atmayı ve tahakkümü
reddeden avukatları hesaba katmamışlardır. Çünkü
o yemin ideolojilerden, iktidarlardan, dönemlerden
ve tahakkümlerden farklı olarak sonsuza kadar
yaşayacaktır. Uğruna, kanunla belirlenmiş seçim
takvimi bir genelge ile ertelenen ikinci baronun bir
türlü kurulamaması üzerine, Ankara’da mesleklerini
kamuda icra eden meslektaşlarımıza baskı yapıldığı
ve bu baskının bir mobbinge dönüştüğü yönünde
iddialar gündeme gelmektedir. Bu konuda kamu
kurumlarının yetkili birimlerinin açıklama yapması
ve bu duyumlarla ilgili inceleme başlatmaları en
azından kanunen de olsa kamuya güven ilkesi ve
idarenin tarafsızlığına gölge düşmemesi bakımından
zorunluluktur. 

Kantarı ebedi ve mutlak olan tarihin önünde, her
türlü baskıya karşın meslek örgütünün
parçalanmasına imza vermeyi reddeden avukatların
onuru, aynı tarihin önünde tahakkümü yenecektir.
Zira sonsuza kadar devam eden bir tahakküm
henüz icat edilmemişken; Türkiye’de avukatlar
vardır ve sonsuza kadar onurlu duruşlarıyla var
olacaklardır. Tüm güçleriyle baroları parçalamaya
çalışanlara karşı cübbelerine ilik açılmasına, düğme
takılmasına izin vermeyen meslektaşlarımızın
yanında olduğumuzu, mesleğimizi ve geleceğimizi
savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygı
ile duyuruyoruz.”

BARO BAŞKANLARI: “BAROLARI
NİTELİKSİZLEŞTİRME ÇABASIDIR”

İMZALAYAN BAROLAR:
ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI,ADIYAMAN

BAROSU BAŞKANLIĞI, AKSARAY BAROSU
BAŞKANLIĞI, AMASYA BAROSU BAŞKANLIĞI,
ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI, ANTALYA
BAROSU BAŞKANLIĞI, ARTVİN BAROSU
BAŞKANLIĞI, AYDIN BAROSU BAŞKANLIĞI,
BALIKESİR BAROSU BAŞKANLIĞI, BATMAN
BAROSU BAŞKANLIĞI, BİLECİK BAROSU
BAŞKANLIĞI, BİNGÖL BAROSU BAŞKANLIĞI,
BOLU BAROSU BAŞKANLIĞI, BURDUR BAROSU
BAŞKANLIĞI, BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI,
ÇANAKKALE BAROSU BAŞKANLIĞI, DENİZLİ
BAROSU BAŞKANLIĞI, DİYARBAKIR BAROSU
BAŞKANLIĞI, DÜZCE BAROSU BAŞKANLIĞI,
ESKİŞEHİR BAROSU BAŞKANLIĞI, GAZİANTEP
BAROSU BAŞKANLIĞI, GİRESUN BAROSU
BAŞKANLIĞI, HAKKARİ BAROSU BAŞKANLIĞI,
HATAY BAROSU BAŞKANLIĞI, ISPARTA BAROSU
BAŞKANLIĞI, İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI,
İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI, KAHRAMANMARAŞ
BAROSU BAŞKANLIĞI, KASTAMONU BAROSU
BAŞKANLIĞI, KAYSERİ BAROSU BAŞKANLIĞI,
KIRKLARELİ BAROSU BAŞKANLIĞI, KOCAELİ
BAROSU BAŞKANLIĞI, KONYA BAROSU
BAŞKANLIĞI , MALATYA BAROSU BAŞKANLIĞI,
MANİSA BAROSU BAŞKANLIĞI, MARDİN
BAROSU BAŞKANLIĞI, MERSİN BAROSU
BAŞKANLIĞI, MUĞLA BAROSU BAŞKANLIĞI,
MUŞ BAROSU BAŞKANLIĞI,NİĞDE BAROSU
BAŞKANLIĞI, ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI,
SAKARYA BAROSU BAŞKANLIĞI, SAMSUN
BAROSU BAŞKANLIĞI, SİİRT BAROSU
BAŞKANLIĞI , SİVAS BAROSU BAŞKANLIĞI ,
ŞIRNAK BAROSU BAŞKANLIĞI, TEKİRDAĞ
BAROSU BAŞKANLIĞI, TRABZON BAROSU
BAŞKANLIĞI, TUNCELİ BAROSU BAŞKANLIĞI,
URFA BAROSU BAŞKANLIĞI, VAN BAROSU
BAŞKANLIĞI, YALOVA BAROSU BAŞKANLIĞI,
ZONGULDAK BAROSU BAŞKANLIĞI.08.10.2020
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Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, Ankara Garı

katliamının 5. yılı nedeniyle yaptığı
yazılı açıklamasında şu ifadelere
yer verdi: “10 Ekim 2015 tarihinde
Türkiye’nin farklı şehirlerinden
Ankara’ya, ‘Barış ve Demokrasi
Mitingi’ için gelen ve en küçüğü 8
yaşında olan 109 kişinin

katledildiği, 580 kişinin de
yaralandığı terör eylemini beşinci
yılında bir kez daha lanetliyorum.

Ankara Garı katliamı,
toplumuzdaki barış ve demokrasi
değerlerini hedef alan bir insanlık
suçudur. Acımızı ve öfkemizi
büyüten en büyük nedenlerden
birisi de, devletin katliamı

engellemek için gerekli önlemleri
almaması ve yargı sürecidir.
Katliamın mağdurları hala adaletin
yerini bulacağı günü bekliyor.
Toplanma özgürlüğü, yasalarla
verilen bir haktır ve demokrasinin
temelini oluşturur. Devlet
vatandaşların bu hakkını ve yaşam
hakkını korumakla yükümlüdür.

Devlet vatandaşın
bu hakkını
koruyamadığı gibi;
insanlığa,
demokrasiye,
barışa, birlik ve
beraberliğimize
yapılan saldırıları
cezasız bırakarak
suç işlemektedir.
İşin en can yakan
kısmı ise hala etkin
bir soruştura,
yargılama
yapılamaması ve
ihmali olanların,
göz yumanların
cezasız bırakılması,
yargılanmamasıdır.
Her gün yeni bir
insanlık suçuna
uyanmamak için
etkin bir
soruşturma ve
yargılama
yapılmalıdır. 

Bütün vahşete,
şiddete, katliamlara
rağmen; eşit, özgür,
demokratik bir
ülkede bir arada
yaşamı ve barışı
savunmaktan asla
vazgeçmeyeceğiz.
10 Ekim Emek,
Barış ve Demokrasi
Mitingi’nde IŞİD’in
düzenlediği
bombalı saldırıda
hayatını kaybeden
yurttaşlarımızı
rahmetle ve
minnetle
anıyorum.”

“İNSANLIK SUÇUNA UYANMAMAK
İÇİN YASALAR UYGULANSIN”

10.10.2020
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Mersin Barosu Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz, Diyarbakır

Baro Başkanı Tahir Elçi'nin katledilme-
siyle ilgili 5 yıl sonra açılan davanın
ilk duruşmasına gözlemci olarak ka-
tıldı. Ancak mahkeme heyetinin, avu-
katların konuşmasına izin vermeyip
salondan atmakla tehdit etmesi sebe-
biyle avukatlar mahkeme heyetini red-
detti ve reddi hâkim konusunda karar
verilmek üzere dosya 3 Mart 2021 ta-
rihine ertelendi. Mersin Barosu Baş-
kanı Bilgin Yeşilboğaz açıklamasında,
“Mahkeme heyetinin savunma hakkını
çiğnemesi, hukukçunun hukuk tanı-
mazlığıdır. Av. Tahir Elçi için adalet is-
tiyoruz” dedi.

Tahir Elçi'nin ölümüne ilişkin fi-
rari PKK'lı terörist Uğur Yakışır ile tu-
tuksuz sanık polisler S.T., F.T. ve
M.S.'nin yargılandığı davanın ilk du-
ruşması 21 Ekim 2020 tarihinde Di-
yarbakır 10. Ağır Ceza
Mahkemesinde görüldü. Mersin Ba-
rosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilbo-
ğaz ile birlikte çok sayıda baro
başkanı ve avukatın duruşmaya katıl-
mak için geldiği duruşmaya, pandemi
gerekçesiyle sınırlı sayıda avukat göz-
lemci olarak alındı.  Sadece avukatla-
rın ve mahkeme heyetinin hazır

bulunduğu duruşmada sanıkların ifa-
desi SEGBİS  (Ses ve Görüntü Bilişim
Sistemi) ile alındı. Ancak avukatların
mahkeme heyetinin reddini talep et-
mesi nedeniyle duruşma tamamlana-
madı.

Duruşma sürecini anlatan Mersin
Barosu Başkanı  Bilgin Yeşilboğaz,
“Saat 10.00’da başlaması gereken du-
ruşma yaklaşık 1,5 saat geç başladı.
Tutuksuz yargılanan sanık polisler
duruşma salonunda bulunmuyor, ta-
mamı SEGBİS ile duruşmaya katılıyor.
SEGBİS ile duruşmaya katılan polis
sanıkların yüz yüzelik ilkesi gereği
duruşma salonuna getirilmesini talep
ederek, aksinin yasaya aykırı oldu-
ğunu söyledik. Ancak Mahkeme Baş-
kanı süreci tersten işledi. Önce
sanıkların duruşmaya katılması talep-
lerinin alınıp, daha sonra sanıkların
sorgulanması gerekirken, Mahkeme
Başkanı önce sanıkların sorgulanma-
sını, daha sonra katılma taleplerini ala-
cağını söyledi.  Bizler bunun yasaya
aykırılığını açıkladık. Mahkeme heyeti,
katılma talebine ilişkin kararın ifade-
den önce verilmesi ve sanıkların SEG-
BİS yerine huzurda dinlenilmesi
taleplerine dair ara karar vermek üzere
duruşmaya 10 dakika ara verdi. Ancak

mahkeme heyeti sanıkların SEGBİS ile
sorgularının yapılmasına ve müdahil-
lik taleplerinin sanık sorgusundan
sonra yapılmasına karar verdi ve avu-
katların taleplerini reddetti. SEGBİS ile
bağlanılan yerde hakim sanıklarla ileti-
şim kuramadı duruşma durdu. Mah-
keme heyetinin bütün talepleri
reddetmesi üzerine savunma heyeti
olarak bizde değerlendirme yapmak
ve bir karar vermek üzere ara talep
ettik. Duruşma saat 14.00’a ertelendi.
Duruşmada Diyarbakır Barosu Baş-
kanı Av. Cihan Aydın söz istedi ancak
Mahkeme Başkanı söz verilmeden ko-
nuştuğu gerekçesiyle CMK uyarınca
uyarı vererek salondan dışarı atacağını
söyledi.  Mahkeme salonunda baro
başkanına karşı hâkime yakışmayan
bir üslup gördük. Müşteki vekilleri ola-
rak hepimiz ayağa kalkarak "Uyarı lis-
tesine hepimizi yazın" dedik.
Mahkeme, müşteki vekillerini dışarıya
çıkartılmasına karar vereceğini söy-
ledi.  Avukatlar olarak CMK 25 uya-
rınca reddi hâkim talep ettik. Hakim
ısrarla hu talebi tutanağa geçmedi.
‘Mahkeme heyetinin reddi’ talepleri-
nin değerlendirilmesine, bu hususta
karar verilmek üzere Diyarbakır 11.
Ağır Ceza Mahkemesine gönderilme-
sine ve duruşmanın 03/03/2021 saat
10:00'a bırakılmasına karar verildi. 

Mahkeme heyeti, hukuk devle-
tinde olması gereken savunma hak-
kını yok saymıştır.  Av. Tahir Elçi’nin
hakkına sahip çıkmak; hukukun üs-
tünlüğüne, adalete, demokrasiye, kişi
hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaktır.
Mahkeme heyetinin savunma hakkını
çiğnemesi, hukukçunun hukuk tanı-
mazlığıdır. Savunmanın temsilcilerini
hiçe sayar üslupta konuşan mahkeme
heyeti de dâhil olmak üzere, hukuk
bir gün herkese lazım olacaktır ” diye
konuştu.

BAŞKANIMIZ
YEŞİLBOĞAZ, 

AV. TAHİR ELÇİ
DURUŞMASINA

KATILDI

21.10.2020



Mersin Barosu Başkanı Bilgin Ye-
şilboğaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramımızı yayımladığı yazılı mesajla
kutladı. Başkanımız Yeşilboğaz me-
sajında şu ifadelere yer verdi: “29
Ekim Cumhuriyet Bayramı karanlığa,
emperyalizme başkaldırı günü, öz-
gürlük günü, barış günü, adalet gü-
nüdür. Cumhuriyetsiz yaşanır mı
hiç? Cumhuriyet nefestir. Bugün
nefes alabiliyorsak, Atatürk’ün ve
silah arkadaşlarının 97 yıl önce kur-
duğu Cumhuriyet sayesindedir.
Cumhuriyet umuttur; geleceğe
umut, gençliğe umut, aydınlığa

umut, çağdaşlığa umut, daha güzel
günlere umuttur. Cumhuriyet hürri-
yeti kucaklamaktır.

“CUMHURİYETE 
MİNNET BORÇLUYUZ”

Cumhuriyet uygarlıktır, imkân-
dır. Mavi gözlü dev adam Cumhuri-
yeti ilan ederek bizlere, milletin
egemenliğini yok sayanlara, emper-
yalist güçlere inat kul değil, birey ol-
maya giden yolu açtı. Ortaçağ
zihniyetinin meyveleri hala düş-
manca aramızda varlığını sürdürme-
lerine inat, 97 yıldır kul değil birey
olduk. Cumhuriyet yaşadıkça hukuk
yaşar, hukuk yaşadıkça biz yaşarız
ve geleceğe güvenle bakabiliriz.

Atatürk, Cumhuriyetin ilanıyla bir-
likte Türkiye'yi, çağdaş ve uygar
devletler seviyesine ulaştırmak için
hukuk, insan hakları, eğitim, siyaset,
tarım, sanayi, ekonomi ve ticaret
alanları başta olmak üzere, toplum-
sal birçok alanda devrim yapmıştır.
Bu ülke üzerinde ışığı yanan her
pencere, tüten her baca, işleyen her
demir ve alınan her nefes Cumhuri-
yete minnet borçlu.

“CUMHURİYET AŞKTIR, 
TUTKUDUR”

Cumhuriyet, Atatürk gibi
düşünmek demektir. Bizler
Cumhuriyete olan inancımızı,
Atatürk devrimlerine olan bağlı-
lığımızı ve özgürlük sevdamızı
asla kaybetmeden, Cumhuriye-
timizi yüceltmek, hukukun üs-
tünlüğünü baki kılmak için
durmadan mücadele etmeye
devam edeceğiz. En büyük bay-
ramımız olan Cumhuriyet Bay-
ramı kutlamaları, Cumhuriyete
tahammülsüzlük nedeniyle ya-
saklansa da biliniz ki; Cumhuri-
yet aşktır, tutkudur. Cumhuriyet
Atatürk’tür. Sesi, fikirleri, söz-
leri ve gözleri karanlığa ışık

tutar, aydınlığa yol açar. Bir kere al-
dıysak bağımsızlık ve özgürlük ko-
kusunu, 97 yıldır hala
damarlarımızda dolaşıyorsa,  ilele-
bet yaşayacaktır Cumhuriyet.  Bu
özgürlük öyle bir özgürlük ki; Cum-
huriyet’ten doğup yine Cumhuri-
yet’e dönüşüyor. 

Cumhuriyeti kurmak için gücü-
nün sonuna, kanının son damlasına
kadar savaşan başta Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşları olmak
üzere, tüm şehit ve gazilerimizin
önünde şükranla, saygıyla eğiliyor,
varlığını her geçen yıl daha da yük-
seltebilmeyi umut ettiğimiz Cumhu-
riyetimizin 97. yılını yürekten
kutluyorum.”
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Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, Prof. Dr. Ahmet

Taner Kışlalı’yı katledilişinin 21. yı-
lında yaptığı yazılı açıklama ile
anarak şu ifadelere yer verdi: “21
Ekim 1999 tarihinde evinin önünde
uğradığı bombalı saldırı sonucu ha-
yatını kaybeden siyasetçi, eski Kül-
tür Bakanı, Yazar ve Öğretim
Görevlisi Prof. Dr. Ahmet Taner
Kışlalı’nın katledilmesi, Türkiye’nin
aydınlık geleceğinin ve Atatürkçü
düşüncenin katledilmesidir. Ahmet
Taner Kışlalı’nın yolu, Atatürk’ün
aydınlık yoluydu ve bu yolda yüz-
lerce öğrenci yetiştirmiştir. Vefatı-
nın üzerinden 21 yıl geçmesine
rağmen Ahmet Taner Kışlalı, hala
yolumuzu aydınlatmaktadır. Ahmet
Taner Kışlalı, Uğur Mumcu, Bah-
riye Üçok, Turan Dursun, Muam-
mer Aksoy’un aynı dönem
içerisinde katledilmesi tesadüf değil-
dir. Bu cinayetleri işleyen karanlık
güçlerin bulunamaması da tesadüf
değildir. Atatürkçü aydınlarımız dün
de, bugün de bombalara hedef ol-
muştur. Aydınlarımızın katledilişi,
Türkiye’yi gelecekte nelerin bekledi-
ğinin bir habercisiydi. Onlar bugün
aramızda değil ancak, onların dü-
şüncelerini yaşatan milyonların;
cumhuriyet değerlerini korumasına,
demokrasi ve özgürlük mücadelesini
sürdürmesine hiçbir saldırı engel ola-
mayacaktır. Laikliğe karşı olmak,
Cumhuriyete ihanettir.”

Aydınlarımıza yapılan bu hain
saldırıları bir kez daha nefretle kını-
yor, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’yı
katledilişinin 21. yılında saygıyla ve
rahmetle anıyo-
rum.”

“KATLEDİLEN
ATATÜRKÇÜ
DÜŞÜNCEDİR”

21.10.2020 29.10.2020

“CUMHURİYETSİZ
YAŞANIR MI HİÇ?”

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz:



Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz,

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97.
yıldönümünü nedeniyle
Cumhuriyet Meydanı’nda
düzenlenen Atatürk Anıtı’na çelenk
sunma törenine; pandemi
gerekçesiyle sınırlı sayıda kent
protokolü, siyasi parti temsilcileri,
kurum, kuruluş, oda, sivil toplum
örgütleri temsilcileri ile birlikte
katıldı. 

Başkanımız Yeşilboğaz, "Bu
ülke üzerinde ışığı yanan her
pencere, tüten her baca, işleyen
her demir ve alınan her nefes
Cumhuriyet’e minnet borçludur.
Bizlere düşen görev, bu
kazanımlara sahip çıkmaktır.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97.
yıldönümünü kutluyor, bağımsızlık
mücadelemizin yüce önderi Gazi

Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah
arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle
anıyorum” dedi.

Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz,
Cumhuriyetimizin
kuruluşunun 97.
yıldönümünü nedeniyle
Cumhuriyet
Meydanı’nda
düzenlenen Atatürk
Anıtı’na çelenk sunma
törenine katıldı. Bu ülke
üzerinde ışığı yanan her
pencere, tüten her baca,
işleyen her demir ve
alınan her nefes
Cumhuriyet’e minnet
borçludur” dedi.

Daha sonra Mersin
Valiliği tarafından
düzenlenen tebrik kabul
törenine katıldı.
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YEŞİLBOĞAZ: “CUMHURİYETE MİNNET BORÇLUYUZ”

Silifke İlçe Temsilcimiz ve
yönetim kurulu üyemiz Av. Aslı

Trak, meslektaşlarımız, ilçe protokolü,
kurum, kuruluş, oda, sivil toplum

örgütü temsilcileri  ile birlikte Silifke
Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen
Atatürk Anıtı’na çelenk sunma
törenine katıldı. 28.10.2020

28.10.2020
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Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, 98. yıldönümü

nedeniyle yaptığı yazılı
açıklamasında şu ifadelere yer
verdi: “Saltanatın kaldırılması,
Atatürk’ün devrimci iradesi ile
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1
Kasım 1922'de kabul ettiği 308
numaralı "Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nin, hukuku hâkimiyet ve
hükümranının mümessili hakikisi
olduğuna dair" adlı kararnamesi ile

gerçekleşmiştir.
Cumhuriyetin ilanı ve ardından

Saltanatın kaldırılması ile kula
kulluk dönemi sona ermiş, milletin
egemenliği saraydan alınıp millete
verilmiş, karanlık bir devir
kapanmıştır. Egemenlik kayıtsız
şartsız milletindir ve milletin
temsilcisi Türkiye Büyük Millet
Meclisidir. Cumhuriyetle birlikte
98 yıl önce kazanılan hakları
korumak ve demokrasimizi daha

ileriye taşımak için son yıllarda
saltanat anlayışına duyulan özenti,
yerini hukukun üstünlüğü ve
parlamenter sisteme dönüşe
bırakmalıdır.

Cumhuriyetimizin ve çağdaş
Türkiye’nin kurucusu büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah
arkadaşlarını saygıyla ve özlemle
anıyor, bu adımı atan devrimci
ruhu yürekten
kutluyorum. “

SALTANATIN KALDIRILIŞININ 
98. YILI KUTLU OLSUN

01.11.2020
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Mersin Barosu Kadın Hakları
Merkezimiz, Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele Günü ne-
deniyle yazılı açıklama yaparak şu ifa-
delere yer verdi:  25 Kasım Dünyanın
her yerinde kadınlar ne yazık ki psiko-
lojik, ekonomik, sosyal, siyasal, cinsel

ve yaşamsal saldırıya maruz kalmak-
tadır. O nedenle bugün her yerde ka-
dınlar tarafından; yaşamın her
alanında karşılaştıkları sömürüye, top-
lumsal cinsiyet eşitsizliğine, ev içi ve
toplumsal şiddete, ayrımcılığa karşı
çıkarak, dayanışma ve mücadele ru-
huyla kadınlara yönelik şiddetin ön-
lenmesi için mücadele çağrısı
yapmakta, ilgili kurum ve kuruluşlara
görevlerini hatırlatmakta, yasaların
değişmesi veya uygulanması için
çağrı yapılmaktadır. 

Yasal mevzuatımızdaki tüm deği-
şiklik ve düzenlemelere rağmen; ülke-
mizde kadına yönelik şiddetin giderek
artış göstermesini endişeyle gözlemle-
mekteyiz. Kadınlar fiziksel, psikolojik,
ekonomik, cinsel şiddete maruz kal-
makta; bunun yanında en temel İnsan
Haklarından YAŞAM hakları vahşice
ihlal edilmektedir.

Kadına yönelik şiddetin önlenme-
sinde yasal mevzuatın varlığı önemli

olmasına rağmen, daha da önemli
olan husus ise mevcut yasaların ve
uluslararası mevzuatın tam olarak, tu-
tarlılıkla uygulanmasıdır. Maalesef ül-
kemizdeki yasal düzenlemeler
uygulamalara yansımamakta; siyasile-
rin, üniversitelerin, Diyanet İşleri Baş-

kanlığının, kamu kurum ve
kuruluşlarının yaptığı açıklamalarla
kadınların yasalarla elde ettiği kaza-
nımların uygulanabilirliği ortadan kal-
dırılmaktadır.

Türk Medeni Kanunu, 6284 Sayılı
Yasa ve ilgili Uluslararası Sözleşme-
lerle güvence altına alınan kadın hak-
ları kazanımlarını hukuken ortadan
kaldıracak düzenlemelerin yapılacağı-
nın kamuoyu nezdinde sürekli gün-
demde tutulması, laik ve bilimsel
eğitimden uzaklaşılması, toplumsal
cinsiyet eşitliğine aykırı açıklamaların
desteklenmesi, toplumsal cinsiyet eği-
tim derslerinin müfredatlarından çı-
kartılması gibi nedenlerle kadın
mücadelesi olumsuz etkilenmekte ve
bu durum kadının insan haklarının ih-
laline yol açmaktadır.

Kadına yönelik şiddetin ortadan
kaldırılması için temel öğe, mevcut
toplumsal zihniyetin değiştirilmesidir.
Bu bağlamda, devletin çok yönlü ve

bütüncül politikalar üretmesi yanında,
bu mücadelenin toplumsal düzeyde,
genele yayılarak etkin ve kararlı bir
şekilde yürütülmesi gerekmektedir.
Ancak pratikte devletin, zihniyet dö-
nüşümüne yol açacak politikalar oluş-
turmadığı gibi, tam tersi kadınların

insan haklarını ve en önemlisi
yaşam haklarını koruma altına
alan kanunları ve uluslararası
sözleşmeleri kaldırmaya yönelik
talepler karşısında etkisiz kaldı-
ğını görmekteyiz. 

Bu anlamda devletin görevi,
yasalarımız ve uluslararası sözleş-
melerle tanınan ve korunan kadın
haklarına ilişkin etkin politika
oluşturmak ve yasaların eksiksiz
uygulanmasını sağlamaktır. Bu
nedenle, kadına karşı şiddetin ön-
lenmesi için Devletimizin yasala-
rın uygulanması hususunda taviz
vermemesi, Türk Medeni Ka-
nunu, İstanbul Sözleşmesi ve
6284 sayılı yasada güvence altına
alınan hakların tüm kurum ve ku-
ruluşlar tarafından eksiksiz uygu-
lanması, aile hukuku ve kadına
karşı şiddet alanında uzlaşma ve
arabuluculuk uygulamalarının

kabul edilmemesi, nafaka konusunda
herhangi bir yasal değişiklik yapılma-
ması öncelikli talebimizdir. 

Mersin Barosu Kadın Hakları Mer-
kezi olarak, 25 Kasım Kadına Yönelik
Şiddetin Ortadan Kaldırılması için
Uluslararası Mücadele Günü’nde,
her gün olduğu gibi, kadınların Cum-
huriyetle, Anayasamız, yasalarımız ve
uluslararası sözleşmelerle elde ettiği
kazanımları ihlal edecek ve ortadan
kaldıracak düzenleme ve değişiklikle-
rin karşısında olmaya devam edeceği-
mizi, yasaların eksiksiz olarak
uygulanması konusunda tüm kamu
kurum ve kuruluşlarının uygulamala-
rını takip edeceğimizi, kadına karşı
şiddetin ortadan kaldırılması için mü-
cadelemizi sürdüreceğimizi kamuo-
yuyla paylaşıyoruz. 

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
ENGELLER, KORUR VE YAŞATIR”

MERSİN BAROSU 
KADIN HAKLARI MERKEZİ

01.11.2020
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Mersin Barosu Başkan Yar-
dımcımız Av. Fatma Demir-

cioğlu, Mersin Kent Konseyi Kadın
ve Siyaset Komisyonu’nun  25
Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı

Uluslararası Mücadele Günü nede-
niyle düzenlediği basına açıklama-
sına katıldı.  Toplumda farkındalık
yaratmak amacıyla “İstanbul Sözleş-
mesi yaşatır” yazılı maskelerin takı-

larak yapıldığı basın açıklamasında,
kadına şiddetin önlenmesinde İstan-
bul Sözleşmesi’nin uygulanmasının
gerektiği bir kez
daha vurgulandı. 

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR”

MERSİN BAROSU VE MERSİN KENT KONSEYİ: 

01.11.2020

Mersin Barosu Başkanı
Bilgin Yeşilboğaz,

Mersin’in Karaduvar
Mahallesinde kurulmak istenen

Polipropilen Fabrikası’na karşı
açılan davalar kapsamında
atanan bilirkişi heyetinin
bölgedeki ilk keşif çalışmasında,

Çevre
Komisyonu
Başkanı Av.
Sevim Küçük
ve davacı vekili
Av. Semra
Kabasakal
hazır bulundu. 

Tekfen’e
bağlı Toros
Tarım
Sanayii’ne ait
yerleşim
alanlarına ve
tarım

bölgelerine 60 metre mesafedeki
arazide yapılacak olan
Polipropilen Fabrikası’na karşı
Mersin Barosu, vatandaşlar, çevre
örgütleri ve siyasi partilerin açtığı
davalarla ilgili ilk keşif çalışması
için atanan bilirkişi heyetinin
proje sahasına geldiği saatlerde
Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, Mersinlilerle birlikte
arazi sahibi Toros Gübre
Fabrikası girişinde toplandı.
“Mersin halkı olarak yaşam
hakkımızı koruyoruz.
Karaduvar’da polipropilen
istemiyoruz” yazılı pankart açan
topluluk projenin iptal edilmesi
çağrısında
bulundu. 

BAŞKANIMIZ
YEŞİLBOĞAZ
POLİPROPİLEN
TESİSİNİN
KEŞİFİNE KATILDI

03.11.2020
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Mersin Barosu Başkanı Av. Bil-
gin Yeşilboğaz ve çok sayıda

sivil toplum örgütünün katılımıyla
ortak bir basın toplantısı düzenleyen
Mersin Kent Konseyi Başkanı Faik Bu-
rakgazi bilirkişi incelemesindeki eksik-
leri şöyle sıraladı: *keşif hâkimi kararı
gereğince; bilirkişi heyetine davacı ta-
rafların teknik personeli alınmamıştır.
Davacı konumunda olan Mersin Bü-
yükşehir Belediyesi keşif incelemesine
katılması için mahkeme heyetine ya-
zılı olarak bildirdiği teknik ve idari
personel heyete dâhil edilmemiştir.
Buna karşın davalı konumda olan Cfs
Petro Kimya A.Ş ‘nin avukatları, idari
ve teknik personelleri heyete dâhil
edilmişlerdir. Heyete dâhil edilen bu
personeller keşif süreci boyunca bilir-
kişi heyetini yönlendirmiş ve müdaha-
lede bulunmuşlardır.

*ÇED raporunda üretim esnasında
tesisin soğutulması için gerekli suyun
Deliçay Deresinden ve yer altı suların-
dan karşılanacağı belirtilmiştir.  Bilir-
kişi inceleme esnasında Deliçay deresi
ve çevresinin Hidrolojik Etüt potansi-
yelinin ve hali hazırda hidrolojik çalış-
maların ortaya konulmadığı
görülmüştür. Ayrıca, Deliçay dere-
sinden yılda 9 milyon metreküp su
kullanımı öngörülmüştür. Deli-
çay’dan yeterli su alınamadığı tak-
dirde ihtiyacın yer altı sularından
karşılanacağı belirtilmiştir.  Bilirkişi
heyeti incelemesi esnasında bu
mevsimde bile tüm dere yataklarının
kuru olduğu Deliçay havzası ve dip
sularına ulaşan sondaj kuyularında,
hatırlatılmasına rağmen bir ince-
leme yapmayı gerekli görmemiştir.

*Keşif esnasında davalı tarafı, DSİ
tarafından su tahsisi kararının alınma-
dığı sadece sözlü öneriler ışığında ka-
rarlar verildiğini belirtilmiştir. Bu
durum, Nihai ÇED raporunun ve veri-
len taahhütlerin bir dayanağının olma-
dığını göstermektedir.

*Davacılar polipropilen tesisleri-
nin Zeytincilik Yasasına aykırı ola-
rak kurulmak istendiğini ısrarla
belirtmiş ise de bilirkişi heyeti bu id-
diayı göz ardı ederek Karaduvar Ma-
hallesi’nde bulunan zeytin
ağaçlarının tesise olan mesafesinin
belirlenmesi için bir inceleme veya

tespit gerçekleştirmemiştir.
*Proje alanı çevresinde bulunan

Caretta Caretta’ların yaşam alanı ola-
rak bilinen doğal sit alanı hatırlatma-
lara rağmen yerinde görülmemiş ve
inceleme kapsamına alınmamıştır.

*Proje alanına yakın noktalarda
yer alan çevresel açıdan mevcut kirle-
tici olarak nitelendirilen aralarında ağır
kimya sanayi tesislerinde yer aldığı en-
düstriyel tesislerin yerinde incelemesi
yapılmamış ve bilirkişi tarafından çev-
resel etkilerin kümülatif açıdan değer-
lendirilmesi konusunda inceleme ve
değerlendirme sağlanmamıştır.

*Yapılmak istenen Tesis alanının
yerleşim yerlerine 60 metre mesa-
fede olduğu ve bu durumun hazırla-
nacak keşif raporuna mutlaka
geçirilmesinin istenmesine rağmen
ölçümler yapılmamış ve konuya ra-
porda yer verilmemiştir.

*Planlanan projenin etkileyebile-
ceği bölgenin ekonomik kaynakları
arasında yer alan tarım ve gıda sek-
törlerine olan etkiler konusunda tes-
pitler yapılmamış ve
değerlendirilmemiştir. Bu da bölge
adına önemli bir eksikliktir.

*Bilirkişi tesisin ağır kirlilik oluştu-
ran sanayi alt yapısı ile Mersin Li-
manı’nın verimliliğini ve Serbest Bölge

gelişimine olan etkileyebilme potansi-
yeli konularında inceleme gerçekleştir-
memiştir.

*İlgili projenin Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından ilan edilen Mersin
Tarsus Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesine olan etkinin belir-
lenmesi için Turizm bölgesine gidil-
memiş ve tesisin turizme olan etkisi
konusunda keşif yapılmamıştır.

*Tesisin Karaduvar Balıkçı Barına-
ğının işlevini kısıtlayabilme ve Mersin
merkezde balıkçılık potansiyeline za-
rarlar verebilme olasılığını ortaya ko-
yacak bir keşif gerçekleştirilmemiştir.

*Bilirkişi heyeti Mersin’e doğu giri-
şinde hâlihazırda var olan büyük trafik
sorunları olmasına rağmen tesisin işlet-
meye geçmesi ile birlikte bu trafik so-
runlarının daha da artacağı iddiasını
araştırma gereğini bulmamıştır. 

*Bilirkişi keşif incelemesi esna-
sında projenin olası etkileri arasında
yer alabilecek kentleşme ve kentli-
leşme bağlamında sosyolojik dönü-
şüm, kent içi ve kent dışı göçe
neden olabilecek varsayımlar üze-
rinde durulmamış ve tespitler ger-
çekleştirilmemiştir.

*Bilirkişi keşif esnasında projenin
halk sağlığına olabilecek etkilerini de-
ğerlendirme ihtiyacı hissetmemiştir.

POLİPROPİLEN TESİSİ KEŞFİ YETERSİZ BULUNDU
Mersin Barosu, Mersin Kent Konseyi ve sivil toplum örgüleri, polipropilen tesisinin

ÇED raporunun iptali istemiyle açılan dava kapsamında, Karaduvar Mahallesi’ndeki
proje sahasında yapılan bilirkişi incelemesini eksik ve yetersiz buldu.

04.11.2020
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Atatürk’ün mücadele ışığıyla yol aldıklarını
vurgulayan Mersin Barosu Başkanı Bilgin

Yeşilboğaz mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı,
çağdaş ve laik bir uyanışın öncüsü, özgürlüğün ve
bağımsızlığın simgesi, emperyalizme karşı bayrak açan
büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef olarak
gösterdiği yoldan sapmadan yürüyerek, O’nun
fikirlerini, ilke ve devrimlerini ilelebet yaşatmaya devam
edeceğiz. Gün, yas tutma günü değil; O’nun ilke ve
devrimlerinin ışığında ülkemizde demokrasiyi, adaleti,
hukukun üstünlüğünü, barışı, huzuru, hak ve
özgürlükleri hâkim kılana dek, aydınlanma
mücadelesini büyütme günüdür.

Cumhuriyetimizin kazanımları, ulusal
bağımsızlığımız, sosyal hukuk devletimiz ve yargı
bağımsızlığımız kaygı verici duruma düşse de,
Atatürk’ün gösterdiği akıl ve bilim ile aydınlanma
yolunda ilerleyen milletimiz, Cumhuriyetin içerisine
çöreklenmiş gerici, anti demokratik zihniyete asla teslim
olmayacağını her nefesinde hissettirmektedir. Ülkemizin
hiç olmadığı kadar içinde bulunduğu bu zor durumda
bizler millet olarak, O’nun mavi gözlerindeki umut
ışığını hissederek yol alıyoruz. O ışık; mücadele ışığı,
özgürlük ışığı, laik, çağdaş, demokratik hukuk devleti

ışığı, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ışığıdır. O’nun
düşünceleri her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. 

“YOLUMUZ YURTTA BARIŞ, DÜNYADA
BARIŞ DİYEN ATATÜRK YOLUDUR”

Bizim yolumuz, ‘yurtta barış, dünyada barış’ diyen
Atatürk yoludur. Bizim yolumuz, "Adalet gücü
bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı
kabul olunamaz” diyen Atatürk yoludur. Bizim
yolumuz, "Özgürlük olmayan bir memlekette ölüm ve
çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası
özgürlüktür" diyen Atatürk yoludur. Bizim yolumuz,
“Herhalde dünyada bir hak vardır. Ve hak kuvvetin
üstündedir” diyen Atatürk yoldur. Bizim yolumuz,
"Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama
sevincimizdir” diyen, “Yeryüzünde gördüğümüz her
şey, kadının eseridir” diyen, Atatürk yoldur.

Günümüze kadar gelebilmemizi Atatürk’e,
kurduğu Cumhuriyete ve devrimlerine borçlu
olduğumuzu unutmadan, her gün Atatürk’e uyanarak,
O’nun bize emanet ettiği cumhuriyeti ilelebet payidar
kılacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük
Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan
ayrılışının 82. yıldönümünde, bir kez daha saygı,
minnet ve özlemle anıyorum.”

“ATATÜRK’ÜN
MÜCADELE
IŞIĞIYLA YOL
ALIYORUZ”

Mersin Barosu
Başkanımız Av.

Bilgin Yeşilboğaz

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu

büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü
aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde

yayımladığı yazılı mesajla andı. 

10.11.2020
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Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz açıklamasında şu

ifadelere yer verdi:  “Gönül isterdi
ki, barış elçisi Av. Tahir Elçi’nin
katledildiği günde
meslektaşlarımızla bir arada
olabilseydik, adalet talebimizi
birlikte haykırabilseydik. Ancak
pandemi nedeniyle fiziksel olarak
mesafeli olmak zorunda olsak da ne
mutlu bize ki, adalet ve insan hakkı
söz konusu olduğunda yüreklerde
birleşmeyi başarabiliyoruz.

Av. Tahir Elçi vurulmadan
dakikalar önce yaptığı basın
açıklamasında, ‘Bu tarihi bölgede;
birçok medeniyete beşiklik etmiş,
ev sahipliği yapmış bu kadim
bölgede; insanlığın bu ortak
mekânında silah, çatışma,
operasyon istemiyoruz. Savaşlar,
çatışmalar, silahlar, operasyonlar bu
alandan uzak olsun, diyoruz’
demişti ve ardından başına isabet
eden kurşunla öldürüldü. Bundan
tam 5 yıl önce savaşın son bulması
için çırpındığı, barışı, adaleti,
insanca yaşamı savunduğu sırada
Diyarbakır’da dört ayaklı bir
minarenin önünde karanlık güçler
tarafından katledilen sadece bir
insan değil; tüm insanlık,
kadınlarımızın, çocuklarımızın,
gençlerimizin, henüz doğmamış
bebeklerin yaşam hakkı, adalet,
hukuk, barış kurşunlandı. 

Av. Tahir Elçi’nin yaşamı
boyunca hak ihlallerine karşı, çok
sayıda faili meçhul cinayetlerin ve
gözaltındaki kayıpların
aydınlatılması için en önde
mücadele eden, kendisine yönelik
baskılara rağmen mücadelesinden
vazgeçmemiş bir hukukçuydu. O
sadece bir baro başkanı, bir avukat
değil, barış toplumunu inşa etmek
için mücadele veren örnek bir
hukukçuydu.

Dönemin iktidar sahipleri, 'Bu

cinayeti aydınlatacağız' dediler
ancak Diyarbakır’ın ortasında,
güpegündüz işlenen cinayete
yönelik soruşturma dosyasında hala
katliamda yer alan katil ya da
katiller ortaya çıkartılmadı.  Tahir
Elçi'yi vuran kurşunun hangi
silahtan çıktığı tespit edilmedi. Tüm
deliller karartıldı. Tahir Elçi
cinayetinde fail, meçhul değildir.
Barış elçisi Av. Tahir Elçi’nin
katledilmesiyle ilgili davanın ilk
duruşması ne yazık ki 5 yıl sonra
yapıldı. Duruşmaya çok sayıda
baro başkanı ve avukatlarımızla
birlikte gözlemci olarak katıldık ve
duruşmanın başından sonuna
kadar hakimlerin hukuk
tanımazlığıyla karşılaştık.
Mahkeme heyeti duruşmada biz
avukatlara konuşma izni vermeyip,
hukuk devletinde olması gereken
savunma hakkını yok saymıştı ve
bizleri salondan atmakla tehdit

etmişti. Bunun üzerine biz
avukatlar reddi hakim talep
etmiştik. Av. Tahir Elçi ve hukuk, o
gün bir kez daha katledildi. 

Av. Tahir Elçi’nin yarım kalan
mücadelesi, mücadelemiz olmaya
devam edecek. Hukuk kazanana
kadar, elimizi hukuksuzluğun
yakasından çekmeyeceğiz. Tahir
Elçi’nin hakkına sahip çıkmak;
hukukun üstünlüğüne, adalete,
demokrasiye, kişi hak ve
özgürlüklerine sahip çıkmaktır. 3
Mart 2021 tarihine ertelenen
duruşmada yine orada olacağız.
Katledilişinin 5. yılında hala
aydınlatılmamış olan cinayetin
etkin, bağımsız ve tarafsız bir
şekilde soruşturulmasını bir kez
daha talep ediyoruz. Mersin Barosu
olarak katliamı bir kez daha
lanetliyor, Av. Tahir Elçi’yi saygıyla
ve rahmetle
anıyoruz.” 

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ: “ELİMİZİ
HUKUKSUZLUĞUN YAKASINDAN ÇEKMEYECEĞİZ”

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 28 Kasım 2015 tarihinde katledilen
Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Tahir Elçi’nin katledilmesinin beşinci yılında yaptığı yazılı

açıklamada katliamı, adalete sırtını dönen ülke yöneticilerini ve mahkeme heyetini
kınayarak, cinayetin etkin, bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturulmasını talep etti.

10.11.2020
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MERSİN BAROSU ATA’SINI ANDI

Baro Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, Türkiye Cumhuri-

yeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan
ayrılışının 82. yılı nedeniyle Cumhuri-
yet Alanı’nda düzenlenen anma töre-
nine katılarak Atatürk Anıtı’na çelenk
sundu. Atatürk'ün yaşamını yitirdiği
saat 09.05'te, sirenlerin çalmasıyla 2

dakikalık saygı duruşunda bulunuldu
ve İstiklal Marşımız okundu. Baro Baş-
kanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Cum-
huriyetimizin kurucusu, laik,
demokratik ve aydınlık Türkiye’nin
sembolü, büyük devrimci ve dü-
şünce adamı Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 82.
yılında bir kez daha saygıyla ve

büyük özlemle anıyorum. Cumhuri-
yeti ve hukuk devletini ilelebet payi-
dar kılmak için onurlu mücadelemizi
sürdüreceğiz ” dedi.

Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz
törenin ardından, Kültür Merkezi’nde
Mersin Büyükşehir Belediyesi sanatçı-
larının, Atatürk’ün sevdiği şarkıları ses-
lendirdiği konseri dinledi.

Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, 29 Kasım 2016

yılında Adana'nın Aladağ ilçesinde
10'u öğrenci, 1'i çocuk olmak
üzere, 12 kişinin yaşamını yitirdiği
ve 24 öğrencinin de yaralandığı
cemaate ait yurtta çıkan yangının
dördüncü yılında yazılı açıklama
yaparak şu ifadelere yer verdi.

“Denetimlerdeki usulsüzlük,
ihmal ve tedbirsizliğin neden ol-
duğu Aladağ faciasının üzerin-
den 4 yıl geçmesine rağmen Aladağ
hala yangın yeri, hala adalet bekli-
yor. Adalet gelsin, Aladağ yangını
sönsün. Aladağ’daki facia devletin
sorumluluktan kaçıp, çocuklarımızı
tarikatlara teslim edilmesinin ispatı
niteliğindedir. Sosyal bir devletin
yapması gereken; görev ve sorumlu-
luklarını tarikatlara ve cemaatlere
devretmek değildir. Öğrencilerin
sağlıklı ortamlarda, güvenilir şekilde
barınması devletin asli görevidir.
Aladağ’da çığlık çığlığa yanan ço-
cukların sesleri, adalete sırtını
dönen ülke yöneticilerinin vicdanını
rahatsız etmiyor mu? Kasıtlı ya da
ihmali davranışla ölüme neden

olma suçundan açılması gereken
dava, taksirle öldürme suçundan
açılmıştır. En başından itibaren ya-
pılmış olan yargılama ve
04.07.2019 tarihli kararın hukukiliği
sorgulanacak nitelikte bir karardır.
Tartışılan karara göre,  mahkeme 12
sanığı çeşitli oranlarda hapis ceza-
sına çarptırırken, 6 sanık ise beraat
etti. Kamu görevlisi sanıklar hak-
kında ölüme sebebiyet suçundan
beraat verilirken, haklarında ihmal
suretiyle görevi kötüye kullanma su-
çundan ceza verilmiştir. Kamu gö-
revlileri de dâhil, yargılanan bütün
sanıklar açısından olası kast ile bir-
den fazla kişinin ölümüne sebebiyet

verilmesi suçundan, ceza tayini yö-
nündeki talepleri reddedilmiş, bir
kısım sanıklar hakkında bilinçli
kastla ölüme sebebiyet suçundan
hüküm kurulmuştur. Neticede, bu
hüküm kabul edilemez. Alınan
karar, toplumun adalete olan inan-
cını ve vicdanları yaralamıştır.

Aladağ davasına sahip çıkmak
geleceğimize, çocuklarımızın yaşam
hakkına, bilimsel ve laik eğitime
sahip çıkma davasıdır. Mersin Ba-
rosu olarak sürecin takipçisi olaca-
ğız. Hayatını kaybeden
çocuklarımızı rahmetle anıyor, aile-
lerine sabırlar
diliyorum.” 

10.11.2020

10.11.2020

“ADALETE SIRTINI DÖNENLERİN VİCDANI SIZLAMIYOR MU?”
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SİLİFKE İLÇE TEMSİLCİLİĞİMİZ ATA’SINI ANDI
Mersin Barosu Silifke

ilçe temsilcimiz ve
yönetim kurulu üyemiz Av.
Aslı Trak, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu
Büyük Önder Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün bedenen
aramızdan ayrılışının 82. yılı
nedeniyle Cumhuriyet
Alanı’nda düzenlenen anma
törenine avukatlarımızla
birlikte katılarak Atatürk
Anıtı’na çelenk sundu. 

10.11.2020

Baro Başkanımız Av. Bilgin Ye-
şilboğaz, Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıldö-
nümü nedeniyle yaptığı yazılı açıkla-
masında şu ifadelere yer verdi: “15
Kasım tarihi; işgale, esarete ve dayat-
malara boyun eğmeyen çağdaş bir
ulusun doğum günüdür.  KKTC’nin
mimarı dönemin Başbakanı Bülent
Ecevit ve KKTC kurucu Cumhurbaş-
kanı Rauf Denktaş önderliğinde; cesa-
retle verilen bağımsızlık ve özgürlük

mücadelesi sonucu 1974 Kıbrıs Barış
Harekâtı ile KKTC’de bir devlet, bir
Cumhuriyet kazanılmış, adada barış,
huzur ve güven ortamı sağlanmıştır.
Atatürk’ün milli mücadelesini örnek
alan Kıbrıs Türkleri, esarete boyun eğ-
meyip mücadele ederek,  tarih bo-
yunca emperyalist güçlerin
himayesinde olan varlıklarını, 15
Kasım 1983'te Cumhuriyetle tescillen-
dirmiştir.  

Kardeş devletimizle birlik ve bera-

berlik içerisinde, çağdaş, demokratik
ve hukuk devleti mücadelesi vererek,
Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuz kadar
yaşatacağız. Kıbrıs Türk halkının yıl-
larca süren bağımsızlık mücadelesi
sonucunda büyük bedeller ödeyerek,
hür iradesiyle kurduğu Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıl-
dönümünü kutlar, Kıbrıs Türk halkının
varoluş mücadelesinin bütün neferle-
rini saygıyla ve rahmetle anarım.”

“15 KASIM, ÇAĞDAŞ BİR ULUSUN DOĞUM GÜNÜ”

15.11.2020
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Sözleşmenin Türkiye'de yürürlüğe girdiği tarihten bu
yana geçen 25 yıla rağmen hala çocuklarımız hak

ihlallerine maruz kalmakta, adalete erişimde güçlük
yaşamaktadırlar. Ancak bizler hak savunucuları olarak bu
haksızlıkların son bulması için her gün daha fazla
çalışacağımızın sözünü geleceğimizin umudu olan
çocuklara, onların gününde veriyoruz.

Bizler çocuklarımızı anlamaya, korumaya ve onlar
için savaşmaya mecburuz. Her bir çocuğu emekle,
şefkatle, sevgi ile büyütmek, çocuklarımızın haklarını
korumak, onların suça sürüklenmelerini önlemek
toplumdaki her bir bireyin görevi olduğu kadar
devletlerin de görevi olduğunu bir kez daha
hatırlatıyoruz. Bugün yürürlükte bulunan çocuk koruma
kanunumuz yeterli altyapı olmadığı için işlevsel olarak
kullanılamamaktadır. Bu anlamda idari altyapının
güçlendirilmesi ve çocuk alanında etkin politikalar
geliştirilerek eksikliklerin giderilmesi için tüm sorumluları
göreve davet ediyoruz.

Bizler gözleri önünde annesi öldürülen, okula gitmek
yerine sokaklarda dilendirilen, zorla çalıştırılan, erken

yaşta evliliğe zorlanan, görmezden gelinen, yok sayılan,
ihmal edilen, şiddete maruz kalan, istismara uğrayan, göç
nedeniyle yerlerinden edilen her bir çocuğun haklarını
korunması ve geliştirilmesi, suça sürüklenmiş çocukların
topluma yeniden kazandırılmaları için gereken her şeyi
yapmaya, çocuklarımız için mücadele etmeye devam
edeceğiz.

Çocuklarımızın bedensel, ruhsal gelişimlerini
tamamladıkları, çocukluklarını yaşayabildikleri, üstün
yararlarının esas alındığı bir ülke ve dünya özlemiyle
bütün çocukların Dünya Çocuk  Hakları Günü’nü
kutluyor, yanlarında olduğumuzu bir kez daha
vurguluyoruz. 

Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerdeki
yükümlülükler gereği, geleceğimiz olan çocuklarımızın
her türlü hak ihlallerinden korunması, çocuk haklarının
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için yetkili makamları
ve tüm toplumu ortak mücadelemize davet ediyoruz.
Saygılarımızla.

MERSİN BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

ÇOCUKLARIMIZIN 

YANINDAYIZ
Çocuk hakları, dünya üzerindeki tüm

çocukların doğuştan sahip olduğu haklar
olup, 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş

Milletler tarafından kabul edilen BM Çocuk
Haklarına Dair Sözleşme ile koruma altına

alınmıştır. Bu sözleşme tüm dünya
çocuklarının insan hakları yasasıdır. 20.11.2020

Mersin Barosu Başkanı-
mız Av. Bilgin Yeşil-

boğaz, Samsun’un Havza
ilçesinde bir köpeğin ön iki
bacağının kesilmiş halde bu-
lunmasını yaptığı yazılı açık-
lama ile kınayarak şu ifadelere
yer verdi: “Samsun’un Havza
ilçesinde bir vatandaşın dü-
zenli olarak beslediği Pamuk
isimli köpeğin ön iki ayağı
kimliği belirsiz kişilerce balta
ya da bıçakla kesilmiş olup,
‘insan en vahşi canlıdır’ sözü-
nün doğruluğu bir kez daha
acı bir örnekle gösterilmiştir.
İnsanın hayvana vahşetini kı-
nıyorum. 

Son yıllarda hayvanlara ya-
pılan şiddet, toplumsal şid-
detle birlikte artış
göstermektedir. Bunun sebep-
leri ise ülkemizde hayvan hak-

larını koruyacak yeterli ve et-
kili bir mevzuatın bulunma-
ması, ayrıca hayvan haklarına
dair sosyal bilincin çok zayıf
olmasıdır. Ülkemizdeki hay-
van haklarını düzenleyen
5199 sayılı Hayvan Haklarını
Koruma Kanunu, hayvanları
koruma konusunda oldukça
yetersiz. Hayvanlara karşı ya-
pılan şiddet maalesef cezasız
bırakılmaktadır. Hayvanların
da canlı olduğu ve tıpkı insan-
lar gibi haklara sahip olduğu
hatırlanarak, hayvana şiddet
suç kapsamına alınmalıdır.
Toplum vicdanı ve hayvan
hakları görmezden gelinme-
melidir. Acının dili hayvanda
ve insanda aynıdır. Bu vahşeti
işleyenin bir an önce yakala-
nıp hak ettiği cezayı almasını
temenni ediyoruz.”

YEŞİLBOĞAZ: “HAYVANA ŞİDDET SUÇ KAPSAMINA ALINMALI”

20.11.2020
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Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, Diyarbakır,

Adıyaman ve Şırnak Barosu üyesi
avukatların gözaltına alınması ile
ilgili yaptığı yazılı açıklamasında
şu ifadelere yer verdi:
“Diyarbakır Cumhuriyet
Başsavcılığınca yürütülen
2019/63324 sayılı soruşturma
dosyası kapsamında bu sabah
saat:04.30’da Diyarbakır
Barosuna mensup en az 17
olmak üzere Adıyaman ve Şırnak
barosuna mensup 2
meslektaşımız ile sivil toplum
kuruluşlarının temsilcilerinin
evlerine baskın yapılarak, evleri
aranmış ve gözaltına alınmıştır.

Meslektaşlarımıza arama ve
gözaltı hukuksuzca yapılmış
olup, avukatların
yargılanmalarına ilişkin yasal
hükümler ihlal edilmiştir.
Bağımsız ve özgür savunma yine
hedef olmuştur. Gözaltına alınan
meslektaşlarımızın sırf mesleki
faaliyetlerini bağımsızca yaptığı
için, bakmış olduğu dosyalarla ve

suçla özdeşleştirilmiş olması
kamusal adaleti zedeler, adil
yargılanma hakkının ihlal
edilmesi sonucunu doğurur. 

Savunma suç ile
ilişkilendirilemez,
özdeşleştirilemez. Avukat görevi
nedeniyle gözaltına alınamaz,
yargılanamaz, tutuklanamaz. Adil
yargılanma herkes için haktır.
Bugün olduğu gibi, yarın da
herkes için hak olmaya devam
edecektir. Kişinin suçu her ne
olursa olsun, herkesin savunma
yapma ve savunmasını yaparken
bir avukattan yardım alma
hakkının olması hukuk devletinin
gereğidir. Bu gözaltı avukatı
susturma, itibarsızlaştırma,
değersizleştirme ve etkisiz kılma
hamlesidir, asla kabul edilemez.
Gözaltındaki meslektaşlarımızın
derhal serbest bırakılmalarını
talep ediyor, Mersin Barosu
olarak meslektaşlarımızın
yanında olduğumuzu kamuoyuna
bildiririz.”

YEŞİLBOĞAZ: “AVUKATI
SUSTURMA, İTİBARSIZLAŞTIRMA,

DEĞERSİZLEŞTİRME VE ETKİSİZ
KILMA HAMLESİDİR”

21.11.2020
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Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, 24 Kasım

Öğretmenler Günü nedeniyle
yaptığı yazılı açıklamasında ülke
olarak pandemi sürecinde eğitimde
sınıfta kaldığımızı belirterek,
eğitimde fırsat eşitliğinin
sağlanması gerektiğine dikkat çekti. 

Başkanımız Yeşilboğaz
mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Eğitim ve bilim emekçisi
öğretmenlerimizin hak ve
özgürlükleri korunduğu,
geliştirildiği, ülkemizin eğitim
politikasındaki aksaklıklar
giderildiği takdirde ülkeyi muasır
medeniyetler seviyesine çıkaracak,
geleceğimize yön verecek
nesillerin yetişeceği aşikârdır.
Ülkemizin eğitim politikasındaki
ve öğretmenlerimizin sistematik bir
şekilde yaşadığı sorunların yok
sayılması, görmezden gelinmesi,
geleceğimizin en karanlık
tablosudur. Çünkü bir öğretmenin
eseri öğrencileridir. O öğrenciler
de, geleceğimizin mimarı,
yarınlarımızın teminatıdır. Bir
ülkenin çağdaş, laik, yenilikçi,
bilim yolunda ilerleyen eğitim
sistemi ve öğretmene verilen değer,
o ülkenin gelişmişlik düzeyi ve
yaşam standardı kalitesi ile doğru
orantılı ilerler. Ülkemizde kadına,
çocuğa, doğaya, hayvana yönelik
artan her türlü şiddetin temelinde,

eğitim sistemimizdeki geri vitese
gidiş yatmaktadır. Kötü öğrenci
yoktur, kötü öğretmen yoktur, kötü
okul yoktur, kötü bir eğitim sistemi
vardır.

“HUKUK DEVLETİNİN ÖN
KOŞULU EĞİTİMDİR”

Ülkemizde sil baştan yapılan
müfredat ile laik ve bilimsel
eğitimden uzaklaşılmış, ders
kitaplarında Atatürk’ün ilke ve
devrimleri tırpanlanmıştır. Milli
Eğitim Bakanlığının tarikat ve
cemaatlerle yaptığı eğitimde
işbirliği ile Cumhuriyet
değerlerinden uzak nesillerin
yetiştirilmesi hedeflenmiştir.  Siyasi
iktidarın kendi ideolojik amaçları
doğrultusunda şekillenen eğitim
sistemimiz ve en kutsal
mesleklerden birisi olan
öğretmenlik mesleğinin
itibarsızlaştırılması, ülkemizin
aydınlık geleceğine yapılan en
büyük ihanettir. Atatürk,
“Öğretmenler, yeni nesil sizin
eseriniz olacaktır” sözüyle eğitime
ve öğretmenlere ne kadar önem
verdiğini vurgulamıştır. Çünkü
eğitim bir toplumun hukuk devleti
yolunda gelişmesinin,
kalkınmasının, çağdaşlaşmasının
ön koşuldur. Öğretmen
istihdamında yaşanan sorunlar ve

gelir yetersizliği sorunu çözüme
kavuşturulmalı, laik, çağdaş ve
bilimsel eğitim sistemimize geri
dönülmelidir. Eğitimde ayrımcılığı
ve fırsat eşitsizliğini kaldırmak
kamu hizmetidir.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ
SAĞLANMALI”

Ayrıca eğitim sistemimiz
pandemi sınavında sınıfta kalmıştır.
Süreç içerisinde gözlemledik ki,
uzaktan eğitim sistemine hala hazır
değiliz. Eğitimde fırsat eşitliği
sağlanamamaktadır.
Öğrencilerimizin birçoğunun
evinde bilgisayar ve internet
altyapısı bulunmuyor ya da
ekonomik koşullar vatandaşın bu
altyapıyı sağlamaya gücü yetmiyor.
Eba Tv’de verilen eğitimle gerek
öğrencilerimiz, gerekse
öğretmenlerimiz büyük zorluklar
yaşamaktadır. 

Bu duygu ve düşüncelerle,
Başöğretmen Mustafa Kemal
Atatürk’ün izinde yürüyen,
ülkemize aydınlık, çağdaş
öğrenciler yetiştiren tüm
öğretmenlerimizin Öğretmenler
Günü’nü kutluyor, başta Mustafa
Kemal Atatürk’ü ve ebediyete
intikal eden tüm öğretmenlerimizi
saygıyla ve minnetle anıyorum.”

YEŞİLBOĞAZ: “PANDEMİ SINAVINDA
EĞİTİMDE SINIFTA KALDIK”

24.11.2020



MERSİN BAROSU FAALİYET RAPORU

165 www.mersinbarosu.org.tr/

Cumhuriyetle yaşıt olan Mersin
Barosu’nun kuruluşunun 96.

yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtına
çelenk sunma töreni düzenlendi. 

Mersin Barosu yönetim kurulu
üyeleri ve kurullarda görev alan avu-
katların katılımıyla Cumhuriyet Ala-
nı’nda gerçekleşen törende, Mersin
Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz Ata-
türk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının
ardından burada konuşma yapan Ye-
şilboğaz şu ifadelere yer verdi: 

“HUKUKTA REFORM, YARGI 
BAĞIMSIZLIĞIYLA GERÇEKLEŞİR”

“1 Aralık 1924 tarihinde kurulan
ve cumhuriyetle yaşıt olan Mersin Ba-
rosu, tarihi başarılarla dolu, öncü ve
örnek bir baro olmuş, o günden bu-
güne vermiş olduğu hukuk mücadelesi
ile ülkenin geleceğine yön vermiş, top-
luma ve meslektaşlarına sunduğu hiz-
met ve fiziki imkânlar açısından çok
büyük yol kat etmiştir. 96 yıldır ülkeye
ve meslektaşlarına meşale olan Mersin
Barosu, her geçen gün daha da büyü-
yen, daha da güçlenen, 3 bine yakın
üyesi ile kocaman bir aile olmuştur. 

Mersin Barosu demokrat, mücade-
leci ve ilerici bir yapısıyla, hukukun
üstünlüğü, adalet, barış, kişi hak ve
özgürlüklerinden asla taviz vermeden

Atatürk ilke ve devrimleri ışığında yol
alarak, 96 yıl tüm karanlıklara fener
olmuştur. Bu yapıdan hiçbir zaman
vazgeçmedik. Bu bayrağı devralarak,
bu onurlu görevi sürdürmenin onu-
runu, gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin
hukuk sistemi ve savunma mesleği, ta-
rihte hiç olmadığı kadar zor bir süreç-
ten geçmektedir. Hukukta keyfiliğin
yarattığı ekonomik, siyasi ve toplumsal
buhranın bedelini biz hukukçular ve
toplum adaletsizlikle ödemektedir. Ül-
kemizde göstermelik yargı reformuna
değil, yargı bağımsızlığına ihtiyaç var-
dır. Hukukta reform, yargı bağımsızlı-
ğıyla gerçekleşir. Siyasetin eli yargıdan
çekilmediği sürece, sunulan bütün re-
formlar kağıt üzerinde kalmaktan
öteye gitmeyecektir. 

“KARANLIK ÜLKENİN 
AYDINLIK YÜZLERİYİZ”

Savunmanın bağımsız ve cübbesi
düğmesiz temsilcileri olan biz avukat-
lar, her geçen gün daha da artan siste-
matik saldırılara maruz kalmaktayız.
Barolar dayanışma içerisinde ülkede
yaşanan tüm hukuksuzluklara itiraz et-
tiği için, üstünlerin hukukuna diz çök-
mediği için siyasi iradenin hedefi haline
gelmiştir. Baroları bölerek parçalamaya
gücünü kırmaya çalışanlara diyoruz ki;
avukatı itibarsızlaştırma, değersizleş-

tirme ve etkisiz kılma hamlelerinize
maruz kalsak da, biliniz ki biz barolar
ve avukatlar, bu karanlık ülkenin aydın-
lık yüzleriyiz. Unutmayınız ki,  karanlık
her zaman aydınlığa yenilir!

“CÜBBMİZİN DEVRİ DAİMDİR”
Bizler bu ülkenin adalet çarkıyız.

Savunmayı susturmak, adaleti sustur-
maktır. Adalet susarsa, bir gün siz de
adalete susarsınız, insanca yaşama su-
sarsınız, özgürlüğe susarsınız, ailenize,
sevdiklerinize susarsınız. Adalet lüks
değil, zorunlu ihtiyaçtır.  Hukuk böyle
gelmedi, böyle gitmeyecek. Cumhuri-
yetle doğduk, Cumhuriyetle büyüdük.
Cumhuriyetle kök salıp, çoraklaşmış
adaleti ve hukuku yeniden yeşertece-
ğiz. Cübbemizin devri daimdir, bu me-
şale hiç sönmeyecek. 

Adalet ve hukuk mücadelesinde
öncü olan Mersin Barosu’nun kurulu-
şunun 96. yıldönümünü kutlar, baro-
muzun başarılarına ve hukuk
mücadelesine katkı veren geçmiş
dönem tüm baro başkanlarımıza, yöne-
tim kurullarına, diğer kurullarda görev
alan ve başarılarımıza destek veren
tüm meslektaşlarımıza şahsım ve yö-
netim kurulu adına teşekkür eder, ara-
mızdan ayrılanları rahmetle anar,
saygılarımızı sunarım.”

MERSİN BAROSU’NUN 96. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ TÖRENİ YAPILDI

01.12.2020
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5 Aralık 1934’ te Anayasamızda
ve seçim kanunumuzda yapılan
değişikliklerle, Türk Kadınları
Milletvekili Seçme ve Seçilme
Hakkını elde etmişlerdir. Bundan
sonra ilk olarak belediye ve

muhtarlık seçimlerine katılan
kadınlarımız, 1935 yılında yapılan
TBMM 5. dönem seçimlerinde 17
kadın milletvekili ile Meclis’te yer
almıştır. Günümüzde 600
milletvekilinin olduğu
Meclisimizde, kadın milletvekili
sayısı 103 olup, oran ise %17’ dır.
86 yıldır seçme ve seçilme hakkına
sahip kadınlar bu zamana kadar ne
yazıktır ki TBMM’de en fazla
%17.8 oranında temsil
edilmişlerdir. Bu oran yerel
yönetimlerdeki temsilde yok
denecek kadar azdır. Veriler
nüfusumuzun yarısını oluşturan
kadınlarımızın TBMM’deki
temsilinin yeterince
gerçekleşmediğinin göstergesidir. 

Gerçek bir demokrasi ancak
kadın –erkek eşitliğinin
sağlanmasıyla mümkündür.
Cumhuriyetle birlikte kadının
erkekle eşit bir yurttaş olması
yönünde önemli adımlar atılmış ve
bu yönde önemli yasal

düzenlemeler yapılmışsa da;
bugün hala ülkemizde toplumsal
cinsiyet eşitliği sağlanamamıştır.
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin
sağlanması devletin
sorumluluğundadır. Kadının özgür

ve eşit bir birey olduğunun kabul
edilmesi kadının insan haklarının
ihlalini ortadan kaldıracağı gibi,
kadının karar alma
mekanizmalarındaki temsilini de
arttıracaktır. Bunun içinde devletin
başta eğitim olmak üzere, tüm
kurum ve kuruluşlarıyla birlikte
koordineli ve samimi olarak
toplumda kadına bakış açısını
değiştirecek, zihniyet dönüşümünü
yapacak politikalar üretmesi ve
uygulamaya koyması zorunludur.
Bireylerin ve toplumun zihniyet
dönüşümünü sağlayacak bilimsel
çalışmaların ve buna bağlı hukuki
değişikliklerin yapılması
gerekmektedir. Kız çocuklarının
kesintisiz laik eğitim alması, kadın
istihdamını arttıracak politikalar
üretilmesi, erken yaşta
evlenmelerle etkin mücadele
edilmesi, kadına yönelik şiddet ve
istismarın önüne geçilmesi gibi
kadın-erkek eşitliğini sağlamaya
yönelik adımlar hızla atılmalıdır.

Türk kadının seçme ve seçilme
hakkını kazanmalarının
86.yıldönümünde; karar alma
mekanizmalarında kadınların eşit
temsille yer almaması üzüntü
vericidir. Günümüzde kadınların
yaşamın her alanında etkin olarak
yer almalarına rağmen, yönetici
konumunda olan kadınlarımızın
sayısının çok az olması, kadınların
karar alma mekanizmalarında yer
alması için etkin politikalar ortaya
koyulmasını zorunlu kılmaktadır.

Kadınların siyasette eşit temsille
yer almasının, ülkemizin
sorunlarının çözümünde etkin rol
oynayacağını, demokrasinin tüm
kurum ve kuruluşlarda yer
edinmesini sağlayacağını, daha iyi
bir geleceğin inşasına neden
olacağına inanıyoruz. Kadın –erkek
eşitliğinin tüm karar alma
mekanizmalarında sağlanmasına
yönelik politika üretmek ve karar
almak için; kadın bakış açısına
sahip kadın milletvekili sayısının
artmasının gerekliliği ortadadır. Bu
nedenle kadınların siyaset alanında
etkin yer almalarını sağlayacak
mekanizmaların oluşturulması ve
kadınların önündeki engellerin
kaldırılması gerekmektedir.

Mersin Barosu Kadın Hakları
Merkezi olarak,  Atatürk’ün
öncülüğünde Cumhuriyetle birlikte
elde ettiğimiz kadın
kazanımlarından biri olan seçme
ve seçilme hakkının eşit temsille
taçlanmasına kadar, kadınların
siyasette eşit temsiline neden olan
politikaların ortaya konulması
yönündeki taleplerimizi ve kadının
insan haklarının sağlanması
yönündeki mücadelemizi
sürdüreceğimizi kamuoyuyla
paylaşıyoruz. 

Mersin Barosu
Kadın Hakları Merkezi

“KADINLARIN SEÇME VE SEÇİLME HAKKI EŞİT
TEMSİLLE TAÇLANANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ”

Cumhuriyet’in ilanı ile kadınlarımız çok önemli siyasi, hukuki ve sosyal haklar
elde etmişler ve bunun sonucunda da toplumsal alanda görünebilir olup,

çalışma hayatına katılabilmişlerdir. Cumhuriyet döneminin en önemli
kazanımlarından birisi kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkını kazanmalarıdır.

04.12.2020
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Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz 3 Aralık Dünya

Engelliler Günü nedeniyle yaptığı
yazılı açıklamasında şu ifadelere yer
verdi: “Engelli vatandaşlarımızın hak
ve özgürlüklerden tam ve eşit olarak
yararlanması, Birleşmiş Milletler
Engelli Hakları Sözleşmesi ve
Anayasamızda var olan bir insan
hakkıdır. Engelli olmak, kişi hak ve
özgürlüklerine engel değildir. Ancak
ülkemizde engelli vatandaşlarımızın
hakları, yaşamlarının her alanında ihlal
edilmekte, yaşam mücadeleleri
zorlaştırılmaktadır. Engelli
vatandaşlarımızın da kendi yasal

haklarını bilmiyor olması, onların
yaşamını daha da zorlaştırmaktadır.
İnsan haklarına dokunulamaz. Adaletli,
hoşgörülü ve barışçıl bir yaşam,
engelsiz bir dünyada mümkündür. Bu
da, sosyal devlet ve hukuk devleti
ilkesini, bilimsel, çağdaş eğitimi
benimseyen yönetim şekli ile
mümkündür. Engelsiz yaşamı inşa
etmek hep birlikte mümkündür.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde
engelli haklarına saygı anlayışının daha
da gelişip güçlendiği, hiçbir insanın,
insan haklarından mahrum kalmadığı
bir dünyada yaşamayı
temenni ediyorum.”

“ENGELSİZ YAŞAMI İNŞA
ETMEK BİRLİKTE MÜMKÜN”

03.12.2020
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Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz açıklamasında

şu ifadelere yer verdi: Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu tarafından,
10 Aralık 1948’de kabul edilen
İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi’nin kabulü ile birlikte
kutlanmaya başlanan Dünya İnsan
Hakları Günü’nün 72. yılında
dinmek bilmeyen insan hakkı ihlali
artarak yaşanmaya devam ediyor.
Bireylerin yasa önünde eşitsizliğe,
ayırımcılığa uğramamalarına
dayanan ve hukukun üstünlüğü
ilkesiyle korunan insan haklarına
saygı, Anayasamıza göre Türkiye
Cumhuriyeti’nin değiştirilemez
niteliğindedir. Başta Türkiye olmak
üzere, dünya ülkeleri insan hakları
konusunda çeşitli bildirimleri kabul
etmiş olsa dahi, maalesef iktidara
gelen yönetimler, hak ve
özgürlükleri çiğnemekten geri
durmamıştır. Dünyada yaşanan
savaşlar, ekonomik ve siyasi
hırslar nedeniyle her geçen gün
binlerce insan yaşam, hukuk,
barınma, beslenme, sağlık,
eğitim gibi en temel insan
haklarından mahrum
kalmaktadır.

“SALGIN BEN BİLİRİM
ANLAYIŞIYLA YÖNETİLİYOR”

Dünyayı saran corona virüs
salgını, ülkemizdeki ekonomik ve
siyasi istikrarsızlık nedeniyle doğru
yol haritası çerçevesinde
yönetilemeyerek insanlık suçu
işlenmektedir. Siyasi iradenin
otokratik yönetimindeki ‘ben
bilirim’ anlayışı salgında bilimsel
kriterlere uyulmadan hızlı ve
kontrolsüz açılım yapılmasına
sebep olmuş,  ekonomi şahlandı

denilmesinin aksine, dibe batan
ekonomimiz sebebiyle salgın
yönetiminde ülke olarak alınması
gereken sıkı tedbirler askıya
alınmakta, pandemiyle savaşan
sağlık çalışanlarına adaletsizce
yaklaşımda bulunulmakta,
pandemide gerçek ölüm ve vaka
sayıları saklanarak, insanlık
suçunun üstü örtülmeye çalışılıyor.
İnsanlar ölüyor, farkında mısınız?
İnsan Hakları Günü’nde bir kez
daha en yüksek sesimizle
haykırıyoruz. İnsanları ölüme terk
ediyorsunuz, farkında mısınız?
İnsanların yaşam hakkı pandemi
sürecinin ‘ben bilirim’ zihniyeti ile
yönetilmesi atılan en kötü adımdır.
Siyasi iradenin çıkmazı ülkeyi ve
insanlığı çıkmaza sokuyor,
insanların yaşam hakkını elinden

alıyor. Pandemi krizi sosyal devlet
anlayışı çerçevesinde yönetilip,
insanlık suçuna son verilmelidir.

“HAK İHLALİNDE İLK
SIRADAYIZ”

Hak ihlalleri ülkemizde adeta
günlük yaşamın bir parçası haline
geldi. Hak savunucuları,
gazeteciler, aydınlar,
akademisyenler, mahkeme
salonlarının ve cezaevlerinin
müdavimleri olmuştur. Kararlar;

yasalar ve vicdanla değil, egemen
siyasetin baskısıyla alınmaktadır.
Ülkemizin dört bir yanında
baroların mücadelesinin büyük
çoğunluğunu, insan hakkı ihlali
olan çocuk hakları, kadın hakları
ihlali oluşturmaktadır. Adalet,
hukukun üstünlüğü ve yargı
bağımsızlığının otokratik devlet
yöneticilerinin elinde
köleleştirilmiş ve baskı aygıtına
dönüştürülmüş olması, eşit
yurttaşlık hakkı temelinde bir arada
ve barış içinde yaşama hakkımızın
zemini kurutmuştur. Adalet, yargı
ve hukuk herkes için eşit ve ortak
yaşamın temeli olmalıdır. İnsan
hakkı küresel bir mirastır. Bu mirası
korumak ve yaşatmak, devletlerin
en temel görevidir. Türkiye,
Avrupa İnsan Hakları

Mahkemesi’nde 2019
yılında düşünce ve ifade
özgürlüğünden en fazla
mahkûm olan ülkeler
arasında ilk sırayı aldı.
Türkiye 2019’u AİHM
önünde, 9 bin 250 dosya
ile hakkında en fazla dava
başvurusu olan ikinci ülke
olarak tamamladı. AİHM
başvurularında adil

yargılanma hakkı ve ifade
özgürlüğünün ihlali en başta yer
alıyor. İşlevi adalet sağlayan hukuk
sistemi inşa edilmeli. Hukuk
yaşarsa insan hakları yaşar.
Adaletsizliği engelleyecek
gücümüzün olmadığı zamanlar
olabilir. Fakat itiraz etmeyi
beceremediğimiz bir zaman asla
olmamıştır. Mersin Barosu olarak,
yeryüzü adaletin yüzü oluncaya
dek mücadele edeceğiz.”

YEŞİLBOĞAZ: “PANDEMİ YÖNETİLEMİYOR,
İNSANLIK SUÇU İŞLENİYOR”

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 10 Aralık
Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yaptığı yazılı

açıklamasında, dünyayı saran corona virüs salgınında
ülkemizdeki ekonomik ve siyasi istikrarsızlık
nedeniyle pandemi krizinin doğru yol haritası

çerçevesinde yönetilemeyerek, ben bilirim anlayışıyla
yönetilerek insanlık suçu işlendiğine vurgu yaptı. 

10.12.2020
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Mezitli Belediyesi İnsan
Hakları Koruluğunda

İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nin okunduğu
etkinlikte, jakaranda ağaçları
altında, ellerinde insan haklarının
yazılı olduğu dövizler açan
katılımcılar, yaşanan hak
ihlallerine karşı mücadeleye dikkat
çekti. Kişi hak ve özgürlüklerine
dikkat çekmek amacıyla
oluşturulan tabelaya Başkanımız
Av. Bilgin Yeşilboğaz ve
katılımcılar sprey
boyalarla güvercin resmi
yaptı.

Burada konuşma
yapan Baro Başkanımız
Av. Bilgin Yeşilboğaz,
“Bu günlerde etkinlikler
düzenlenmesinin
nedeni; yaşadığımız
acıların, insan hakkı
ihlallerinin bir daha
yaşanmaması için hangi
tedbirlerin alınması
gerektiğini hatırlatmak,
ileriye doğru mücadele
etmektir. İnsan hakkı
ihlali yüzyıllardır devam
ediyor. Günümüzde de
yaşanmaya devam

ediyor. Nerede bir insan hakkı
ihlali varsa, orada insan haklarıyla
ilgili mücadele eden bir grup
vardır, inanç vardır. Ülkemizin de
içinde bulunduğu süreç içerisinde
bütün dünyada totaliterleşmeye
giden bir yönetim sistemi baş
göstermeye başlamıştır. İnsan hakkı
ihlali dediğimiz zaman bundan ne
anlayacağız? Örneğin pandemi
sürecinde aşı krizi yaşanıyor.
Ülkemize 25 milyon aşı getirilmiş
ama kimlere yapılacağı belli değil.

Aşı tüm insanlara yapılamıyorsa,
bu insan hakkı ihlalidir. Eğitim, en
büyük eksikliklerimizden bir
tanesi. Hala evinde interneti,
tableti olmayan insanlar şu an
eğitim hakkından mahrum kalıyor.
İnsan hakkı, çevre hakkı ve hayvan
hakkı ihlali ile ilgili mücadelemiz
dün vardı, bugün de devam ediyor.
Mersin Barosu olarak, tüm insan
hakkı ihlalinde mücadelenin neferi
olmaya devam edeceğiz. Ancak
insan hakkı ihlali, zihinlerin

değişmesiyle, erklerin,
siyasilerin, ülkeyi
yönetenlerin dillerini
değiştirmesiyle, daha insancıl
bir bakış açısıyla
değiştirilebilir. İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi, insan
haklarını korumak için kabul
edilmiştir. 

Bu etkinliği düzenleyen
Neşet Tarhan Başkanımızı bir
kez daha tebrik ediyor, emeği
geçen herkese teşekkür
ediyorum. Umarım insan
hakkı ihlalinin olmadığı,
insanların dayanışma
içerisinde mücadele ettiği
daha güzel günlerde kutlama
yaparız” dedi. 

“İNSAN HAKKI İHLALİ, ZİHİNLERİN
VE ERKLERİN DİLLERİNİN

DEĞİŞMESİYLE MÜMKÜNDÜR”

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları
Günü nedeniyle Mezitli Belediyesi’nin düzenlediği etkinliğe katıldı.

10.12.2020
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Mersin Barosu Başkanımız
Av. Bilgin Yeşilboğaz,

Mersin Büyükşehir Belediye
Meclisi’nde Cumhur İttifakı
üyelerinin, belediye ile Mersin
Barosu’nun kadına yönelik şiddet
ve çocuk hakları mücadelesi
işbirliği protokolüne ret oyu
vermesini şu ifadelere kınadı:
“Hukuk ve adalet sisteminde
önemli bir yer tutan barolar,
toplumsal sorunların çözümünde
etkin rol oynamakta olup her
zaman mağdurun, mazlumun,
erkler karşısında zayıf ve kırılgan
grupların yanında yer alarak
hukuki destek sağlamıştır.
Özellikle Avukatlık Kanunu'nun
76. ve 95. maddeleri itibari ile bu
yetkilerini kanundan almaktadır.
Bunu kamu kurumları ile zaman
zaman sivil toplum örgütleri, oda,
derneklerle ve de bireyler ile ortak
protokollerle birlikte yapmaktadır.

Mersin Barosu olarak en önemli
faaliyet alanlarımızdan birisi,
toplumsal sorun olan kadına şiddet
ve çocuk istismarına yönelik
bitmez mücadelemizdir. Bu
nedenle Baromuz Mersin ilinde bu
alanda mücadele eden kurumlarla
sürekli protokoller yaparak, hukuki
anlamda kadınların ve çocukların
hak ihlallerinde taraf olmakta ve
hak mağdurlarının yanında yer
almaktadır.

Bu nedenle yıllardır Mersin
Büyükşehir ile yapılan iş birliği
protokolümüzü bu senede
yenilemek istedik. Amacımız
Mersin Büyükşehir Belediyemiz
aracılığı ile hak mağdurlarının
tespiti, iletişim vasıtası ile bu
mağdurlara hukuki koruma
sağlamak, adli yardım
hizmetlerinin bu mağdurlara
duyurulması, ulaştırılması ve
kadına şiddet ile çocuk istismarının

önüne geçmek için ortak mücadele
etmektir. Ancak daha önce
Meclis’te engellenen bu protokol,
yine 11.12.2020 tarihinde yapılan
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Meclis Toplantısı’nda maalesef
meclis çoğunluğunu elinde
bulunduran Cumhur İttifakı
üyelerinin oyları ile reddedilmiştir.

BİLİYOR MUSUNUZ MERSİN
BAROSU KAÇ KADIN
CİNAYETİ DAVASINA

MÜDAHİL OLDU?
Olmadı beyler! Çoğunluk sizde

olabilir, baroları sevmeyebilirsiniz.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne
siyaseten karşı çıkabilirsiniz ama
kadınlar ve çocuklar siyasete
kurban edilemez. Bunun hesabını
ne bu mağdurlara, ne de bu kente
verebilirsiniz. Hiçbir bahaneniz bu
insanların sorununa çare olamaz,
onların acılarını dindiremez,

mağduriyetini
gideremez.
Bahanelerinizle
avunmayın.

Biliyor musunuz?
Mersin Barosu kaç tane
kadın cinayeti
davasında, kaç tane
çocuk istismarı
davasında müdahil
oldu? Bila bedel
toplumsal sorumluluğu
ve duyarlılığı nedeni
ile taraf oldu? Kaç bin
öğrenciye suç sayılan
fiilleri ve haklarını
anlattı? Binlerce kadına
haklarını anlattı,
hukuki destek verdi?
Her şey siyaset
değildir. Çıkarın
gözünüzdeki siyaset
gözlüğünü, biraz
vicdan biraz empati
yeter. Maalesef sınıfta
kaldınız.”

KADINA ŞİDDET VE ÇOCUK HAKLARI MÜCADELESİ,
CUMHUR İTTİFAKI’NIN ENGELİNE TAKILDI

YEŞİLBOĞAZ: “KADINLAR VE ÇOCUKLAR
SİYASETE KURBAN EDİLEMEZ”

11.12.2020



Hukuk örgütü olan Dünya Ada-
let Projesi’nin (WJP) her yıl va-

tandaşlar, politikacılar, hukukçular,
akademisyenler ve sivil toplum örgüt-
leri ile yapmış olduğu görüşmelerin
analizi neticesinde yayınlamış olduğu
hukukun üstünlüğü ve hukuka duyu-
lan güven endeksi raporuna göre Tür-
kiye’nin hukuk karnesinin kötü
olduğunu vurgulayan Mersin Barosu
Başkanı Bilgin Yeşilboğaz,  “Bu rapor-
lamanın temel amacı, ülkelerin hukuk
alanındaki güçlü ve zayıf noktalarını
göstererek hukukun üstünlüğü ilkesinin
gelişmesine, yol haritası çizmelerine
önayak olmaktır. Siyasi iktidar bunun
kendisine karşı yapılmış bir raporlama
olmadığını, eksiğini görmeleri ve huku-
kun üstünlüğünün sağlanması konu-
sunda ilerleme kaydetmesi için
yapıldığını bilmesi gerekiyor. 

“TÜRKİYE, RAPORDAKİ 
HİÇBİR KRİTERE UYMUYOR”
Bu ölçümdeki ana başlıklar; hükü-

met yetkilerinin kısıtlanması, yolsuz-
lukların önlenmesi, yönetimde
şeffaflık, temel haklar, nizam ve güven-
lik, idari yaptırımlar, adil hukuk ve
cezai adalet. Bunların ne kadarı ülke-
mizde geçerli? Bizde hükümet yetkisi
kısıtlanmaz. Çünkü tüm güç tek elde
toplandı. Yolsuzlukları her gün basın-
dan takip ediyoruz. Yönetimde şeffaflık
yok, kimse kimseye hesap veremiyor.
Sen bana nasıl hesap sorarsın? Diyor-
lar. Düşünce özgürlüğü yok. Düşünür-
ken sorun yok ama düşünceyi ifade
ettiğiniz takdirde sorun başlıyor. Siya-
set yapma özgürlüğü de yok. Güvensiz
bir ülkede yaşadığımızı zaten İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa
Mahkemesi Başkanını eleştirerek, ‘Gü-
venlik içinde misin? Bisikletinle gelip

gidebiliyor
musun?’ şeklinde belirtmişti. Anayasa
Mahkemesi temel hak ve özgürlüklerin
ihlal edildiği gerekçesiyle mahkeme
kararını bozuyor ama yerel mahkeme
benim kararım doğrudur, sen bana
emir ve talimat veremezsin diyerek
Anayasa Mahkemesi’ni reddediyor. Kı-
sacası rapordaki hiçbir kritere Türkiye
uymuyor. Hukukun şeffaf olması gere-
kiyor. Ülkede yaşayan her insan şeffaf
bir şekilde kendisine uygulanacak mü-
eyyidelerin veya hukuk yaptırımlarının
neler olabileceğini net bir şekilde bil-
mesi gerekiyor ama bu mümkün eğil.
Çünkü her gün bir mevzuat değişiyor. 

“TORBA YASA SADECE KABİLE
DEVLETLERİNDE OLUR”

Torba yasa denen bir illet başka
dünya ülkelerinde yok. Bu sadece ka-
bile devletlerinde olabilir. Torbanın
içine yasalar atılıyor, bahtınıza ne çı-
karsa. Ne bir yasa yapma tekniği var,
ne yasayı yapanların hukuk hiyerarşi-
sine uygunluğu var. Eskilerin puta
tapma hikâyesi vardır. Kendilerine hel-
vadan putlar yaparlardı, yolda da acı-
kınca yerlerdi. Hukuk sistemimiz buna
döndü. Helvadan yaptıkları hukuk ku-
rallarını ihtiyaçları olduğunda yiyorlar”
ifadesini kullandı.

“ÜLKE AÇIK HAVA
CEZAEVİNE DÖNDÜ”

Adalet Bakanlığı verileni açıklayan
Yeşilboğaz, “2010 yılı endeksinde ce-
zaevinde tutuklu kişi sayısı yaklaşık
127 bin iken, Adalet Bakanlığı kayıtla-
rında ülke genelinde şu an bu rakamın
281 bin 94’ e çıktığını görüyoruz. Bu
sayı her gün çok hızlı bir şekilde de ar-
tıyor. Ülkemizde 355 tane ceza infaz
kurumu var. Son 5 yılda muhtelit tipte

94 adet ceza infaz kurumu yapıldı.
Bizim neden cezaevine bu kadar çok
ihtiyacımız var? Neden son 5 yılda 94
tane muhtelit tipte cezaevi yapıldı?
Bunların irdelenmesi gerekiyor. Ülke
demek ki ciddi anlamda açık hava ce-
zaevine döndü” şeklinde konuştu. 

“DEMOKRASİ KAYYUMLA 
YÖNETİLEMEZ”

Anayasa’ya göre herkesin seçme ve
seçilme hakkına sahip olduğunu hatır-
latan Yeşilboğaz, “Örneğin 2018 genel
seçimlerinde HDP’nin kazandığı 65
belediye vardı. 60 belediyeye kayyum
atandı ve HDP’li sadece 5 belediye
kaldı. Bu kişilerin seçime girmelerine
müsaade ediyorsunuz, seçime giriyor-
lar ve halkın iradesi tecelli ediyor, se-
çimi kazanıyorlar. Bu kişiler suç
işlemişse, haklarında bir yargılama
varsa seçime girmelerine nasıl izin ver-
diniz? Bu kayyum atamalarının siyasi
bir hareket olduğu apaçık ortada. Kay-
yumlarla yönetilen bir ülke olduk. De-
mokrasi kayyumla yönetilemez. 

Binlerce gazeteci hakkında dava
açıldı. 74 gazeteci ve medya çalışanı
hukuksuzca cezaevinde tutuluyor.
Dünyada cezaevlerinde en fazla kişi
bulunan 8’inci ülkeyiz. Çocuk istismarı
ve kadına şiddet suç oranları arttı. Savcı-
lıklarda bir dosyanın çözümleme süresi
ortalama 411 güne çıkmış. Avukatlar
mesleklerinden dolayı çok ağır cezaya
mahkûm edildi. Anayasa Mahkemesi
kararları hiçbir yerde uygulanmıyor.
Anayasa Mahkemesi’ni takan yok. Ba-
roların, demokratik kitle örgütlerinin ve
sivil toplum örgütlerinin yapısını değiş-
tirmeye, bu örgütlü gücü kırmaya çalışı-
yorlar. Böyle bir ortamda hukukun
üstünlüğünden nasıl bahsedeceğiz?”
diye konuştu.
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YEŞİLBOĞAZ: “HUKUK KARNEMİZ KIRIK: 
128 ÜLKE ARASINDA

108. SIRADAYIZ”
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,

Dünya Adalet Projesi’nin ‘2020 yılı ülkelerde
hukukun üstünlüğü” raporuna göre Türkiye’nin

hukuk karnesinin kötü olduğunu belirterek,
“Türkiye hukukun üstünlüğünde 128 ülke arasında
108’inci sırada. Eskiden insanlar helvadan putlar

yaparlardı, yolda da acıkınca yerlerdi. Hukuk
sistemimiz buna döndü. Helvadan yaptıkları hukuk

kurallarını ihtiyaçları olduğunda yiyorlar” dedi.

17.12.2020
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Mersin Büyükşehir Belediye
Meclisi’nde Cumhur

İttifakı üyeleri, Mersin Barosu ile
belediyenin kadına yönelik şiddet
ve çocuk hakları ile mücadele
işbirliği protokolünü  reddetmesini
Toroslar Belediye Başkanı Atsız
Afşin Yılmaz’ın “Cumhur
İttifakı’nın teklifi reddedilesinin
nedeni, hali hazırdaki Baro
Başkanı marjinal ve baroyu
siyasallaştıran bir tutum içinde
olmasıdır” ifadesini Mersin Barosu
Başkanı Bilgin Yeşilboğaz şu
sözlerle eleştirdi: “Mersin Barosu
Cumhuriyetimizle yaşıt köklü ve
kadim bir barodur. Kuruluşundan
bu yana felsefesi, her zaman
Hukukun üstünlüğünü, Hukuk
devletini, Cumhuriyet değerlerini,
insan hak ve
özgürlüklerini,  yaşamın
kutsallığını temeline almış,
laik ve Atatürkçü bir
anlayış olmuştur. Kuruluş
felsefemize uygun olarak,
Avukatlık Kanunu’ndan
kaynaklanan görev ve
sorumluluğumuz gereği
her zaman hak ihlallerine
karşı sesimizi yükselttik,
özellikle toplumdaki
dezavantajlı gruplara
yönelik hukuki desteğimizi
her platformda dile
getirdik.

Kadına karşı şiddetle
mücadelede ve çocuk
istismarı ile mücadelede
bu mücadeleye katkı sunan
kim olursa olsun işbirliğinde
bulunduk. Kadın Hakları
Merkezimizin ve Çocuk Hakları
Merkezimizin fedakar üyeleri ile
bıkmadan usanmadan bu uğurda
mücadelemizi sürdürdük,
sürdürüyoruz. Hak mağduru,
şiddet mağduru, istismara uğrayan
bir kadına, bir çocuğa daha yardım
edebilmek için fedakarca
çalışıyoruz. Bu yardımı yaparken
de yardıma ihtiyacı olan kadın
veya çocuğun diline, dinine,
ırkına, inancına vs. bakmıyoruz.
Bunlar gönüllülük esasına dayalı
olup hiç bir çıkar gözetilmeksizin
yapılan işlerdir.

Barolar toplumda hak
mağdurlarının, feneri, umudu, ışığı
olmuştur.Bu konularda tüm kamu
kurum ve kuruluşları ile Sivil
Toplum Kuruluşları ve derneklerle
ortak projelerde, işbirliğinde
bulunmaktayız. Bu konularda asla
kadın ve çocuğu siyasi malzeme
yapmadık.

Yakın tarihlerde,8 Ağustos 2019
tarihinde Toroslar Belediyesinin
"Belediyeler ve Bölgeler Konseyi
(CEMR)"  tarafından, "Avrupa'daki
yerel ve bölgesel yönetimlerin
yetkilerini kullanmak ve ortaklıklar
oluşturmak suretiyle, kadın erkek
eşitliğinin sağlanması" amacıyla
hazırlanan, "Avrupa Yerel Yaşamda
Kadın Erkek Eşitliği Şartı"nı
imzalama törenine başkan

düzeyinde bizzat iştirak ederek
"Eşitlik Eylem Planı" geliştirmek
üzere çalışmalar yürütecek olan
Toroslar Belediye Başkanı Atsız
Afşin Yılmaz’ı tebrik ettik.

Ülkemizde her geçen gün artan
kadına karşı şiddet ve çocuk
hakları ihlaline karşı daha etkin
mücadele etmek, kentimizde daha
fazla kişiye ulaşarak bilinçlendirme
çalışmaları yapmak için Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile
daha önceki yıllarda olduğu gibi iş
birliği protokolü yapma talebimiz
maalesef Büyükşehir Belediye
Meclisinde 2.kez reddedilmiştir.

Üzülerek ifade etmek gerekir ki,

kendisi de Mersin Barosu üyesi
olan Toroslar Belediye Başkanı
Sayın Av. Atsız Afşin Yılmaz'ın ret
gerekçelerini açıklarken, “Cumhur
İttifakı’nın teklifi reddetmesinin
nedeni, hali hazırdaki Baro
Başkanı marjinal ve baroyu
siyasallaştıran bir tutum içinde
olmasıdır” ifadesini  kullanmasını
bir talihsizlik olarak görmekteyiz.
Belirtilen anlamda marjinallik
suçlamasını reddediyoruz.

Mersin Barosu hiçbir zaman
hukukçu duruşundan taviz
vermemiş ve her zaman hukukun
yanında olmuştur. İtham etmek
istedikleri Marjinallik suçlamasını
kabul etmemekle birlikte;
Cumhuriyet değerlerini savunmak
marjinallikse, evet marjinaliz.

Hukuksuzluklara
başkaldırmak
marjinallikse, evet
marjinaliz. Hukukun
üstünlüğü için mücadele
etmek marjinallikse,
evet marjinaliz. Adil
yargılanma ilkesini
savunmak marjinallikse,
evet marjinaliz.
Düşünce ve ifade
özgürlüğü için
mücadele etmek
marjinallikse, evet
marjinaliz. Baroların
parçalanıp
siyasallaştırılmak
istenmesine karşı
durmak  marjinallikse,
evet marjinaliz.

Kadınlara ve çocuklara kötü
muameleye karşı çıkmak
marjinallikse, evet marjinaliz.

Bundan sonra da, Mersin
Barosu olarak yönetim
kurulumuzla, tüm merkez ve
komisyonlarımızla birlikte Atatürk
ilke ve devrimleri ışığında,
demokratik ve laik Türkiye
Cumhuriyetinin değerlerini
yaşatmaya, ulusal ve evrensel
hukuk ilkeleri çerçevesinde hak ve
hukuk mücadelesi vermeye, kadın,
çocuk hakları başta olmak üzere
tüm hak ihlallerine karşı
mücadeleye devam
edeceğiz.”

YEŞİLBOĞAZ: “HUKUKSUZLUKLARA
BAŞKALDIRMAK MARJİNALLİKSE MARJİNALİZ”

22.12.2020
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Yeşilboğaz mesajında, “İzmir
Menemen’de 23 Aralık

1930’da çıkan gerici ayaklanmada,
cumhuriyet düşmanlarının isyanını
bastırmak için görevlendirilen
Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay
ile arkadaşları Hasan ve Şevki
Bey’in vahşice şehit edilmesinin
üzerinden 90 yıl geçti. Menemen
olayı, cumhuriyeti hedef alan bir
suikasttır. 

Laik cumhuriyetimize ve onun
yılmaz savunucularına karşı,

cumhuriyet düşmanlarının
başlatmış olduğu Menemen
olaylarında vahşice katledilen
Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay,
Cumhuriyetimizi yok etmek isteyen
karanlık zihniyetlere göğüs
germeyi vazife olarak yerine
getirmekten bir an bile tereddüt
etmemiş, boynunu vermiş ama
boyun eğmemiştir. 

Kubilay olmak vatanseverliktir.
Atatürk ilke ve inkılaplarından
ödün vermemektir.  Kubilay olmak,

asla boyun eğmemektir. Kubilay
olmak karanlık yerine aydınlığı
koşmaktır.

Bizler, laik, demokratik ve
çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin
evlatları olarak, gericiliğe ve
karanlığa karşı mücadele etmeye
devam edeceğiz. Cumhuriyeti ve
devrimlerini korumak için, Atatürk
ilke ve devrimleri uğruna canlarını
feda eden Kubilay ve iki arkadaşı
ile tüm şehitlerimizi saygıyla ve
rahmetle anıyorum.

YEŞİLBOĞAZ:  “MENEMEN OLAYI
CUMHURİYETİ HEDEF ALAN SUİKASTTIR”

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Devrim Şehidi Mustafa Fehmi
Kubilay’ı katledilişinin 90. yıldönümünde yayımladığı mesajla andı.

23.12.2020
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BARO BAŞKANLARINDAN AVUKATA İHBAR
ZORUNLULUĞU YASA TEKLİFİNE TEPKİ:

“SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ VAR, 

İHBARCI OLMAYACAĞIZ”
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ile birlikte 72 baro başkanı, Kitle İmha Silahlarının

Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifinde, avukata ihbar zorunluluğu
getiren yasa değişikliğinin TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmesine tepki gösterdi. 

Baro başkanlarının ortak
yazılı açıklamasında şu

ifadelere yer verildi: “5549 sayılı
Suç Gelirlerinin Aklanmasının
Önlenmesi Hakkında Kanunun 2.
Maddesinde değişiklik yapılarak
“yükümlü” tanımının kapsamına
serbest avukatlar da dâhil
edilmektedir. Kanun teklifinin
gerekçesinde; 1136 sayılı
Avukatlık Kanunu’nun 35.
maddesinin ikinci fıkrası
kapsamındaki taşınmaz alım-
satım, şirket vakıf ve dernek
kurulması, idaresi ve devredilmesi
işlerinde kimlik tespiti, gerçek
faydalanıcının tanınması,
müşterinin durumunun ve
işlemlerinin izlenmesi gibi
müşterinin tanınmasına ilişkin
yükümlülükleri, şüpheli işlem
bildirimi, bilgi ve belge verme,
muhafaza ve ibraz
yükümlülüklerini yerine
getirmelerinin amaçlandığı
belirtilmiştir.

“AVUKATLIK MESLEĞİNİN
ÖZÜNE VE RUHUNA

AYKIRIDIR”
Avukatları, yapmış oldukları

işlemler hakkında bilgi ve belge
verme, şüpheli işlem ibrazı,
muhafaza yükümlülüğü gibi fiillerle
yükümlü kılan bu düzenleme, başta
Avukatlık Kanunun 36. maddesinde
düzenlenen sır saklama
yükümlülüğü olmak üzere avukatlık
mesleğinin özüne ve ruhuna
aykırıdır. Bu kapsamda avukatı
ihbarcı haline getirerek savunma
hakkının yok sayılması anlamına

gelmektedir.
Avukatlık mesleğinin

kamusallığı, anayasal ve tarihsel bir
ilke olan savunma hakkının
kutsallığından ve evrensel hukuk
prensiplerinden gelmektedir.
Herhangi bir suç isnadı altındaki
bireyin başta adil yargılanma hakkı
gelmek üzere temel hak ve
özgürlükleri, usuli hakları,
masumiyet karinesi, sessiz kalma
hakkı, aleyhine olan delilleri
bildirmeme hakkı gibi hakları,
toplumsal savunma makamı ile
korunur. Bu korumanın güçlü
olması için de avukatlık hem
formel, hem muhteva olarak,
serbest ve özgür bir meslek olarak
düzenlenmiş, müvekkili ile
özdeşleştirilmesi yasaklanmış ve
müvekkili ile arasındaki ilişki gizli
tutularak sır saklama yükümü
yüklenmiştir. Avukatın kendisine
yapılan teklifi yolsuz veya haksız
görmesi yahut sonradan yolsuz
veya haksız olduğu kanısına
varması hali de Avukatlık
Kanunu’nun 38. maddesinde
avukatın işi reddetmesinin zorunlu
olduğu hal olarak düzenlenmiştir.

“AVUKATI KOLLUK
GÖREVLİSİ HALİNE

GETİRMEK ANLAMINA
GELMEKTEDİR”

Gerekçesi her ne kadar kara
para suçunun giderilmesi olarak
gösterilse de, avukatın tek
yükümü SUÇ İLE BAĞLANTI
YASAĞI’ na (contact ban) riayet
etmesidir. Avukata mesleğini ifa
ederken; İzleme- ,tanıma, şüpheli

işlem bildirimi, şüpheli para
muhafazası gibi yükümlülükler
yüklemek, avukatı kolluk görevlisi
haline getirmek, dahası CMK 161.
madde ile birlikte
değerlendirildiğinde avukatı
savcının emrine sokmak ve
avukatlığın olmazsa olmaz koşulu
olan bağımsızlık unsurunu
ortadan kaldırmak anlamına
gelmektedir. Savunma hakkının
kutsallığı ve temel hakların
başında yer alışı, bu hakları birey
adına savunan avukatın tam
anlamıyla bağımsız olmasını
gerektirir. Kastedilen bağımsızlık
her şeyden önce; avukatın bir işi
kabul etmesinde, işi takibinde ve
sonuçlandırmasında sahip
olduğu, herkese ve özellikle tüm
erklere karşı olan bağımsızlığıdır.
Toplumsal işbölümleri binlerce
yıldır uzmanlaşma meslekleri
getirmiştir. Suç şüphesini takip
etmek savcı ve adli kolluğun; suç
yüklenmesine karşı bireylerin
masumiyet karinelerini, adil
yargılanma haklarını ve savunma
haklarını müdafaa etmek ise
avukatların görevleridir.
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“DANIŞTAY 2013’DE BU 
BENDİ İPTAL ETMİŞTİ”

Anayasanın hak arama özgürlüğünü düzenleyen 36.
maddesi ‘Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak
suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak
iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir’
şeklinde temel kuralı göstermektedir. Kimlik tespiti,
işlemlerin izlenmesi, bilgi ve belge verme, şüpheli işlem
yükümlülükleri, muhafaza ve ibraz yükümlülükleri
avukatların savunma haklarıyla asla bağdaşmamaktadır.
Avukatın sır saklama yükümlülüğüne, mesleki faaliyeti
nedeniyle öğrenilmiş şahsi, ailevi, ticari, kurumsal her
türlü bilgi dahildir. Avukatlık Kanunu, avukatın sır
saklama yükümlülüğü sebebiyle müvekkili ile ilgili
öğrendiği hususları açığa vurmalarını yasaklamaktadır.
CMK 46. maddesi de benzer düzenlemeyi içermektedir.
İş sahibi muvafakat etse dahi avukatın tanıklıktan
çekinebilmesi hakkı aslında hukuk devletinin, savunma
mesleğinin ve adil yargılanma hakkı ile kişinin kendini
hukuki güvenlik içerisinde hissetmesinin temelidir.2008
yılında benzer bir madde Suç Gelirlerinin Aklanmasının
ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler
Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesinin (ş) bendine
eklenmiştir. Danıştay 10. Dairesi ise 2008/1675 E.
2013/508 K. numaralı ve 24.01.2013 tarihli kararı ile bu
bendi iptal edilmiştir. 

“AVUKATLIK KANUNU’NA, EVRENSEL 
HUKUK KURALLARINA, 

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE VE
İÇ MEVZUATIMIZA AYKIRIDIR”

21. Yüzyılda avukatlık meslek kurallarına dair Turın
İlkeleri, 27 Ekim 2002 tarihinde Sydney’de toplanan
Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) Genel Kurulu’nca
kabul edilmiştir. Türkiye bu genel kurulun katılımcısıdır.
Anayasa Mahkemesi birçok kararında, Turın İlkelerine
uluslararası sözleşme niteliğinde atıflar yapmaktadır.
TURIN İlkelerine göre; Müvekkillerini temsil etmeleri
vesilesiyle öğrendikleri her türlü gerçeği ve bilgiyi gizli
tutmak avukatların görevidir. Avukatlar mesleklerini icra
ederken elde ettikleri bilgileri açıklamaya
zorlanmamalıdır. Evrensel hukuk kuralları, tarafı
olduğumuz uluslararası sözleşmeler, iç mevzuatımız
açıktır. Avukatlar, işleri nedeniyle vakıf olduğu bilgileri,
paylaşamaz, paylaşmaya zorlanamaz. Aksi
düzenlemeler, avukatlık mesleğinin doğasına aykırıdır,
savunma hakkını ve hukuk devletini yok eder. Yargı
fonksiyonu bütünüyle sakatlanır. Bu düzenlemeden
derhal vazgeçilmelidir. Saygılarımızla.
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Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin (AİHM)

Selahattin Demirtaş hakkında
verdiği “derhal tahliye” kararının
ardından Mersin Barosu ile birlikte
26 kentin baro başkanları ortak
açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

“SEÇME VE SEÇİLME HAKKI
İHLAL EDİLMİŞTİR”

“Önceki dönem HDP Eş
Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş, Kasım 2016’da
tutuklanmış olup o tarihten
bu yana Edirne Cezaevi'nde
tutulmaktadır. Bu tutukluluk
sebebiyle AİHM’ye yapılan
başvuru üzerine mahkeme 20
Kasım 2018 tarihinde
açıklanan kararında,
sözleşmenin 5. maddesinin 3.
fıkrasının (Makul Süre İçinde
Yargılanma ve Tutuksuz
Yargılanma Hakkı),
sözleşmenin 18. maddesinin
(Sözleşmede Belirtilen Hak ve
Özgürlüklere, bu Sözleşme
Hükümleri ile İzin Verilen
Kısıtlamaların, Öngörüldükleri
Amaç Dışında Uygulanamaması)
ve sözleşmeye ek 1 nolu
protokolün 3. maddesinin (Seçme
ve Seçilme Hakkı) ihlal edildiğine
karar vermiştir. Ülkemiz açısından
AİHS’nin 18. maddesinin ihlal
edildiğine ilişkin bu ilk kararda,
Demirtaş’ın tahliye edilmesi
gerektiği de belirtilmiş ancak bu
karara rağmen Demirtaş tahliye
edilmemiştir.

“İKİNCİ KEZ
TUTUKLANMASININ
ÜZERİNDEN 15 AY

GEÇMESİNE RAĞMEN İDDİA
İLE İLGİLİ DAVA
AÇILMAMIŞTIR”

Selahattin Demirtaş 18 Eylül
2019 tarihinde AİHM Büyük
Daire'de yapılacak duruşma
öncesi, tutuklu olarak yargılandığı
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

dosyasından 2 Eylül 2019 tarihinde
tahliye edilmesine rağmen, başka
bir dosyadan kesinleşen 4 yıl 8
aylık hapis cezası onanmış ve bu
gerekçeyle tahliye edilmemiştir.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,
20 Eylül 2019 tarihinde zaten
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
davasında suçlama olarak ileri
sürülen 31 fezlekeden birini teşkil

eden 6-8 Ekim 2014 olaylarını
gerekçe göstererek, Demirtaş
hakkında yeniden soruşturma
başlatmış ve bu dosyadan da
tutuklama kararı verilmiştir.
Demirtaş’ın ikinci kez
tutuklanmasının üzerinden 15 ay
geçmesine rağmen hala bu iddia
ile ilgili dava açılmamıştır. 

“TUTUKLAMANIN SİYASİ VE
SÖZLEŞMEYE AYKIRI

OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİR” 
Hem hükümet, hem de

Demirtaş’ın avukatları tarafından
Büyük Daire’ye taşınan daire kararı
hakkında Büyük Daire,
incelemesini tamamlayarak 22
Aralık 2020’de kararını
açıklamıştır. Büyük Daire kararında
özetle ‘Demirtaş’ın siyasi
amaçlarla sözleşmeye aykırı bir
şekilde tutuklandığı, meclis içinde
ve dışında yaptığı konuşmaların
yargılamaya konu edilmesi
nedeniyle ifade özgürlüğünün ve
serbest seçim hakkının ihlal

edildiği, 20 Eylül 2019 tarihli ikinci
tutuklamanın da ilk tutukluluğun
devamı niteliğinde ve sözleşmeye
aykırı olduğu ve derhal serbest
bırakılması gerektiği’ belirtilmiştir.

Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi'nin çekince
koymaksızın imzaladığımız 46.
maddesine göre, Mahkeme'nin
kararları tüm üye devletler için

bağlayıcıdır. Yine Anayasa'nın
90.maddesine göre ulusal
norm hiyerarşisinde
Türkiye’nin taraf olduğu
sözleşmelerde yer alan
hükümlere üstünlük
tanınmaktadır. AİHM
kararlarının uygulanmamasının
Konsey'den çıkarılmaya kadar
giden sonuçlarının olduğu da
unutulmamalıdır. Bu nedenle;
Türkiye’nin uluslararası
yükümlülükleri de dikkate
alındığında, Anayasamızın 2.
Maddesinde belirtilen bir

hukuk devleti olmanın gereği
olarak AİHM kararı derhal yerine
getirilerek Selahattin Demirtaş,
tahliye edilmelidir.”

Adana Barosu Başkanlığı,
Adıyaman Barosu Başkanlığı, Ağrı
Barosu Başkanlığı, Ankara Barosu
Başkanlığı, Artvin Barosu
Başkanlığı, Batman Barosu
Başkanlığı, Bingöl Barosu
Başkanlığı, Bitlis Barosu Başkanlığı,
Bursa Barosu Başkanlığı,
Diyarbakır Barosu Başkanlığı,
Denizli Barosu Başkanlığı,
Gaziantep Barosu Başkanlığı,
Hakkari Barosu Başkanlığı, Hatay
Barosu Başkanlığı, İstanbul Barosu
Başkanlığı, İzmir Barosu
Başkanlığı, Kars Barosu Başkanlığı,
Mardin Barosu Başkanlığı, Mersin
Barosu Başkanlığı, Muş Barosu
Başkanlığı, Siirt Barosu Başkanlığı,
Şırnak Barosu Başkanlığı, Tunceli
Barosu Başkanlığı, Şanlıurfa Barosu
Başkanlığı, Van Barosu Başkanlığı,
Yalova Barosu Başkanlığı 
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BARO BAŞKANLARI: “AİHM KARARI DERHAL YERİNE
GETİRİLMELİ, DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILMALI”
Mersin Barosu ile birlikte 26 kentin baro başkanları tarafından yapılan ortak açıklamada, Edirne
Cezaevinde yatan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi çağrısı
yapıldı. Barolar, "Anayasamızın 2. maddesinde belirtilen bir hukuk devleti olmanın gereği olarak

AİHM kararı derhal yerine getirilerek Selahattin Demirtaş, tahliye edilmelidir" diye çağrıda bulundu.
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Ülkemizin sağlık siyasi,
ekonomik, hukuk, insan

hakları ve ifade özgürlüğü
konularında zor bir süreçten
geçtiğini belirten Baro Başkanımız
Yeşilboğaz, “Dünyayı saran
pandemi, yaşamımızdaki tüm
dengeleri olumsuz yönde
değiştirmiş, çok sayıda canımızı
yitirmemize ve sevdiklerimizle
aramıza mesafeler koymamıza

neden olmuştur. Ülkemizin sosyal
devlet yönetim anlayışından uzak
olması ise kötü giden
ekonomimizi, beraberinde insanca
yaşam mücadelemizi daha da
çıkmaza sokmuştur. Sağlık
çalışanlarının insanlığı yaşatmak
adına verdiği mücadeleyi
alkışlıyoruz ama onlar da alkışlı
protestolarla ‘Bize bakan yok, alkış
değil hakkımızı istiyoruz’ diyerek
haklarına kavuşmayı bekliyor.
Düşünce ve ifade özgürlüğü
nedeniyle tutuklananlar, sırf

bağımsız oldukları ve itaat
etmedikleri için sindirilmeye,
susturulmaya çalışılan avukatlar,
okula gitmek yerine sokakta
çalıştırılan, istismara uğrayan
çocuklar, şiddet gören kadınlar,
katledilen kadınların aileleri,
dükkânına kilit vuran esnaf, açlık
sınırında yaşam mücadelesi veren
insanlar, katledilen doğa ve şiddet
gören hayvanlar adalet kapısından

geçmeyi bekliyor. İnsandan daha
yüce değerin olmadığı bilinciyle,
2021 yılından devlet
yöneticilerinden beklentilerimiz;
bir an önce insanlığı toplumsal
huzura yaklaştıran adımların
atılmasıdır. İnsan haklarıyla
çatışmadığı ve akıl tarafından
keşfedildiği için yüksek hukuk
olarak da tanımlanan doğal hukuk
kuralları, evrensel bir şekilde
uygulanmalıdır. İnsanca yaşamak;
terörün, savaşların, yoksulluğun,
hukuksuzluğun son bulduğu bir

düzende mümkündür. Hukuksuz
bir devlet, adaletsiz bir hukuk
istemiyoruz. Linç hukuku ya da
şer’i hukuk değil, çağdaş ve laik bir
hukuk sistemi istiyoruz” ifadesini
kullandı. 

“YENİ YILDA EN ÇOK
İHTİYACIMIZ OLAN SAĞLIK

VE ADALETTİR”
2021 yılında hukukun

üstünlüğü ve adil
yargılanma ilkesinin
egemen olmasını,
savunma mesleğinin karşı
karşıya kaldığı ekonomik,
sosyal, siyasal kuşatmanın
son bulmasını, tüm
baroların ve avukatların
mesleki birlik ve
beraberliğinin daha da
pekişmesini temenni eden
Yeşilboğaz, “Herkes
sadece temenni ediyor
ama bu durumu
düzeltmek için
temenniden öte, tüm
ülkenin artık bu sorunlarla
mücadele ederek harekete
geçmesi gerekmektedir.
Mersin Barosu olarak,
demokratik hukuk devleti
ve hukukun üstünlüğü
temelinde, insan haklarını
koruma görevini yerine

getirmeye,  mesleki ve toplumsal
etkinliklerimizi de aynı kararlılıkla
sürdürmeye devam edeceğiz. Yeni
yılda en çok ihtiyacımız olan sağlık
ve adalettir. 2021 yılında
yüreğimizi burkan sosyal
mesafelerin son bulmasını,
geleceğe daha umutla
bakabilmeyi, dünyanın sağlık,
hukuk  ve adalet ekseninde
dönmesini umut eder, tüm
insanlığın yeni yılını kutlarım” diye
konuştu.

YEŞİLBOĞAZ:  “LİNÇ HUKUKU DEĞİL,
ÇAĞDAŞ HUKUK SİSTEMİ İSTİYORUZ”

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, yayımladığı yazılı mesajda
2021 yılından beklentilerini dile getirerek, “İnsanlar adalet kapısından geçmeyi

bekliyor. Linç hukuku değil, çağdaş hukuk sistemi istiyoruz. Yeni yılda dünyanın
sağlık, hukuk ve adalet ekseninde dönmesini temenni ediyorum” dedi.

30.12.2020



Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz
mesajında, “Tarihte birçok medeniyete ev

sahipliği yapan Mersin, Türk milletinin hiçbir zaman
esarete boyun eğmeyeceğini bütün dünyaya
göstererek, emperyalizme karşı bağımsızlık meşalesini
3 Ocak 1922 tarihinde yakmıştır. Bu tarihi zaferle
Mersin,  Fransız işgalinden kurtularak yeniden
doğmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Mersinliler, Mersin’e Sahip
Çıkınız” sözünden hareketle; atalarımızın bize
bıraktığı bu güzel emanete birlik, beraberlik içerisinde
sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tarihten günümüze
kadar farklı din, dil, mezhepten insanları bir arada

barındıran Mersin, barış ve hoşgörü kenti olarak
anılmaya devam edecektir. 

"Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
başta olmak üzere, bağımsızlık mücadelesi veren tüm
kahramanlarımızı bir kez daha saygı ve minnetle
anıyor, tüm Mersin halkının 3 Ocak Kurtuluş
Bayramı’nı kutlarım” ifadesini kullandı.
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Mersin Barosu Başkanı Bilgin
Yeşilboğaz,  Türkiye’de bir

gün içerisinde erkek tarafından
katledilen Aylin Sözer, Selda Taş,
Vesile Sönmez cinayetine ve
Mersin’de boşanmak istediği eşi
tarafından kurşun yağmuruna tutulan
D.U.’nun yaşam mücadelesi verdiği
olaya yaptığı açıklamayla tepki
göstererek, “Bunun sorumlusu, kadın
cinayetlerini durduracak yasaları
uygulamayanlardır. İstanbul
Sözleşmesi uygulansaydı, 6284 sayılı
yasa uygulansaydı her biri hayatta
olacaktı. Kadınlar ülkemizde kol
gezen hukuksuzluklar yüzünden
ölüyor” dedi.

Başkanımız Yeşilboğaz,
Türkiye'de 2020 yılında 419
kadının erkekler tarafından
katledildiğini ve sayının her geçen
gün arttığını belirterek, “29 Aralık
tarihinde ise 3 kadın daha erkekler
tarafından öldürüldü. İstanbul'da
Aylin Sözer eski erkek arkadaşı
tarafından yakılarak, Malatya'da
Selda Taş eşi tarafından silahla
başından vurularak,  Gaziantep'te
Vesile Dönmez oğlu tarafından
pompalı tüfekle vurularak
katledildi. Mersin'de ise bir kadın,

boşanmak istediği eşi tarafından 10
el ateş edilerek üç kurşunun
vücuduna isabet etmesi sonucu
yaşam mücadelesi veriyor. İstanbul
Sözleşmesi uygulansaydı, 6284
sayılı yasa uygulansaydı, her biri
hayatta olacaktı. Kadın
cinayetlerini durduracak
politikaları yürütmeyenler, önleyici
yasaları uygulamayanlar, bunun
sorumlusu sizsiniz! Kadınlar
ölürken İstanbul Sözleşmesi’ni

tartışmaya açanlardır sorumlular. 

“KADINLAR KOL GEZEN
HUKUKSUZLUKLAR

YÜZÜNDEN ÖLÜYOR”
Katiller, ‘Nasıl olsa biraz yatar

çıkarım’ düşüncesiyle öldürüyor
kadınları. Çünkü biliyorlar ki, bu
ülkede kadın öldürmenin bir bedeli
yok. Biliyorlar ki, cezasızlık var, iyi
hal indirimi var. Biliyorlar ki
ruhsatsız silahlara karşı önlem yok.
Erkek kadını katlediyor, devlet
cezayı indiriyor. Aile Hukuku
alanındaki uyuşmazlıklarda
zorunlu arabuluculuk, aile içi
şiddetin görmezden gelinmesi
demektir. Aile hukukunda
arabuluculuk, kadının adalete
erişimine engel olmak demektir.
Eşitsiz toplumsal cinsiyet ilişkileri
üzerine kurulu ataerkil yapı ve bu
zihniyet zinciri kırılmadıkça var
olan hukuk da işlemeyecektir.
Kısacası tepeden tırnağa
hukuksuzluk. Hukuksuzluk
sancısıyla kıvranıyoruz. Kadınlar
ülkemizde kol gezen
hukuksuzluklar yüzünden ölüyor”
ifadesini kullandı. 

30.12.2020

03.01.2021

YEŞİLBOĞAZ: “İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
UYGULANSAYDI HAYATTA OLACAKLARDI”

“MERSİN BARIŞ VE HOŞGÖRÜ
KENTİ OLARAK ANILMAYA

DEVAM EDECEK”
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,

Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99.
yılını yayımladığı mesajla kutladı.
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Baro Başkanımız
Av. Bilgin Yeşilbo-

ğaz, Mersin’in düşman iş-
galinden kurtuluşunun
99. yıldönümü nedeniyle
Cumhuriyet Alanı’nda dü-
zenlenen törene kent pro-
tokolü ve gazilerle
birlikte katıldı. 

Atatürk Anıtı’na çelenk
sunumunun yapıldığı tö-
rende günün anlam ve
önemine ilişkin açıklama
yapan Başkanımız Yeşil-
boğaz, Mersin’in Türki-
ye’ye örnek bir kent
olduğunu belirterek, “Mer-
sin’de yüzyıllardır örnek
bir toplum yaşantısı var.
Yan yana bulunan Müslü-
man, Hristiyan ve Musevi
mezarları hoşgörünün en
güzel örneğini sergiliyor.
Mersinliler ’in bağımsızlık
ve dayanışma ruhu, em-
peryalist güçlere tokat
olmuş, halkımız 99 yıl
aynı ruhla kentine sahip
çıkmıştır. Mersin’in düş-
man işgalinden kurtuluşu-
nun 99. yılını kutluyor,
başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve mücadele arka-
daşları olmak üzere, vatan
toprakları için canlarını
feda eden şehitlerimizi
rahmet ve minnetle anıyo-
rum”dedi.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin
Yeşilboğaz, Mersin’de Ayşe

Yaylan’ın (41) ve birlikte olduğu Ab-
dullah Sanca’ın (53), boşandığı eşi
Mustafa Eken (49) tarafından otomo-
bilin içerisinde tabancayla vurularak
öldürüldüğü olayla yaptığı yazılı
açıklamasında, artan kadın cinayetle-
rinin nedenlerine dikkat çekti. Yeşil-
boğaz, “Türkiye uygarlaşma,
demokratikleşme, laik ve sosyal
hukuk devleti olma, kalkınma, ge-
lişme sorununu çözemediği sürece
kadın hakları ve özgürlüğü sorununu
çözemeyecektir” dedi. 

Açıklamasında yasaların etkin bir
şekilde uygulanması gerektiğine dikkat
çeken Mersin Barosu Başkanı Bilgin
Yeşilboğaz, “Biliyor musunuz kadınlar
neden öldürülüyor? İstanbul Sözleş-
mesi uygulanmadığı için, 6284 sayılı
yasa uygulanmadığı için, kadın katille-
rine 'iyi hal', 'tahrik' gibi ceza indirim-
leri yapıldığı için, aile hukukuna
arabuluculuk sistemi getirildiği için,
hem yasaların, hem güvenlik kurumla-
rının, hem de adalet mekanizmasının,
kadını yeterince koruyamadığı ve
kadın katillerine yeterince caydırıcı

cezalar verilemediği, etkin politikalar
yürütülemediği için, kadını öldürme-
nin bir bedeli olmadığı için, siyasilerin
iktidarını sürdürmek için insanları
kaba kuvvete, şiddete yönelten, ayrış-
tırıcı, bölücü, nefret dili kullandığı
için, eşitsiz toplumsal cinsiyet ilişkileri
üzerine kurulu ataerkil yapı ve bu zih-
niyet zinciri kırılmadığı için, yazılı ve
görsel medyada kadına yönelik şiddeti
özendiren, katilleri haklı gösteren
haber diline, dizilere vb. programlara
yer verildiği için öldürülüyor” ifadesini
kullandı.

Kadın hakları ve özgürlüğü sorunu-
nun bir insanlık ve uygarlık sorunu ol-
duğunu belirten Yeşilboğaz, “Türkiye
uygarlaşma, demokratikleşme, laik ve
sosyal hukuk devleti olma, kalkınma,
gelişme sorununu çözemediği sürece
kadın hakları ve özgürlüğü sorununu
çözemeyecektir. Mersin Barosu Kadın
Hakları Merkezimiz bu kadın cinayeti-
nin de takipçisi olarak, katilin hak et-
tiği cezayı alması için mücadele
edecektir” diye konuştu. 

MERSİN HALKININ ONUR
VE GURUR GÜNÜ KUTLANDI

03.01.2021
07.01.2021

YEŞİLBOĞAZ: “BİLİYOR
MUSUNUZ KADINLAR

NEDEN ÖLDÜRÜLÜYOR?



Sınır Tanımayan Gazeteciler
Örgütü’nün Dünya Basın

Özgürlüğü Endeksi'ne göre
Türkiye’nin 2020 yılında 180 ülke
arasında 154'üncü sırada yer
aldığını belirten Başkanımız
Yeşilboğaz, “Raporda dünya
genelinde hala en fazla gazetecinin
tutuklu olduğu ülkelerden birinin
Türkiye olduğu vurgulandı.
Raporda ayrıca ‘diktatörlükler,
otoriterler ve popülist rejimler ne
pahasına olursa olsun bağımsız
bilgiyi baskı altına almayı artırarak
sürdürdü’ değerlendirmesine yer
verildi. 

Ülkedeki basının büyük
bölümünün siyasi iradenin etkisi
altına girdiği ve yandaş haberler
yaptığı görülmektedir. Ülkemizdeki
tekçi rejimin kronik hastalığı olan
‘sorgulayan insandan korkma’
hastalığı nedeniyle dördüncü
kuvvet olan basın, hukuk
kullanılarak susturulmaya
çalışılmaktadır. Eleştiren, gerçeği
yazan muhalif gazetecilerin, sırf
susturulmak ve sindirilmek
amacıyla akıl almaz, asılsız
iddialarla haklarında
soruşturma açılarak tutuklandığı
bir dönemdeyiz.  Araştırmacı
gazeteciliğin cezalandırıldığı
tek ülkeyiz. Sansür her geçen
gün daha da tırmanışa
geçmektedir. Muhalif gazeteler
ayrıca, sistematik olarak
ekonomik anlamda
baskılanarak ilan alanının
dışına itilmek istenerek
cezalandırılıyor. 

Bu tablo, otoriter rejimlerin
gazetecilere ve ifade
özgürlüğüne yönelik baskı ve
şiddeti nasıl normalleştirilmeye
çalıştığını, medya üzerinde her
geçen gün daha da baskı

kurarak demokrasiyi hiçe saydığını
gözler önüne sermektedir. Ancak
bilinmelidir ki, ‘sorgulayan
insandan korkma’ hastalığının baş
belası olan özgür basını, hiçbir
baskı ve sindirme çabaları
susturamayacaktır. Gazeteciler ve
ifade özgürlüğü üzerindeki
korkutma ve sindirme döngüsünün
son bulmasını, tutuklu
gazetecilerin serbest bırakılması,
gazeteciler üzerindeki sistematik
baskıların son bulması, hukuk
devleti ve demokrasi ilkesi adına
aciliyet meselesidir. Şeffaf bir
toplumun yaratılmasında öncü

görevi üstlenen gazetecilerin
özgürlüğü, toplumun özgürlüğü
demektir.  Halkın doğru bilgiye
ulaşması, demokrasinin
işlemesinde önemli bir unsurdur.
Basının özgür olmadığı, ifade
özgürlüğünün tutuklandığı bir
ülkede, hukuk, adalet ve
demokrasi kavramları işlemiyor
demektir. Yerel gazeteler kan
kaybetmektedir. Gazetelerin
maliyetleri artmış, gelirleri ise
düşmüştür. Korona virüs
salgınından gazeteler de büyük
ölçüde olumsuz etkilemiş,
tirajlarda, reklam gelirlerinde

büyük düşüş yaşanmıştır.
Gazetecilerin her türlü ekonomik
ve sosyal haklarının koruma
altına alınması, çalışma
şartlarının iyileştirilmesi ve
sendikal örgütlenmenin
önündeki engellerin kaldırılması
gerekmektedir. 

Tüm engellemelere, baskılara
rağmen halka doğru bilgiyi
ulaştırma ve aydınlatma
mücadelesinden ödün vermeyen
tüm basın emekçilerinin
mücadele gününü kutluyorum.
10 Ocak’ların gerçek anlamda
kutlanabileceği günler için
Mersin Barosu avukatları olarak,
demokrasi ve özgürlük
mücadelemizi sürdürmeye
devam edeceğiz”
ifadesini kullandı.
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10.01.2021

“HUKUK DEVLETİ VE DEMOKRASİ
İLKESİ ADINA ACİLİYET MESELESİDİR”

Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz, 10

Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü nedeniyle yaptığı
yazılı açıklama yaptı. 
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Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, Yargıtay Hukuk

Dairesinin elektronik tebligat
yönetmeliğinde Tebligat Kanunu’na
aykırı olarak yaptığı usul ve
düzenlemeye şu ifadelerle tepki
gösterdi:“Elektronik ortamda yapılacak
tebligata ilişkin usul ve esasları
düzenlemek amacıyla 06/12/2018
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan
Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 9. 
maddesinin 6. fıkrasında, “Elektronik
yolla tebligat, muhatabın elektronik
tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen
beşinci günün sonunda yapılmış sayılır”
denilmektedir. 

Hukuk Genel Kurulu’nun
14.01.2020 tarih 2019/623E. Ve
2020/9K. Kararında “…elektronik
tebligatta tebellüğ tarihi elektronik
tebligatın muhatabın elektronik posta
hesabına ulaştığı veya okunduğu tarih
olmayıp tebligatın muhatabın elektronik
adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci
günün sonu olmaktadır.”  Şeklinde
hüküm kurularak ilgi kanun maddesi
pratikte vücut bulmuştur. Hukuk devleti
kavramının vazgeçilmez unsuru “hukuk

güvenliği” ve “hukuki belirlilik
“ilkelerine ve Anayasa’nın 2.
maddesinde yer alan belirlilik unsuruna
göre yargı güvenliğinin yapı taşı
içtihatlar arasında birliktir. Anayasa
Mahkemesi 07/04/2016 tarihli,
2015/94E., 2016/27K. bu hususların
altını çizmektedir.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin
05/11/2019 tarihli, 2020/1187E.,
2020/4264K. sayılı kararında “…
25/11/2019 gününde muhatabın
tebligat adresine ulaştığı, 25/11/2019
tarihinde tebligat alıcısı tarafından
açılarak tebliğ edildiği” denilmek
suretiyle 10/12/2020 tarihinde dosyaya
sunulan iki hafta süreli temyiz
dilekçesinin reddine karar verilmesi,
yukarıda sayılı ilkelerin ve bu
doğrultuda bu ilkelerin üzerine kurulu
değerlerin ihlali sonucunu
doğurmaktadır.

Mersin Barosu Başkanlığı olarak,
telafisi imkânsız zararları doğurabilecek
bu yanlışlığın ivedilikle giderilmesinin
yargı camiamızı daha güvenilir kılacağı
inancını taşıyoruz.”

BAROMUZDAN, YARGITAYIN TEBLİGAT
KANUNU’NA AYKIRI EKELTRONİK
TEBLİGAT YÖNETMELİĞİNE TEPKİ

15.01.2021
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MERSİN BAROSU’NDAN AZERBAYCANLI
AVUKATLAR İÇİN MÜCADELE ÇAĞRISI

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, bu yıl Azerbaycan’daki avukatlara atfedilen 24 Ocak
Uluslararası Tehlikedeki Avukatlar Günü nedeniyle yaptığı basın açıklamasında, Azerbaycanlı avukatların

büyük tehdit ve tehlike altında olduğuna dikkat çekerek, korunmaları için mücadele çağrısı yaptı. 

Mersin Barosu yönetim
kurulu ve Özgürlük

İçin Hukukçular Derneği
(ÖHD) üyesi avukatların
katılımıyla Mersin Baro
odasında yapılan basın
açıklamasında
Azerbaycan’daki avukatlara
yapılan baskı ve tehditleri dile
getiren Mersin Barosu Başkanı
Bilgin Yeşilboğaz, “24 Ocak
1977’de 4 avukatın sadece
mesleklerini ifa ettikleri için
katledilmesi üzerine her yıl 24
Ocak’ta düzenlenen
‘Uluslararası Tehlikedeki
Avukatlar Günü’nün
onbirincisi bu yıl, Uluslararası
Avrupa Demokrat Avukatlar
Birliği (AED), Dünyada İnsan
Hakları ve Demokrasi İçin
Avrupalı Avukatlar Birliği
(ELDH) ile Avrupa Barosu
İnsan Hakları Enstitüsü
(İDHAE) tarafından
Azerbaycan’daki avukatlara ithaf
edilmiştir. Önceki yıllarda ise
Tehlikedeki Avukatlar Günü; Çin,
Filipinler, Honduras, İran,
İspanya / Bask ülkesi, Kolombiya,
Mısır, Pakistan ve Türkiye’ye ithaf
edilmişti.

“AZERBAYCAN BAROSU,
AVUKATLARIN

RUHSATLARINI DERHAL
İADE ETMELİ”

Ülkemizde ve dünyanın başka
ülkelerinde yönetenler, bir
yandan sözlerinde hukuku
yüceltirlerken, diğer yandan
uygulamalarında halkın hak
arayışlarını ve taleplerini etkili
şekilde hayata geçirmeye çalışan
avukatları sınırlandırmaya
çalışıyorlar. Yönetenler ile halkın
hak ve özgürlükleri ne derece
çatışma içinde ise avukatlar da o
derece hedefte ve tehdit
altındalar. Bugün, avukatlık

mesleğini ifa ettikleri için tacize
uğrayan, susturulan, baskı gören,
tehdit edilen, zulme uğrayan,
yargılanan, bazı ülkelerde
işkence gören ve katledilen
meslektaşlarımız için bir araya
geliyoruz. Avukatların
korunmasını sağlayabilecek yol
ve yöntemlerin geliştirilmesi ve
bu tartışmalardan sonuç alınması
için sesimizi yükseltiyoruz.
Tehlikedeki Avukatlar Günü’nde
bu kez özellikle, Azerbaycanlı
avukatların durumlarına dikkat
çekmek istiyoruz. Azerbaycanlı
birçok meslektaşımız, insan
hakları ihlalleri ile ilgili
soruşturmaları ve davaları takip
etmeleri ve bu alanda çalışmaları
sebebiyle hedef olmuşlardır ve
disiplin uygulamaları veya ceza
davaları ile mesleklerini
yapmaktan alıkonulmaktadırlar.
Bu durum sadece kendilerini
değil, serbest olarak avukatlık
mesleğini yerine getirmeye
çalışan tüm avukatları tehdit

etmektedir. Aynı zamanda, tüm
vatandaşların koşulsuz olarak
avukat yardımından yararlanma
hakkı ve adil yargılanma hakkı
tehdit altındadır. Azerbaycanlı
yetkililer tarafından bağımsız
avukatlara uygulanan zulüm ve
karşı karşıya bırakıldıkları taciz,
ceza yargılaması, barodan keyfi
ihraç gibi uygulamalar son
yıllarda yoğunlaşmıştır. Bu tür
uygulamalar ile avukatlar,
kamuoyunda bilinen ve özellikle
insan hakları ihlalleri ile ilişkili ve
politik anlamda hassas davaları
yürütmekten engellenmeye
çalışılmaktadırlar. 2019 yılında
Uluslararası Barolar Birliği İnsan
Hakları Enstitüsü (IBAHRI)
Azerbaycan Barosu’nu, keyfi
gerekçelerle barodan ihraç edilen
tüm insan hakları avukatlarının
ruhsatlarını derhal iade etmeye ve
Azerbaycan’da avukatlık
mesleğinin bağımsızlığını
baltalamak yerine korumaya
çağırmıştır” ifadesini kullandı.
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“AZERBAYCAN BAROSU, HAKSIZ VE 
KEYFİ DİSİPLİN UYGULAMALARINI

DEĞİŞTİRMELİDİR”
Yeni bir yasal düzenleme ile avukatların

mesleklerini ifa etmesinin önüne geçilmek için
girişimler bulunulduğunu, Azerbaycan Barosu’na
kayıtlı olmayan avukatlar ile stajyerlerin, avukatlık
mesleğini ifa etmelerinin önüne geçildiğini belirten
Yeşilboğaz yetkililere çağrıda bulunarak,
“Azerbaycan; Avukatlara yönelen baskı ve tehditlere
ve keyfi uygulamalara son vermeli ve vatandaşların
haklarının güvencesi olan avukatların serbest
çalışmalarının önündeki tüm engelleri kaldırmalıdır.
Avukatlar barodan ihraç edilme ve hapsedilme gibi
haksız ve hukuka aykırı şekilde cezalarla
karşılaşmadan mesleklerini ifa edebilmelidirler. Tüm
devlet kurumları ve barolar avukatların faaliyetleri
sebebiyle tehditten, tacizden ve diğer hukuk dışı
müdahalelerden korunmasına ilişkin adımlar
atmalıdır.

Avukatların ifade özgürlüğünü kısıtlayan etik
kurallar değiştirilerek AİHM’nin avukatların ifade
özgürlüğüne ilişkin içtihatlarına uygun hale
getirilmelidir. Azerbaycan Barolar Birliği, Azerbaycan
Barosu, avukatların meslek örgütü olduğunu
hatırlayarak meslek örgütü olarak bağımsızlığını tesis
edecek adımları atmalıdır. Azerbaycan Barosu,
avukatlık faaliyetinin serbest yürütülmesini tehdit eden
ve müvekkillerinin haklarını savunmak için çalışan
avukatları baskı altında tutan haksız ve keyfi disiplin
uygulamalarını değiştirmelidir” şeklinde konuştu.

“BU GÜNLERİ BİR GÜN 
MUTLAKA AŞACAĞIZ”

Tehlikedeki avukatlar çemberinin her geçen gün
genişlediğinin altını çizen Yeşilboğaz, “Tehlikeli
değiliz, tehlikedeyiz! Türkiye’de de avukatlar hiç
olmadığı kadar tehlike ve tehdit altında. Bunun en
somut ve en korkunç örneğini tüm dünya bu ülkenin
başkentinde izledi. 2013 yılında FETÖ projesi olarak
ortaya çıkan ve siyasi iradenin yasalaştırdığı ‘Baroları
böl, parçala, yönet’ ve ‘savunmayı susturma’ projesine
hayır demek için kendi illerinden savunma yürüyüşü

başlatan baro başkanları, bu ülkenin başkentinin
girişinde polis barikatıyla, tekmeyle, yumrukla, biber
gazıyla karşılandı. Baro başkanları bu ülkenin
başkentine sokulmadı, gözaltına alındı. Ancak biz
avukatların özgür, bağımsız, gür sesi ve mücadelesi,
savunmanın gücünün üstünde hiçbir otoriter güç
olmadığını bir kez daha göstermiştir. Avukatlar
tehlikede çünkü; savunma hakkının sınırları her geçen
gün daha da daraltılmakta, avukatlarımız maalesef her
gün bir soruşturma tehdidi altında mesleğini
yapmaktadır ve asılsız iddialarla tutuklanmaktadır.
Ülkemizde avukatların sırf müvekkilini savundukları
için tutuklanması, müvekkilleriyle özdeşleştirilerek
adliye koridorlarından, mahkeme salonlarından darp
edilerek yaka paça çıkarılması, avukatların içinde
bulunduğu tehlikenin vahim boyutunu
göstermektedir. 

Avukatlar tehlikede çünkü; cübbelerimizi kimsenin
önünde iliklemeden sırtımızda taşıyoruz. Bizler adalet
için, demokrasi için, laiklik için güçler ayrılığı için,
silahların eşitliği için, bağımsız, tarafsız, üstünlerin
hukuku değil, hukukun üstünlüğü için  haykırıyoruz.
Avukatlar tehlikede çünkü; hak arama özgürlüğünün
sesi avukatların, hiçbir baskıya boyun eğmeyeceği,
mesleğini özgürce yapabileceği günlere geri dönmek
için mücadelesinden asla vazgeçmeyeceği
bilinmektedir.

Adalet aramanın suç olduğu bir ülkede, avukatlar
her daim tehlike altındadır. Avukatlar tehlikede ise
adalet de tehlikededir. Adalet tehlikedeyse, insanların
insanca yaşam güvencesi de, kadınlar da, çocuklar da,
doğa da tehlikededir. Barolar ve avukatlarımızla
birlikte vermiş olduğumuz mücadele ile bu günleri
mutlaka bir gün aşacağız. Savunmanın şeklen var
olduğu bir yargıyı asla kabul etmeyeceğiz. Tüm
meslektaşlarımız ile dayanışma ve birlik içinde
mücadelemizle bölünmedik, bölünmeyeceğiz.
Azerbaycan'da temel hak ve özgürlüklerin
uygulanması için tehditleri göze alarak baskı altında
avukatlık faaliyetini sürdürmeye çalışan
meslektaşlarımızı selamlıyor, dünyanın dört bir
yanında onlarca ülkedeki diğer meslektaşlarımız ile
birlikte yanlarında olduğumuzu
duyuruyoruz” diye konuştu. 22.01.2021
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UĞUR MUMCU;
Karanlık zihniyetlerin korkusuydu. 
Her koşulda Atatürk ilke ve devrimlerini, laik Türkiye Cumhuriyetini savunduğu için,
Devrimci ve aydınlığın öncüsü olduğu için,
Türkiye’yi ortaçağ karanlığına sürüklemek isteyenlere karşı yaşamı boyunca yılmadan,

inançla savaştığı için, 
Emperyalist güçlere karşı, tam bağımsız Türkiye mücadelesi verdiği için,
Demokrasi,  insan hakları, barış ve bilim karşıtı karanlık güçlerle boğuştuğu için,
Kalemini dik tuttuğu için,
Güçlüden değil, haklıdan yana olduğu için,
Kısacası; karanlıkları aydınlatan bir ışık olduğu için, 
28 yıl önce bugün KATLEDİLDİ.
Katledilen, Türkiye’nin aydınlık geleceğiydi.
Biz o katillerin kim olduğunu BİLİYORUZ! Uğur Mumcu’nun katili olan zihniyet, bir gün

yargı önünde diz çökecektir.
Ancak Uğur Mumcu’nun dediği gibi; HER DÖNEM KARANLIKLARI AYDINLATAN BİR

IŞIK OLACAKTIR. 
Ve o ışık; Uğur Mumcu’nun fikirlerini yaşatmak için mücadele eden biz avukatlar ve

mücadelemize güç veren aydınlık zihniyetlerdir.
24 Ocak 1993’te ışığını bizlere emanet eden Gazeteci -Yazar ve aynı zamanda

meslektaşımız Uğur Mumcu’yu saygıyla ve rahmetle anıyorum. 
Unutmayınız ki, aydınlığa koşanlar bir gün ölür ama hep hatırlanır. Karanlığa koşanlar ise

her gün ölür.

Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
Mersin Barosu Başkanı

24.01.2021



YEŞİLBOĞAZ: “ADANALIOĞLU’NDAKİ
İNSANLIK DRAMINA SON VEREBİLİRİZ”

Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin’in Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu
Mahallesi’nde Toroslar EDAŞ tarafında elektriği kesilen çadırlarda yaşam mücadelesi veren
Suriyeli misafirleri sivil toplum örgütleriyle birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 
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Çocuklarla birlikte
600 Suriyelinin,

kaçak kullanım
gerekçesiyle çadırlarda
elektriksiz yaşam
mücadelesi vermelerinin
21.yüzyıla yakışmayan bir
tablo olduğuna vurgu
yapan Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz, “Burada
yaşayan Suriyelilere el
birliğiyle hizmet vermek
zorundayız. Umarım bunu
kısa sürede hallederiz.
Kendilerine yardımcı
olabileceğimizi söyledik.
Baromuza her zaman
gelebilirler. Mersin’de
yaşayan mültecilerin

hukuki hak ve hizmetlere
erişimi ile toplumsal
yaşama daha etkin
katılımını sağlamak
amacıyla Baro olarak
yürüttüğümüz projeler var”
ifadesini kullandı.

“MERSİN BAROSU
OLARAK GEREKEN

DESTEĞİ VERECEĞİZ” 
Çadırda yaşayan

çocukların ciddi eğitim ve
sağlık sorunları olduğuna
vurgu yapan Yeşilboğaz,
“Burada elektrik kesik ve
insanlar çok zor şartlar
altında yaşam mücadelesi
veriyorlar. Valilik ve
TEDAŞ’la görüşmeler

yapacağız. Bu alanın
yaşanabilir hale gelmesi
için konteyner kent haline
dönüştürülmesi gerekiyor.
Çadırlar çok sağlıklı değil.
Mersin Barosu olarak
elimizden geleni
yapacağız. Burada birlikte
ziyarette bulunduğumuz
sivil toplum örgütleriyle
birlikte el ele verip sağlık,
hukuki vb. konularda
kendilerine gereken desteği
vereceğiz. Umarım bu
trajediye, 21. yüzyıldaki bu
insanlık dramına son
verebiliriz” diye konuştu.

27.01.2021



“Doğuştan gelen haklara sahip, hissedebilen, duyguları olan canlılar” olan hayvanlar için her
yasama döneminde çıkarılacağı söylenen Hayvan Hakları Kanunu’na ve ilgili mevzuata ilişkin en

önemli taleplerimizi kamuoyuna duyuruyor, herkesi bu taleplere sahip çıkmaya davet ediyoruz.
Hayvanların eşya kapsamından çıkarılması, hayvanlar üzerindeki sömürü, zulüm ve şiddete son verilmesi için

meclis bir an önce görevini yerine getirmelidir.

1. HAYVANLARIN YAŞAM HAKKI ANAYASA’DA DÜZENLENMELİDİR.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda hayvanlar “doğuştan gelen haklara sahip, hissedebilen, duyguları olan

bireyler” olarak tanımlanmalıdır. “Doğal hayatı ve hayvanları korumak" devletin yükümlülüğü olarak
düzenlenmeli ve 56. madde bu kapsamda genişletilmelidir.
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BAROLARDAN TBMM’YE “HAYVAN HAKLARI YASASI” ÇAĞRISI

2. HAYVAN HAKKI İHLALLERİ, TÜRK CEZA KANUNU 
KAPSAMINA ALINARAK YAPTIRIMA TABİ TUTULMALIDIR.

•Mevzuatta türcülüğe sebep olan her türlü tanım ve ayrıma ve bu kapsamda sahipli -sahipsiz hayvan,
deney hayvanı, ev ve süs hayvanı gibi ayrımlara son verilmelidir.

•İnsanlara karşı işlenen ve TCK’da tanımlanan kötü muamele, işkence, yaralama, cinsel istismar, cinsel
saldırı ve öldürme suçları hayvanlar için de tanımlanmalı;  ayrıca dövüştürme, güreştirme, bir hayvan neslini
yok etme suçları da hayvanlar için özel hükümler olarak yasaya eklenmelidir.

•Acımasız ve zalimce işlenmesi , hamile, engelli, yaşlı ya da yavru hayvana karşı işlenmesi ve görevi
gereği hayvanlara bakmak ve korumakla yükümlü kişiler tarafından işlenmesi durumları dikkate alınarak; suçun
nitelikli halleri düzenlenmelidir.

•Hayvana yönelik şiddet fiillerinin taksirli halleri de ceza kapsamına alınmalıdır.
•Cezaların alt sınırı belirlenirken, denetimli serbestlik ve infaz hükümleri göz önünde bulundurularak,

toplum vicdanını rahatlatacak cezalar öngörülmelidir. Verilecek cezaların, adli para cezasına çevrilmemesi,
ertelenmemesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve seçenek yaptırımlara çevirme hükümlerinin
uygulanmaması hususunda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Cezaların alt sınırı en az 3 yıldan başlatılarak
failler hakkında takdiri indirim uygulanmamalıdır.

•Hayvan hakkı ihlallerinde görevi kötüye kullanma suçu bakımından fail hakkında soruşturma izni
aranmamalı, cumhuriyet savcıları resen yetkili kılınmalı, savcılıklarda hayvan hakkı ihlalleri soruşturma büroları
kurulmalıdır.

•Hayvanlara kötü muamele ve işkence eden, cinsel istismar ve cinsel saldırıda bulunan;  hayvanları
kasten yaralayan ve öldüren şahıslar hakkında psikolojik/psikiyatrik tedavi alınması şeklinde adli kontrol tedbiri
uygulanmalı ve bu şahısların tedavi görmesi sağlanmalıdır.

•Motorlu taşıtlarla hayvana çarpan kişilerin,  taksir durumları değerlendirilerek ehliyetlerine geçici süreli
el koyulmalıdır.

•Çarpmış olduğu hayvanı ölüme terk edenler hakkında, ceza yasasında düzenlenecek olan hayvan
öldürme fiilinin ihmali davranışla gerçekleştirilmiş olduğu kabul edilerek; verilecek ceza, oluşan netice
kapsamına göre belirlenmelidir.

3. 5199 SAYILI KANUN'UN 6. MADDESİ DEĞİŞTİRİLMEMELİ 
KAMU KURUMLARININ KANUNDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE

GETİRMELERİ SAĞLANMALIDIR.
• Belediyelerin gerçekleştirdiği hayvan hakkı ihlallerinin caydırıcı yaptırımlara tabi tutulması ve

belediyelerin bakımevlerinin devamlı olarak denetlenmesi sağlanmalıdır.
5199 Sayılı Kanun’un 6. Maddesi değiştirilmemeli ve bu madde başta olmak üzere, kanun ve

yönetmelikten kaynaklı görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediyelere caydırıcı yaptırımlar
uygulanmalı; belediyelere bu ihlali gerçekleştiren, görevi gereği hayvana bakmak ve hayvanı korumakla
yükümlü olan şahıslara rücu hakkı tanınmalıdır.

Her belediyenin tedavi ve kısırlaştırma merkezleri kurması, bakımevlerindeki şartlarını iyileştirmesi, 7/24
ambulans, veteriner hekim, tekniker ve  teknik donanım bulundurması gerekmektedir.
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Bakımevlerindeki hayvanların bakım ve tedavileri için yaptırımlardan elde edilen gelirlerden bir fon
oluşturulmalıdır.

Bakımevlerinde 7/24 kamera kaydı alınarak çevrimiçi canlı izlenme sağlanmalı, gönüllülerin bakımevine
girişlerinin engellenmemesi konusunda uyarılar yapılmalı ve şeffaflık sağlanmalıdır.

• Belediyelerin bakımevi kurmamalarına sebebiyet veren ve hayvanların ölümüne yol açan mobil
kısırlaştırma yasaklanmalıdır. Her belediye bünyesinde tedavi ve kısırlaştırma merkezleri kurulmalıdır.

4. HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİ İSTİSNA OLMAKSIZIN YASAKLANMALIDIR.
Havai fişek gösterileri, gürültü kirliliğinin yanı sıra, kimyasal ve zehirli gazların havaya karışmasıyla

birlikte canlıların sağlığını ve yaşam alanlarını olumsuz etkilemekte, özellikle kuşlar olmak üzere birçok
canlının ölümüne neden olmaktadır. Bu nedenle; havai fişek gösterileri kesin olarak yasaklanmalı, bu yasağı
ihlal edenler hakkında yaptırım uygulanmalıdır.

5. CANLI HAYVAN TİCARETİ YAŞAM HAKKI İHLALİDİR.
Pet-shop, üretim çiftlikleri ve canlı hayvan ticareti tamamen yasaklanmalıdır. Hayvanların barınaklardan

yuvalandırılmaları teşvik edilmeli ve yuvalandırma yapılacak kişilere kanunla düzenlenecek yuvalandırma
prosedürü uygulanmalıdır.

Yuvalandırma yapılacak kişilerin hayvan sağlığı ve bakımı konusunda eğitimden geçmesi sağlanmalı,
hayvanları terk edenler hakkında caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır.

6. HİÇBİR KÖPEK IRKI DOĞUŞTAN SALDIRGAN DEĞİLDİR.
Yasaklı ırklar kavramı kanundan çıkarılmalı, mizaç testi gibi bilimsel araştırmalar yapılarak hayvanların

rehabilitasyonu sağlanmalı, yalnızca yasaklı/tehlikeli ırk olduğu söylenerek hiçbir tehlike arz etmediği halde el
konulan köpeklerin ailelerine geri verilmesi sağlanmalıdır. Köpekleri ömür boyu kafeslere hapsetmek yerine,
onları saldırgan hale getiren şahıslar hakkında yaptırımlar uygulanmalıdır.

7. AVCILIK BİR SPOR TÜRÜ DEĞİL, CİNAYETTİR.
Avcılık ve av turizmi tamamen yasaklanmalı ve bu konudaki yasalar mevzuatımızdan çıkarılmalıdır.

8. HAYVANLARIN ESARETİ,  EĞLENCE KONUSU DEĞİLDİR.
Hayvanat bahçeleri, yunus parkları, sirkler gibi hayvanların esaret altında tutulduğu, sömürüldüğü yerler

yasaklanmalı; mevcutlar, iyileştirme merkezine dönüştürülerek bu tesislerdeki hayvanlar ömürleri boyunca
koruma altına alınmalıdır.

9. HAYVANLARIN TÜYLERİNDEN, POSTLARINDAN ELDE EDİLEN KÜRK, 
YASTIK VE BENZERİ ÜRETİMLER YAŞAM HAKKI VE VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ İHLALİ

OLUP KANUNLA YASAKLANMALIDIR.
Kazların tüyleri, bazı hayvanların kürkleri, ipek, deri, benzeri ürünler için hayvanların vücut bütünlüğünü

bozan veya yaşamlarına son verenler hakkında cezai yaptırım uygulanmalı ve bu zulümler tamamen
yasaklanmalıdır.

10. HAYVAN DENEYLERİ, MEŞRULAŞTIRILMAYA ÇALIŞILAN BİR İŞKENCEDİR.
Günümüz teknolojisinde hayvanlar üzerinde deney yapılması zorunluluk arz etmediğinden, konuyla

ilgili yasal mevzuat gözden geçirilerek deneysel araştırmalar sürdüren merkezlerin alternatif yöntemlere
geçmeleri sağlanmalıdır.

Etik eğitim hakkı mevzuat ile düzenlenerek; özellikle üniversitelerin veterinerlik fakültesi gibi eğitim
merkezlerinde, öğrencilerin derslerde birer ders malzemesi gibi canlı hayvanları kesmeye zorlanmamaları,
derslerde canlı hayvanların kullanılmaması, her alanda bilimsel alternatif yöntemlerin uygulanması
sağlanmalıdır.
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11. ATLI FAYTONLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE, ZULÜM VE SÖMÜRÜ İÇEREN
TAŞIMACILIK FAALİYETLERİNE SON VERİLMELİDİR.

12. HAYVAN HACZİNİ MÜMKÜN KILAN YASALAR YENİDEN DÜZENLENMELİDİR.
Hissedebilen canlı varlıklar olan hayvanların, haczi kabil mal kapsamında kabul edilmesinin önemli

sorunlara ve yaşam hakkı ihlallerine yol açtığı gözetilerek yeni düzenleme yapılmalıdır.

13. YÖNETİM PLANLARINDA VE KİRA SÖZLEŞMELERİNDE YER ALAN “EVCİL
HAYVAN BESLENEMEZ” MADDELERİ GEÇERSİZ KILINMALIDIR.

14. ŞEHİR PLANLAMA PROJELERİ GİBİ PROJELERİN HAZIRLANMASINDA,
HAYVANLAR DA DÜŞÜNÜLEREK HAREKET EDİLMELİDİR.

Projelerin hazırlık aşamasında bölgede yaşayan hayvan popülasyonu yetkili kişilerce incelenerek,
yapılacak projenin canlılara zarar vermeyecek şekilde planlanmasının gerekliliği ilgili yasada düzenlenmeli, bu
hükme uymadan gerçekleştirilen projelerin sahipleri hakkında gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır.

15. YAYINLAR VE EĞİTİMLER ARACILIĞIYLA VATANDAŞIN HAYVAN HAKLARI
KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLMESİ SAĞLANMALIDIR.

Uzmanlar tarafından okullarda hayvan hakları dersleri verilmeli, 5199 sayılı Yasa'nın 20. maddesinde
düzenlenen eğitici yayın kuralının uygulanması sağlanmalı, kurala uymayan kanallara yaptırım uygulanarak
buradan elde edilecek gelirlerin belediyelerin hayvanların bakımına ilişkin bütçelerine aktarılması
sağlanmalıdır.

16- TARIM FAALİYETLERİNDE HAYVANLAR YARARINA YAPILACAK
DÜZENLEMELER

Tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü bölgelerde ekin ve mahsullerin korunmasında bölgede bulunan toprak
yapısına, hayvanların içme sularına, beslenme alanlarına ve ekosisteme zarar veren tarımsal metotların
yasaklanması, sebep veren zirai ilaç ve haşeratla zehirle mücadele yerine hayvanların yaşam hakları gözetici
doğal yöntemlerin geliştirilebilmesi konusunda ilgili kurumlarda daimi araştırmalar yapılması, projelerin çiftçiler
bilinçlendirilerek hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.

17- ŞEHİR İÇİNDE BARINMA VE BESLENME ALANLARININ HAYVAN TÜR VE
POPÜLASYONUNA UYGUN ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ

Tüm il ve ilçelerde hayvan türleri için açlık, susuzluk ya da sıcak soğuk iklim şartları gibi yaşamlarını
tehdit eden nedenlerden dolayı yerel yönetimlere yerleşim yeri içindeki hayvan türleri ve popülasyonları
dikkate alınarak ihtiyacı karşılayacak  yeterlilikte korunaklı su ve beslenme noktaları konulması zorunlu
tutulması ve sürekli takiplerinin yapılması konusunda hayvan gönüllüleriyle işbirliği sağlanmalıdır.

18- ACİL SAĞLIK İHTİYAÇLARI İÇİN ULUSAL BİR ÇAĞRI HATTI VE İHBAR
UYGULAMALARI OLUŞTURULMASI,

Sahipsiz hayvanların acil sağlık ihtiyaçları, olması en muhtemel trafik kazaları konusunda hayvanların
acil tedavi ihtiyaçları için yerel idarelerce yurt genelinde oluşturulacak ve herkesçe bilinen -üç haneli- ortak bir
acil çağrı numarası oluşturulmalıdır.



•Adana Barosu Başkanlığı
•Ağrı Barosu Başkanlığı
•Amasya Barosu Başkanlığı 
•Ankara Barosu Başkanlığı
•Antalya Barosu Başkanlığı 
•Ardahan Barosu Başkanlığı
•Artvin Barosu Başkanlığı
•Aydın Barosu Başkanlığı
•Balıkesir Barosu Başkanlığı
•Batman Barosu Başkanlığı
•Bilecik Barosu Başkanlığı
•Bingöl Barosu Başkanlığı
•Bitlis Barosu Başkanlığı 
•Bolu Barosu Başkanlığı 
•Bursa Barosu Başkanlığı
•Burdur Barosu Başkanlığı 
•Çanakkale Barosu Başkanlığı
•Çorum Barosu Başkanlığı
•Denizli Barosu Başkanlığı
•Diyarbakır Barosu Başkanlığı
•Düzce Barosu Başkanlığı
•Elazığ Barosu Başkanlığı

•Erzurum Barosu Başkanlığı
•Eskişehir Barosu Başkanlığı
•Gaziantep Barosu Başkanlığı
•Giresun Barosu Başkanlığı
•Hakkari Barosu Başkanlığı
•Hatay Barosu Başkanlığı
•Iğdır Barosu Başkanlığı 
•Isparta Barosu Başkanlığı
•İstanbul Barosu Başkanlığı 
•İzmir Barosu Başkanlığı 
•Kahramanmaraş Barosu
Başkanlığı
•Karabük Barosu Başkanlığı
•Kars Barosu Başkanlığı 
•Kastamonu Barosu Başkanlığı
•Kayseri Barosu Başkanlığı 
•Kırıkkale Barosu Başkanlığı
•Kırklareli Barosu Başkanlığı 
•Kocaeli Barosu Başkanlığı
•Konya Barosu Başkanlığı 
•Malatya Barosu Başkanlığı
•Manisa Barosu Başkanlığı 

•Mardin Barosu Başkanlığı 
•Mersin Barosu Başkanlığı
•Muğla Barosu Başkanlığı
•Niğde Barosu Başkanlığı 
•Ordu Barosu Başkanlığı
•Osmaniye Barosu Başkanlığı
•Sakarya Barosu Başkanlığı 
•Samsun Barosu Başkanlığı 
•Siirt Barosu Başkanlığı
•Sinop Barosu Başkanlığı
•Sivas Barosu Başkanlığı
•Şanlıurfa Barosu Başkanlığı
•Şırnak Barosu Başkanlığı 
•Tekirdağ Barosu Başkanlığı
•Tokat Barosu Başkanlığı
•Trabzon Barosu Başkanlığı
•Tunceli Barosu Başkanlığı
•Uşak Barosu Başkanlığı
•Van Barosu Başkanlığı
•Yalova Barosu Başkanlığı
•Yozgat Barosu Başkanlığı
•Zonguldak Barosu Başkanlığı

19- HAYVAN POLİSLERİNE HIZLI ERİŞİM SAĞLAMA VE TANITMA
Hayvan polisine hızlıca ulaşma, olay yerine intikalini sağlamaya yardımcı olabilme amacıyla ihbarda

bulunabilecek sanal uygulama veya aynı şekilde herkesçe bilinen bir ortak çağrı numarası oluşturulmalıdır.

19- ŞEHİRİÇİ VE ŞEHİRLARARASI TRAFİK KOŞULLARININ 
HAYVANLARIN CAN GÜVENLİĞİ GÖZETİLEREK REVİZE EDİLMESİ  VE EKOLOJİK

KÖPRÜLER KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPILMASI
Şehiriçi ve şehirlerarası  yolarda özellikle araba çarpması sonucu hayvan ölümlerinin önlenebilmesi için

yollara hayvan geçiş güzergahları sağlanması, ekolojik köprüler kurulması, hayvanların güvenli şekilde geçiş
hakkını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

20- KAMU SPOTLARI YAYINLANMASI
Hayvan sevgisinin toplumda yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılması, yaşam hakkına, yaşam alanına,

bedensel bütünlüğüne saygı duyulması gereğinin öneminin kavranmasını sağlamak ve bu konuda bilinci artırmak
amacıyla ülke çapında kamu spotları yayınlanması konusunda düzenlemeler yapılmalıdır.
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29.01.2021

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz ile birlikte 35 baro başkanı

yaptığı ortak yazılı açıklamada, Prof. Dr. Melih
Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası
demokratik protesto haklarını kullanan Boğaziçi
öğrencilerine yapılan muamelelerin demokratik

hukuk devletinde asla yeri olmadığına vurgu
yaparak, “Anayasa’ya, AİHS’ye, AİHM’nin ve
AYM’nin yerleşik içtihatlarına ve yasalara
aykırıdır. Suç oluşturmayan demokratik haklarını
kullanan vatandaşlara karşı her türlü baskının son
bulmasını talep ediyoruz" ifadesine yer verdi.

BARO BAŞKANLARI: “BOĞAZİÇİ ÖĞRENCİLERİNE
YAPILAN MUAMELE YASALARA AYKIRIDIR”
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Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ile
birlikte 35 baro başkanı yaptığı açıklamada şu
ifadelere yer verdi:

“DEMOKRATİK TOPLUMLARDA 
BARIŞÇIL YÖNTEMLERLE TOPLANMA

ÖZGÜRLÜĞÜ VARDIR”
“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 34. madde-

sinde “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve
saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme
hakkına sahiptir.” Şeklinde vücut bulan anayasal
hakkın hukuki dayanak olmadan kısıtlanmasının ve
akabinde kolluk tarafından yine herhangi yasal bir
dayanak olmaksızın keyfi şekilde talimatlar verilip
ardından gözaltına alma işlemlerinin yapılmasının,
demokratik hukuk devleti olgusu-
nun işlediği ve yerleştiği ülkelerde
asla yeri yoktur.

İfade özgürlüğü ve toplantı ve
gösteri yürüyüşleri ile ilgili olarak
AİHS’nin 10. ve 11. maddelerinin
uygulanmasına ilişkin AİHM’nin
birçok içtihadında; her kanun dışı
durumun toplantı ve gösteri özgür-
lüğüne müdahale gerekçesi ola-
mayacağı ve bu müdahaleyi haklı
göstermeyeceği, toplantı düzen-
leme özgürlüğünün demokratik
toplumlarda korunması gereken
temel haklardan olduğu; bir toplumu toplum yapan
değerlerden olduğu ve bu nedenle de bu hakkı sı-
nırlamaya yönelik müdahalelerin çok dar yorum-
lanması gerektiği; bu tür toplantılarda gerekli
hoşgörünün gösterilmesi, toplanma özgürlüğü ve
bu özgürlük çerçevesinde düşüncelerini ifade etme
hakkının,  demokratik toplumun temel özelliklerini
teşkil ettiği; şiddete teşvik ya da demokratik ilkele-
rin reddi dışında –bazı görüşler ya da kullanılan ifa-
deler resmi mercilerin gözünde ne kadar sarsıcı ve
kabul edilemez görünebilse de– koruyucu tedbir ni-
teliğinde olan radikal önlemlerin toplanma ve ifade
özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik olarak

kullanılmasının demokrasiye zarar vermekte ol-
duğu; hukukun üstünlüğüne dayanan demokratik
toplumlarda barışçıl yöntemlerle toplanma özgürlü-
ğünün uygulanmasının önemi vurgulanmıştır.(Dja-
vıt An – Türkiye davası, Başvuru numarası:
20652/92, Paragraf 56; benzer yorum için bakınız:
Disk ve Kesk – Türkiye davası, Başvuru numarası:
20 / 38 , ya Ataman - Türkiye davasında, [Başvuru
no:74552/01 Pekaslan ve diğerleri – Türkiye kara-
rında [Başvuru numarası: 4572/06 ve 5684/06]Gü-
neri ve diğerleri – Türkiye davası, Başvuru
numarası: 42853/98,   43609/98 ve 44291/98, Pa-
ragraf 76]

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu, 2020 7598
no’lu başvuruya 16. 12. 20020 tarihinde
2020789615-S2098197 sayı numarası ile verdiği

yanıtta “22 Haziran 2020 tari-
hinde baro başkanlarına yöne-
lik gerçekleştirilen kolluk
müdahalesinin, “toplantı ve
ifadeyi açıklama özgürlüğü-
nün” ihlaline yol açtığı iddiası
açısından başvurunun kabu-
lüne karar vermiştir.

AİH Sözleşmesi’nin 46.
maddesi ve Anayasa’nın 90. ve
138. maddeleri uyarınca bu
kararlara uyulması zorunludur. 

Bu bağlamda Boğaziçi öğ-
rencilerine yapılan muameleler, Anayasa’ya,
AİHS’ne, AİHM’nin ve AYM’nin yerleşik içtihatla-
rına ve yasalara aykırıdır.

Geçmişte olduğu gibi bugün de kimden gelirse
gelsin hukuka aykırı tüm işlem ve eylemlerin karşı-
sındayız. Suç oluşturmayan demokratik haklarını
kullanan vatandaşlara karşı her türlü baskının son
bulmasını, Yunus Emre’yi, Hacı Bektaş’ı, Mevla-
na’yı yetiştiren, hoşgörünün ve hümanizmin anava-
tanı olan ülkemizde bu gelenekleri yıkan ve
bunlara karşıtlık oluşturan tüm söylem ve davranış-
ların terk edilerek ülkemizin aydınlık yarınlarda
kardeşçe yaşaması ülküsünü herkesin sahiplenme-
sini talep ediyoruz.

* Adana Barosu Başkanı Av.Veli Küçük
* Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan
* Amasya Barosu Başkanı Av.Melik Derindere
* Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan
* Artvin Barosu Başkanı Av.Ali Uğur Çağal
* Aydın Barosu Başkanı Av.Gökhan Bozkurt
* Balıkesir Barosu Başkanı Av.Erol Kayabay
* Bartın Barosu Başkanı Av.Ferhat Parlatır
* Bilecik Barosu Başkanı Av.Halime Aynur
* Bolu Barosu Başkanı Av.Sabri Erhendekçi
* Burdur Barosu Başkanı Av.Ramazan Gedik
*Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun
* Çanakkale Barosu Başkanı A.Bülent Şarlan
* Denizli Barosu Başkanı Av.Müjdat İlhan
* Düzce Barosu Başkanı Av.Azade Ay
* Eskişehir Barosu Başkanı Av.Mustafa Elagöz
* Gaziantep Barosu Başkanı A.Bektaş Şarklı
* Hatay Barosu Başkanı Av.Ekrem Dönmez

* Isparta Barosu Başkanı Av.Ünsal Çankaya
* İstanbul Barosu Başkanı Av.Mehmet Durakoğlu
* Kastamonu Barosu Başkanı Av.Özgür Demir
* Kırklareli Barosu Başkanı Av.Turgay Hınız
* Kocaeli Barosu Başkanı Av.Bahar Gültekin

Candemir
* Malatya Barosu Başkanı Av.Enver Han
* Manisa Barosu Başkanı Av.Ali Arslan
* Mersin Barosu Başkanı Av.Bilgin Yeşilboğaz
* Muğla Barosu Başkanı Av.Cumhur Uzun
* Niğde Barosu Başkanı Av.Osman Çimen
* Ordu Barosu Başkanı Av.H.Murat Poyraz
* Samsun Barosu Başkanı Av.Pınar Gürsel Yıldıran
* Sinop Barosu Başkanı Av.Hicran Kandemir
* Tekirdağ Barosu Başkanı Av.Sedat Tekneci
* Tokat Barosu Başkanı Av.Melih Yardımcı
* Yalova Barosu Başkanı Av.Fedayi Doğruyol
* Zonguldak Barosu Başkanı Av.Özel Eroğlu

03.02.2021



Laiklik ilkesinin; kadın
haklarının, çocuk haklarının,

kişi hak ve özgürlüklerinin,
toplumsal refahın, hukukun
üstünlüğünün, adaletin,
demokrasinin güvencesi olduğuna
vurgu yapan Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz, “1924
Anayasası’nda 5 Şubat 1937
tarihinde yapılan değişiklikle kabul
edilen laiklik ilkesi, 1961 ve 1982
Anayasalarında devletin
değiştirilemez temel nitelikleri
arasında yer almıştır.  Ancak
günümüzde Anayasa’nın
değiştirilemez hükümleri, ülkenin
bütünlüğünü, ulusun birliğini,
Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerini,

kuvvetler ayrılığını, parlamenter
rejimi ve laikliği güvence altına
alan hükümler tek tek ortadan
kaldırılmaktadır. Ayrıca siyasi
iradenin kendini merkez olarak
görerek gelen gelir anlayışı ile
anayasa değişikliğine gideceğini
belirtmesi, toplumun tüm kesimiyle
görüşmeden,  hukukçuların
görüşünü almadan, toplumsal
uzlaşma sağlanmadan Anayasa
değişikliği için harekete
geçebileceği yönündeki
açıklaması, Anayasa değişikliğinin
toplum yararı gözetilerek değil,
kişisel çıkarlar için yapılacak
istenmesi düşüncesini
doğurmuştur. Yargı reformu ve

Anayasa değişikliği talebinde
öncelikle iyi niyet ve samimiyet
korunmalıdır. 

Laikliğin sağladığı özgür, eşit ve
barış içinde yaşam herkese lazım.
Atatürk’ün kurduğu modern
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
niteliklerinin değiştirilmesine,
laiklik ilkesinin zedelenmesine,
hukukçular ve aydın insanlar asla
izin vermeyecektir. Laikliğin 84.
yılı kutlu olsun, daim olsun.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni
kurarken, laikliği temel ilke yapan
Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla,
şükranla ve rahmetle anıyorum”
ifadesini kullandı.
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Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, hukuk
devletinin, demokrasinin, din ve vicdan özgürlüğünün

teminatı olan ‘laiklik’ ilkesinin Anayasaya girerek,
Cumhuriyetin temel nitelikleri arasında yer almasının 84.

yıldönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. 

YEŞİLBOĞAZ: “ANAYASA
DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNDE

İYİ NİYET KORUNMALIDIR”

05.02.2021
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Kadınları koruyan İstanbul Sözleşmesi ve
6284 sayılı yasaların bilinçli bir şekilde

uygulanmasından kaçınıldığına dikkat çeken Baro
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Kadına
yönelik şiddet ve aile içi şiddetle çok yönlü
mücadele etmek, şiddetin tüm mağdurlarının
korunması ve bunlara yardım edilmesi amacıyla
hazırlanan İstanbul Sözleşmesi neden kaldırılmak
istenir? İstanbul Sözleşmesi ve Kadına şiddeti
önleyen 6284 sayılı yasanın uygulanmasından
neden kasıtlı bir şekilde kaçınılmaktadır? Kadın
katillerine haksız tahrik indirimi ya da iyi hal
indirimi neden uygulanır?  Eril şiddetle mücadele
yasalarını yok sayanlar, tartışmaya açanlar, eril
şiddeti sevenlerdir. Eril zihniyet sonlanmadıkça
yasalar uygulanmaz, şiddet sonlanmaz. Ayrımcı
ve eril zihniyetin ürünü olan kadınların kıyafetine,
doğuracağı çocuk sayısına, nafaka hakkına
müdahale, aile hukuku uyuşmazlıklarında zorunlu
arabuluculuk sisteminin getirilmesi, cinsiyetçi
eğitim, kadın hak ve özgürlüklerinin yok
sayılması, erkek egemen anlayışının kök salması,
kadının hak ve özgürlüklerinin tanınmaması, örf
ve adetlerin kanunların önüne geçmesi, kadını
yok sayan çağ dışı söylemler,
kadına yönelik şiddette ve
kadın cinayetlerinde iyi hal
indirimleri, ayrımcılık,
ötekileştirme, medyada yer alan
haberler ve siyasilerin medya
yolu ile yaptıkları açıklamalar
artan kadın cinayetlerinin ve
şiddetin nedenlerinde
buzdağının görünen yüzü. 

2021 Ocak ayında
Türkiye’de 22 kadın öldürüldü.
60 Kadına şiddet uygulandı.
Bütün uluslararası
sözleşmelere, ulusal düzenleme
ve kanunlara rağmen hala
şiddet sürüyor ve cezasız
kalıyorsa, bu siyasi iradenin
idaresizliğidir,

hukuksuzluğudur. İdaresiz, hukuksuz bir yaşam
kişi hak ve özgürlüklerini tırpanlamaktadır. Hangi
inanç, kültür, siyasi düşünce veya gelenek olursa
olsun insan hakları kayıtsız kalınamayacak bir
alandır. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa
etkili bir biçimde uygulanmalı ve kadına yönelik
artan şiddete karşı acil eylem planı oluşturularak
hayata geçirilmelidir. Yasalar uygulanırsa, kadına
şiddet oranlarında ciddi oranda düşüş olacaktır.
Kadınları hukuksuzluk öldürüyor. Yasaların
uygulanmaması failleri cesaretlendiriyor, şiddeti
normalleştiriyor. Yasalar uygulansın, başka
Özgecanlar ölmesin” diye konuştu.

“ŞİDDETE SABRETMEYİN”
Şiddete uğrayan kadınlara,

şiddete sabretmemeleri konusunda
uyarıda bulunan Baro Başkanı
Yeşilboğaz, “Şiddete sessiz kalmak,
şiddeti artırır. Kadınlara düşen görev
ise birlikte mücadele ve
dayanışmadır. Mersin Barosu olarak,
Kadın Hakları Merkezi ile birlikte
Özgecan Aslan davasına müdahil ve
gözlemci olarak katıldık ve davanın
her aşamasının takipçisi olduk.
Mağdur olan tüm kadınlarımızın
yanındayız. Kadınların öldürülmediği
ve şiddete maruz kalmadığı bir
dünya diliyor, 19 yaşında katledilen
Özgecan Aslan’ı rahmetle ve
sevgiyle anıyorum” ifadesini
kullandı.

YEŞİLBOĞAZ: “KADINLARI KORUYAN
YASALAR NEDEN KASITLI UYGULANMIYOR?”

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te
bindiği minibüste öldürülen ve kadına yönelik şiddetin simgesi haline gelen 19 yaşındaki

üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın katledilişinin altıncı yılında yaptığı yazılı
açıklamasında, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın uygulanmasından neden kasıtlı

bir şekilde kaçınıldığını sorarak, “Yasaların uygulanmaması failleri cesaretlendiriyor, şiddeti
normalleştiriyor. Yasalar uygulansın, başka Özgecanlar ölmesin” dedi.

11.02.2021



Mersin İdare Mahkemesi,
Petrokimya Sanayi A.Ş’nin

Mersin’in Akdeniz ilçesi Karaduvar
Mahallesi’nde Toros Tarım'ın arazisi
üzerinde yapacağı polipropilen tesisi
için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından onaylanan çevresel etki
değerlendirmesi (ÇED) raporunun
iptali ile ilgili Mersin Barosu’nun
açmış olduğu davada yürütmeyi
durdurma kararı verdi. 

Mersin İdare Mahkemesi’nin
polipropilen tesisi ÇED olumlu
raporuyla ilgili yürütmeyi durdurma
kararını değerlendiren Mersin Barosu
Başkanı Bilgin Yeşilboğaz “Bugün
çok sevindirici bir haber aldık.
Mersin ilimizin Karaduvar
Mahallesinde yapılması düşünülen
polipropilen tesisleri ile ilgili açmış
olduğumuz davada mahkeme

sevindirici bir karar verdi. Mahkeme
yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Mersin Çevre ve Doğa Derneği ile
diğer bileşenlerle birlikte Mersin
halkının sağlıklı bir ortamda
yaşaması, çevrenin ve doğadaki
canlıların daha fazla zarar
görmemesi adına açmış olduğumuz
ve Mersin halkının bir bütün olarak
yanında durduğu, her zaman için
savunduğu bu davada mahkeme,
bilirkişi raporları doğrultusunda ÇED
raporunun olumlu olmadığı yönünde
bir kanaat edinmiş olacak ki,
yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu
çevre mücadelesinde alınan önemli
bir zaferdir. Bizim Anayasal olarak
sağlıklı çevrede yaşama hakkımızın
mahkeme tarafından da
tescillenmesi, korunması anlamına
gelmektedir. Mersin kamuoyunun

gözü aydın olsun diyoruz. Bu
konuda Mersin halkı ve diğer
bileşenlerle birlikte çok daha ayrıntılı
bir açıklamayı, raporu net bir şekilde
inceledikten sonra kamuoyunun
bilgisine sunacağız. Çevre
mücadelesine destek veren,
mücadeleye katkı sunan tüm
Mersinlilere ve tüm bileşenlere bir
kez daha teşekkür ediyoruz. Kazanan
doğa oldu, kazanan yaşam oldu,
kazanan Mersin oldu” ifadesini
kullandı.
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YEŞİLBOĞAZ:  “KAZANAN DOĞA,
YAŞAM VE MERSİN OLDU”

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ile
Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED)

Başkanı Sabahat Aslan ortak basın açıklaması yaparak,
caretta kaplumbağalarının yaşam alanı olan Mezitli’deki
Gümüşkum 100. Yıl Tabiat Parkı’nda yapılan ağaç katliamı
ve Davultepe’de 60 bin narenciye ağacının bulunduğu
tarım arazisinin sanayi sitesine dönüştürülme planına tepki
gösterdi. Mersin’in her alanının belli kesimleri mutlu etmek
adına talan edildiğine vurgu yapan Baro Başkanı
Yeşilboğaz, “Bu kentin bileşenler olarak, halk ve kurumlar
birlikte olursa, rant- talan düzenini inanın yıkarız.
Kentimize, doğamıza, çevremize hep birlikte sahip
çıkalım” dedi.

“BEN YAPTIM OLDU 
ANLAYIŞINDAN VAZGEÇİN”

Mersin Barosu Kent ve Çevre Komisyonu üyesi Av.
Semra Kabasakal, MERÇED Başkan Yardımcısı Kenan
Hoplar, narenciye bahçesi sahipleri ile bahçe sahiplerinin
Avukatı Kübra Erşahin’in de katılarak destek verdiği basın
açıklamasında konuşma yapan Baro Başkanımız
Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Türkiye ve Mersin
kamuoyu uzun süredir rant ve çevre
katliamlarını, bunlara karşı verilen mücadeleleri
konuşuyor. Çok güzel haberler alıyoruz. Örneğin
Karaduvar’da yapılan polipropilen tesisine yargı
dur dedi ve Mersin İdare Mahkemesi yürütmeyi
durdurma kararı verdi. Siyasi iktidarın ‘Ben
yaptım oldu. Bunlar da uymak zorundalar’
anlayışından vazgeçmesi gerekiyor. Mersin’in
her alanında farkındaysanız gerçekten bir çevre
katliamı yaşanıyor. Bizler buna sonradan
müdahil oluyoruz. Keşke yapacakları planları
gidip o bölgedeki köylülerle,  halkla konuşsalar,
onların fikirlerini alsalar, bilimsel anlamda

araştırmalar yapıp, gerçekten bu işin bilimsel anlamda
çözümünü ürettikten sonra uygulamaya koysalar çok
daha iyi olacak. Ancak birkaç kişiyi, belli küçük grupları
mutlu etmek  amacıyla Mersin gerçekten talan ediliyor.
Mersin Büyükşehir Belediyemiz ile Mersin Çevre ve
Doğa Derneği’ne çevre mücadelesine verdiği destekten
dolayı çok teşekkür ediyorum. Özellikle
vatandaşlarımızın çok duyarlı olup konuya sahip çıkması
bizi çok mutlu etti. Uzun süredir bunun eksikliğini
hissediyorduk. Vatandaşlar birlikte olunca, toprağına,
suyuna, havasına sahip çıkınca başaramayacakları hiçbir
şey yok. Bu kentin bileşenleri olarak, halk ve kurumlar
birlikte olursak rant talan düzenini inanın yıkarız. Halka
rağmen yapamazlar. Bir tek şey istiyoruz. Kentimize,
doğamıza, çevremize hep birlikte sahip çıkalım. Mersin
Büyükşehir Belediyemiz bu konuda geçen hafta bizlere
güzel bir müjde verdi.  Narenciye ağacının bulunduğu
tarım arazisinin sanayi sitesine dönüştürülme planı şu
anda iptal edilmiş değil ama umarım bu oluşum net bir
şekilde iptal edilir” ifadesini kullandı. 

YEŞİLBOĞAZ: “RANT, TALAN DÜZENİNİ BİRLİKTE YIKACAĞIZ”

15.02.2021
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Medeni Kanun’un kişiler
hukuku, aile hukuku, miras

hukuku ve eşya hukuku kurallarıyla;
vatandaşların doğumundan
ölümünden sonraki döneme kadar
olan süreçteki ilişkilerini düzenleyen
temel bir kanun olduğunun
belirtildiği açıklamada şu ifadelere
yer verildi:

“17 Şubat 1926 tarihinde kabul
edilen Türk Medeni Kanunu, Mustafa
Kemal ATATÜRK önderliğinde
kurulan Cumhuriyetimizin hukuk
alanındaki en büyük
devrimlerindendir. Laiklik esas
alınarak çok hukukluluk kaldırılmış,
bireyler eşit ve özgür yurttaşlar haline
getirilmiştir. Türk Medeni
Kanunu’nun kazanımlarından
vazgeçemeyiz. Türk Medeni Kanunu
özellikle kadın haklarının güvencesi
olmuştur. Kadınlarımız; evlenme,
boşanma, mal varlığı edinme, miras
gibi özel yaşamlarına ilişkin haklar
bakımından erkeklerle eşit konuma
getirilmiştir. Erkeğin çok eşliliği ve tek
taraflı boşanmaya ilişkin
düzenlemeler kaldırılarak, evlilikte
resmi nikâh zorunluluğu, tek eşle
evlilik esası getirilmiştir. Kadınlara
boşanma hakkı, velayet hakkı ve

malları üzerinde tasarruf hakkı,
mahkemede tanıklık yapma, eşit
miras hakkı tanınarak; kadın-erkek
eşit hale getirilmiştir. Türk kadınının
iktisadi, siyasi ve sosyal yaşama
katılımının önündeki engeller
kaldırılarak, medeni, siyasi ve
kültürel haklar yönünden eşitlik
sağlanarak çağdaş bir toplumda
kadının hak ve özgürlüklerine
kavuşmasının önü açılmıştır.

“KADIN HAKLARI
KAZANIMLARINDAN ÖDÜN

VERMEYİN”
Kadınları eşit ve özgür yurttaş

olmaktan uzaklaştıracak her türlü
sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki
düzenlemeler, kadının insan
haklarının ihlaline yol açacaktır.
Medeni Kanun’un kabulüyle elde
edilen ve Yeni Medeni Kanun’un
kabulüyle daha da genişleyen kadın
hakları kazanımlarını ortadan
kaldıracak her türlü söylem, eylem
ve yasal değişikliklerden uzak
durulmalıdır. Yoksulluk nafakasının
kaldırılması, İstanbul
Sözleşmesi’nden imzanın çekilmesi,
aile hukukunda zorunlu
arabuluculuk gibi konularda

yapılması düşünülen her türlü
değişiklik, kadın hakları
kazanımlarından ödün verilmesine
neden olacak, kadınlar açısından
mağduriyet yaratacaktır.
Anayasamızda yer alan laiklik
ilkesini göz ardı eden gelişmeler,
kadını eşit ve özgür bir birey-yurttaş
olmaktan uzaklaştıracak olup, bu tür
söylemlerden, uygulamalardan ve
yasal değişikliklerden geri durulması
Anayasal bir zorunluluktur.

Mersin Barosu Kadın Hakları
Merkezi olarak; kadının özgür ve eşit
birey olmasını destekleyen her türlü
yasal düzenlemenin yanında
olduğumuzu belirtiyor, Türk Medeni
Kanunu’nun kabulünden bugüne
kadar elde edilmiş kadın hakları
kazanımlarına karşı yapılacak her
türlü söylem, eylem ve yasal
değişikliklere karşı;
Cumhuriyetimizin kurucu felsefesine
bağlı kalarak, kadın-erkek eşitliğini
demokrasinin gereği olarak görerek
mücadelemizi sürdüreceğimizi ifade
ediyor, Cumhuriyetimizin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ü Türk
Medeni Kanunu’nun kabulünün 95.
yıldönümünde minnet ve saygıyla
anıyoruz.”

“TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN
KAZANIMLARINDAN VAZGEÇEMEYİZ”

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi, Medeni Kanun’un TBMM’de kabul edilişinin 95. yıldönümü
nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Yoksulluk nafakasının kaldırılması, İstanbul Sözleşmesi’nden imzanın

çekilmesi, aile hukukunda zorunlu arabuluculuk gibi konularda yapılması düşünülen her türlü değişiklik,
kadın hakları kazanımlarından ödün verilmesine neden olacak, kadınlar açısından mağduriyet yaratacağının

ifade edildiği açıklamada, “Türk Medeni Kanunu’nun kazanımlarından vazgeçemeyiz” denildi.

17.02.2021
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Baro seçimlerinin
hukuksuzca ertelenmesini

ve baroların genel kurullarına
kısıtlama getirilmesini eleştiren
Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, “Avukatlık
kanunumuza göre 2020 Ekim
ayında yapılması gereken baro
seçimlerimiz, seçime 1 gün kala
hukuk tarihimizde
göremeyeceğimiz ve asla kabul
edemeyeceğimiz bir şekilde İçişleri
Bakanlığı genelgesi ve İl
Hıfzıssıhha kurul kararı ile 3 ay
süre ile yapılamaz denilerek
ertelendi. Gerekçe malum covid
pandemisi. Mersin Barosu olarak
bu kararın verildiği saatlerde
Mersin İdare Mahkemesi’nden
yürütmeyi durdurma talepli iptal
davası açtık. Yüksek Seçim
Kurulu’na başvurduk. Ortada tam
kanunsuzluk var dedik. Ancak
hukuken hiçbir sonuç alamadık.
Davamız ile ilgili karar dahi
verilmedi.

Demokrasinin kurallarının
işlemesi, anayasal hak olan seçme
ve seçilme hakkının normlar
hiyerarşisine aykırı olarak
genelgelerle engellenemeyeceğini
ve en azından kanun devleti
olabilelim diye hukukun bütün
kurallarını zorladık. Akabinde
Aralık ayında yapmaya çalıştığımız
seçimlerimizi yine aynı hukuka
aykırı yöntemlerle 3 ay daha
ertelediler. Mart ayına gelindiğinde
ise Sayın Cumhurbaşkanınca
açıklanan tedbirler kapsamında
seçimlerimizi yapabileceğimiz,
ancak bunun 300 kişi ile mümkün
olabileceğini ve de kişi başına 8
m2’lik bir alan bulundurma
zorunluluğu belirtildi. Yani Mersin
açısından bakarsak 2700 üyemiz
ile seçim yapabilmemiz için
21,600 m2’lik bir alana ihtiyacımız
bulunmaktadır. Böyle bir mekân
tabiki yok. 300 kişi ile yapacak
olsak 2,400 m2’lik yere ihtiyacımız
bulunmaktadır. Yapmayı

düşündüğümüz seçimlerimiz ile
ilgili açıklanan tedbirlere
bakıldığında aslında seçimlerinizi
yapmayın demek olduğunu
rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Bir
defa 300 kişi ile sınırlı genel kurul
yapılamaz. Son dakikaya kadar
aday olabilme sistemi içerisinde,
kişinin salona
300 kişiden sonra
gelmesi
durumunda aday
olma hakkı
elinden alınmış
olacaktır. Yani
Anayasal seçme
ve seçilme hakkı
elinden alınmış
olacaktır. Genel
kurul bir
bütündür.
Akabinde seçim
yapılacaktır.
Genel kurul ve
seçim 300 kişi ile
mi yapılacak?
Geriye kalan üyelerimizin hakları
ne olacak? Seçimlerimiz yoğunluk
nedeni ile hafta sonu yapılırdı.
Ancak Mersin için Pazar günü
sokağa çıkma yasağı
bulunduğundan hafta içi yapılma
durumu ortaya çıkacak ve bu da
meslektaşların genel kurula
katılamama sonucunu
doğuracaktır.

“KAOTİK ORTAMDAN HİÇBİR
ZAMAN HOŞNUT OLMADIK”
Benim gibi tüm Baro

Başkanlarımız ve kurullarda
bulunan meslektaşlarımız her
zaman demokrasiye inanmış,
ülkede demokratik teamüllerin
işlerlik kazanması ve insan hakları
için mücadele etmiş kişilerdir.
İçinde bulunduğumuz bu kaotik
ortamdan hiçbir zaman hoşnut
olmadık. Kamuoyunda yayılan
Baro Başkanları ve yönetim
kurullarının mevcut durumdan
hoşnut olduğumuz algısını da asla
kabul etmiyoruz. Bizler

görevlerimizi gerektiğinde
demokratik seçimlerle
meslektaşlarımızın takdiri ile
devretmeye hazırız. Ülkede
pandemi bahane edilerek
bireylere, işletmelere, esnaflara,
stk’lara ,baro ve odalara getirilen
yasaklardan ne hikmet ki lebalep

dolu siyasi parti kongreleri  hiç
etkilenmemiş, cümbür cemaat
kongrelerini yapabilmiştir.
Barolarımızın tamamı bu
durumdan rahatsız iken,
hukuksuzluk bu hali ile devam
ederken, TBB başkanı ve yönetim
kurulundan süreçle ilgili bir çağrı
ve açıklama gelmemesi
düşündürücüdür. Tarih ve hukuk
dünyası bu tavırsızlığı ve
eylemsizliği de yüreklerine ve
hafızalarına kazımıştır. Paris Şartı
“Demokrasi, temsili ve çoğulcu
karakteri ile seçmene hesap
verilmesini, kamu makamlarının
hukuka uymak yükümlülüğünü ve
adaletin yansız bir şekilde
dağıtılmasını da zorunlu kılar.
Kimse hukukun üstünde olamaz”
der. Demokrasinin ve hukukun
gereği yerine getirilerek, baro ve
odaların önündeki seçim engelleri
ve kısıtlamaları kaldırılmalıdır”
ifadesini kullandı.

YEŞİLBOĞAZ: “BARO VE ODALARIN ÖNÜNDEKİ
SEÇİM ENGELLERİ KALDIRILMALIDIR”

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Cumhurbaşkanlığı’nın corona virüs tedbirleri
kapsamında baro genel kurullarının ancak 300 kişinin katılımı ile yapılabileceğini açıklayarak,

baro seçimlerine anti-demokratik uygulamalarla kısıtlama getirmesine tepki gösterdi. 

03.02.2021
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37 BARO BAŞKANI: “ AKLIMIZLA ALAY MI EDİLİYOR?”
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ile birlikte 37 baro başkanı yaptığı

ortak yazılı açıklamasında, pandemi yasaklarını kademeli gevşeten karara tepki
gösterdi. Açıklamada, “Baro genel kurullarını 300 kişiyle sınırlamak, barolara

’genel kurul yapmayın’ demektir. Aklımızla alay mı ediliyor?” denildi.

Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz ile birlikte 37

baro başkanının ortak
açıklamasında şu ifadelere yer
verildi: “Bilindiği üzere baroların
genel kurulları, Avukatlık
Kanunu’nun 82. maddesinde yazılı
“Genel kurul son rakamı çift olan
yıllarda olmak kaydıyla iki yılda bir
Ekim ayının ilk haftası içinde baro
başkanının daveti üzerine
gündemindeki maddeleri görüşmek
üzere toplanır” şeklindeki açık
hükmüne karşın, İçişleri
Bakanlığı’nın pandemi tedbirlerine
ilişkin genelgesi dayanak yapılarak
il hıfzıssıhha kurullarınca
ertelenmiştir. Pek çok baro
tarafından idari yargıya
başvurulmuş, baroların genel
kurullarının yapılması hukuka aykırı
bir şekilde engellenmiştir.

Barolar ve kamu kuruluşu
niteliğindeki meslek örgütlerinin
genel kurullarının yapılması

pandemi gerekçesiyle
engellenirken, iktidar partisi başta
olmak üzere siyasi partilerin il, ilçe
kongrelerinin, gençlik ve kadın
kolları kongrelerinin yapılmasında
sakınca görülmemiş, hatta bu
durum yürütmenin başı tarafından,
partisinin genel kurullarının
yapıldığı salonların “lebalep dolu”
olması övgüsüne mazhar olmuştur.

Tüm bunlar yaşanırken,
geçtiğimiz gün İçişleri
Bakanlığı’nca, Bilim Kurulu’nun
tavsiyeleri doğrultusunda Pandemi
tedbirlerinin riskli illere göre
kademeli olarak kaldırılacağı
belirtilerek Covid-19 pandemisi
tedbirlerinin nasıl uygulanacağına
ilişkin bir genelge yayımlanmıştır. İl
hıfzıssıhha kurullarınca da
tedbirlerin genelge doğrultusunda
uygulanmasına karar verilmiştir.
Alınan tedbirlerden birisi doğrudan
baroları ilgilendirmektedir. Hangi
kriterler esas alınarak hazırlandığını

bilmediğimiz bu tedbirlerin hayatın
gerçekliğinden uzak ve uygulanabilir
olmadığını açıkça belirtmek
istiyoruz.

Baro genel kurullarının çok
yüksek riskli illerde yapılamayacağı,
diğer illerde ise kişi başına 8 m2’lik
bir alan bulundurma koşulu ve 300
kişiyi aşmayacak şekilde
yapılabileceği belirtilmiştir. Kayıtlı
avukat sayısı 300’ün altında 29
baromuz bulunmaktadır. Diğer
barolarımızın tamamının mevcudu
300’ün üzerindedir. Hatta bazı
barolarımızda genel kurul
yapılabilmesi için gereken yüzde 10
üye sayısı bile bu sayının üstündedir.
Bu nedenle; baroların genel kurulları
için böylesi bir sınırlama getirilmesi
en hafif deyimiyle aklımızla ile alay
edilmesi, genel kurul
yapılabilmesinin 300 kişi ile
sınırlanması, özetle barolara “Genel
kurullarınızı yapmayın” demek
anlamına gelmektedir. 



TBB seçimlerinde, baro genel
kurullarında seçilen TBB delegeleri
oy kullanacaklarından, TBB
seçimlerinin de yapılabilmesi için
tüm baroların eş zamanlı olarak
genel kurullarını yapabilmeleri
gerekmektedir. Aksi durumda bir
kısım TBB delegesi belirlenmiş, bir
kısım TBB delegesi ise
belirlenmemiş olacaktır ki bu
durum TBB seçimlerinin
yapılabilmesini imkansız kılacaktır.
Bu nedenledir ki, baro genel
kurulları ile ilgili alınan tedbirler
uygulanabilir olmayıp, uygulandığı
takdirde ise kaos yaratmaktan
başka bir işe yaramayacaktır.

Öte yandan, hukuka, kanuna ve
demokratik teamüllere aykırı olarak
getirilen sınırlamalar karşısında
avukatların ve dahi baroların hak
ve hukukunu korumakla görevli
TBB Başkan ve Yönetim Kurulu’nun
tüm bu hukuksuzluklar karşısında
sessiz kalmasını büyük üzüntü ve
utanç ile izlemekteyiz. TBB Başkan
ve Yönetim Kurulu’nun bu konu ile
ilgili hiçbir girişimde
bulunmamasının nedenlerini, tüm
siyasi partiler çok riskli ya da az
riskli fark etmeksizin genel
kurullarını yapmalarına rağmen

baroların genel kurullarının bu
şekilde sulandırılma
samimiyetsizliğine söyleyecek bir
tek sözleri dahi olmamasını çok iyi
anlıyoruz! Hiçbir görev ve
makamın sonsuz olmadığını,
önemli olanın görev süresinin
uzunluğu değil yapılan görevin
onur ve gururla yapılması
olduğunu bir kez daha hatırlatıyor,
baroların genel kurul ve
seçimlerini yapmalarının
sağlanması için gerekli girişimlerde
bulunmaları için kendilerine SON
KEZ TARİHİ BİR ÇAĞRIDA
bulunuyoruz. Bu görevlerini
yapmadıkları takdirde, tarih ve
hukuk dünyası bu tavırsızlığı ve
eylemsizliği yüreklere ve hafızalara
kazıyacak, en hafif tabiri ile
utançla anılacaklardır.

Paris Şartı “Demokrasi, temsili
ve çoğulcu karakteri ile seçmene
hesap verilmesini, kamu
makamlarının hukuka uymak
yükümlülüğünü ve adaletin yansız
bir şekilde dağıtılmasını da zorunlu
kılar. Kimse hukukun üstünde
olamaz” demektedir.

Avukatlardan aldığı güven ve
destek ile göreve gelen baro
başkanları ve kurullarda bulunan

meslektaşlarımız her zaman
demokrasiye inanmış, ülkede
demokratik teamüllerin işlerlik
kazanması ve insan hakları için
mücadele etmiş kişilerdir. Bu
itibarla demokratik hakların
kullanılmasının kanunsuz ve
eşitliğe aykırı olarak bertaraf
edilmesine sessiz kalmamız söz
konusu olamaz. Bizler
görevlerimizi gerektiğinde
demokratik seçimlerle ve
meslektaşlarımızın takdiri ile
devretmeye hazırız.

Bir ülkede kanunlar ya vardır ya
da yoktur. Eğer ki bir hukuk
devletinden bahsedeceksek bir
ülkedeki kanunlar ya herkes için
uygulanır ya da hiç kimse, artık o
kanunların adaleti sağlayacağına
inanmaz. Bu nedenle;
Demokrasinin ve hukukun gereği
yerine getirilerek; Sivil toplum
örgütleri, akademik meslek odaları
ve barolar için büyük bir kaosa
sebebiyet verecek bu uygulamanın
durdurulması ve alınacak tedbirler
doğrultusunda tüm baroların genel
kurullarının yapılması önündeki
engellerin kaldırılması için
yetkilileri göreve davet ediyoruz.”
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Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, halifeliğin kaldırılmasının
97.yıldönümü nedeniyle yaptığı
yazılı açıklama yaparak şu ifadelere
yer verdi:  Atatürk’ün laik Türkiye
Cumhuriyeti Devleti hedefine adım
adım ilerleme mücadelesi
neticesinde 3 Mart 1924’de
TBMM’de kabul edilen 3 Devrim
Yasası ile birlikte laik Türkiye
Cumhuriyeti’nin temellerinin
atıldığını, cumhuriyetin kuruluş
felsefesinin hayat bulduğunu
belirterek, “97 yıl önce bugün;
halifelik, şeriye ve evkaf vekâleti
kaldırıldı ve Tevhidi Tedrisat
Yasası(Eğitimde Birlik) kabul edildi.
Ulusal egemenliğe dayalı bir
rejimde, çağdaş ve lâik devlet
kavramında ‘halifeli cumhuriyet’ söz
konusu olamazdı. Atatürk 1 Mart
1924 tarihinde TBMM’nin açılış
konuşmasında ‘Cumhuriyetin bugün
ve ileride her türlü saldırılardan
korunması için dinin ve ordunun
siyasetten ayrılması gerekiyordu.’

demiştir ve bu konuşmasında iki gün
sonra 3 Mart 1924 Devrim
Kanunlarını çıkardı. Bu sayede din ve
ordu siyasetten ayrıldı. 

Halifeliğin kaldırılışıyla Türkiye
Cumhuriyeti, lâiklik yolunda büyük
bir adım daha attı. Şeriye ve Evkaf
Vekâleti, alınan kararların şeriat
kurallarına uygun olup olmadığını
denetliyordu. Tevhidi Tedrisat Yasası
(Eğitimde Birlik) ile eğitim din
kurallarından ayrılmış; eleştirel,
bilimi temel alan çağdaş bir eğitim
modeline geçilmiştir. Ancak
günümüzde karanlık
zihniyetler Atatürk
devrimleri ile
Cumhuriyetimizin
kazanımlarının yok etmeye
çalışmakta, halifeliğe
özenmektedir. Devrimin
gerisinde kalanlar bilmelidir
ki, laiklikten geri dönüş
yoktur. Laiklikten geriye
dönüş çabalarının hız
kazanmasına karşı halkımız;

Atatürk devrimlerine, Cumhuriyetin
temel değerlerine, demokrasiye,
laikliğe, ulusal bağımsızlığa sahip
çıkmalıdır. Ülkenin çağ atlayabilmesi
için, günden güne bilimsellikten
uzaklaşan eğitim sistemimiz yerine,
‘Eğitimde Birlik, Devrim Yasası’
uygulanmalıdır. Halifeliğin
kaldırılması ve Eğitimde Birlik
Yasası’nın kabulünün 97. yılını
kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşları olmak
üzere, tüm şehit ve gazilerimizi
minnet ve şükranla anıyorum.” 

YEŞİLBOĞAZ: “LAİKLİKTEN GERİ DÖNÜŞ YOKTUR”
03.03.2021

03.03.2021
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Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz açıklamasında,

“Hukuk neden var? Hukuk
olmazsa ne olur? Biz barolar

hukukun üstünlüğü için neden bu
kadar mücadele ediyoruz? Hukuk,
hakları eşit ve bağımsız bir şekilde
güvence altına alan kurallar
sistemidir. Hukuk toplumsal
yaşama düzenidir, toplumu
düzenleyen ve devletin yaptırım
gücünü belirleyen yasaların
bütünüdür. Topluma ekonomik,
siyasal, sosyal ve kültürel düzeni
veren hukuktur. Hukukun olmadığı
yerde demokrasi, ekonomi, sosyal
ve kültürel yapı gelişmez. Hukuk
dengedir. Hukuka ihtiyacın nedeni
budur. Aksi halde kaba güç hakim
olur. Kimsenin canı, fikri, yaşam
alanı güvencede olmaz. Yaşam
erklere güzel, halka işkence olur.
Ülkeyi ayakta tutan sosyal
adalettir. Bu da hukukun üstünlüğü
ile sağlanır. Hukukun keyfi olarak
kullanıldığında nelere mal
olacağının sonuçlarını ülke olarak
sayısız örneklerle yaşıyoruz.
Hukuk ekmek demektir. Hukuk
yoksa kişiler zenginleşir, hukuk
varsa toplum zenginleşir. Hukuk
yoksunu ülkelerde insanlar insanca
yaşamdan yoksundur, kişi hak ve

özgürlüklerden yoksundur,
ekmekten yoksundur, sağlıklı
çevrede yaşama hakkından
yoksundur, kadınlar yaşam

hakkından yoksundur, çocuklar
çocukluğunu yaşamaktan
yosundur, mülteciler yaşam
umutlarından yoksundur” diye
konuştu.

Çağdaş bir devlet olabilmenin
başlıca koşulunun demokrasi
ilkesinin eksiksiz olarak
uygulanmasından,
içselleştirilmesinden geçtiğini
belirten Yeşilboğaz, “Demokratik
bir devletin temel unsuru ise hukuk
devleti olmaktır. Yani üstünlerin

hukuku değil, hukukun
üstünlüğünün sağlanmasıdır.
Hukukun üstünlüğü ise yargının
tarafsızlığı ve bağımsızlığı ile
mümkündür. Temel hak ve
özgürlüklerin korunmasında
sadece iç hukuk normlarının değil,
uluslararası sözleşmelerin de
uygulanması gerekmektedir.
Hukuk devleti en güvenli
sığınağımızdır. Ülke olarak
ekonomik ve toplumsal çöküş ile
adaletin ve insan haklarının çöküş
nedeni Türkiye’nin hukuk devleti
değil, polis devleti olmasının
sonucudur. Son günlerde siyasi
iktidarın insan hakları eylem planı
söylemleri aslında ülkede insan
haklarının olmadığının kanıtıdır. En
doğru insan hakları eylem planı
öncelikle hukuk devleti
olabilmektir. Var olan iç
hukukumuzun ve evrensel hukuk
kurallarının öğrenilmesi,
içselleştirilmesi ve uygulanmasıdır.
Siyasi iktidar insan hakları
zihniyetini değiştirmediği sürece,
insan hakları hiçbir zaman eyleme
geçmeyecektir. Bu vesileyle,
muasır medeniyetlere ulaşmak
isteyen ülkemizde, bir an önce
insan hak ve özgürlüklerine
dayanan laik, demokratik hukuk
devletinin yeniden inşa edilmesini
temenni ediyor, bu konudaki
mücadelemizi yılmadan
sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

“EN DOĞRU İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI
HUKUK DEVLETİ OLABİLMEKTİR”

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, 5 Mart Hukuk Devleti Günü nedeniyle yaptığı
yazılı açıklamasında siyasi iktidarın insan hakları eylem planı söylemlerini değerlendirdi.

05.03.2021
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8Mart’ın ailede, toplumda,
siyaset, sosyal ve ekonomik

alanlarda eşitliğin sağlanması,
emeğin sömürüsünün ve
ayrımcılığın sonlandırılması,
kadının insan haklarının ihlal
edilmesinin önlenmesi için; eğitim,
kültür, ekonomik ve hukuk
alanlarında gerekli çalışmaların
yapılması taleplerini yükselttikleri
mücadele ve dayanışma günü
olduğunu belirten Mersin Barosu
Kadın Hakları Merkezi Başkanı
Şirin Güner,  “Bu nedenle kadın
mücadelesi aynı zamanda eşitliğin,
özgürlüğün ve demokrasinin
mücadelesidir. Fırsat eşitliğinin
sağlanmaması nedeniyle
kadınlarımız eğitim haklarından
yoksun kalmakta, istihdam

olanaklarından yararlanamamakta;
yönetim ve karar alma
mekanizmalarında yeterince yer
alamamaktadırlar. Toplumsal
cinsiyet eşitsizliği kadına yönelik
ayrımcılığa, şiddete neden
olmaktadır.

Ülkemizde kadın
cinayetlerinin önlenememesini,
tam tersi artarak devam etmesini
endişeyle izliyoruz. Kadına yönelik
şiddet, cinayet ve istismar
artışlarının nedeni yasaların ve

cezaların yetersizliği değildir.
Kadını eşit ve özgür bir birey
olarak görmeyen zihniyetin
beslendiği, güç aldığı bir sosyal ve
siyasal ortamın sorgulanması
yapılmadan, ortadan kaldırılmadan
kadının insan haklarının
ihlallerinin önlenmesi mümkün
değildir. Bu nedenle ülkemizde,
aile içinden başlayarak kamusal
alana yayılan cinsiyet ayrımcılığına
ve eşitsizliğine neden olacak
politikaların sonlandırılması
gerekmektedir” ifadesini kullandı.
“KADININ EŞİT VE ÖZGÜR BİREY
OLDUĞUNU TÜM KURUM VE

KURULUŞLAR İÇSELLEŞTİRMELİ”
Kadınları toplumsal hayatın

dışına iten ayrımcı ve cinsiyetçi
politikalardan vazgeçilerek, kadını

sadece ailenin bir parçası olarak
gören, özgür birey olduğunu kabul
etmeyen politik ve kültürel
anlayışın değiştirilmesi gerektiğine
vurgu yapan Güner,  “Kadının eşit
ve özgür birey olmasını sağlayacak
politikaların hayata geçirilmesi
hiçbir tarihsel, kültürel ve dinsel
gerekçelerle engellenmemelidir.
Kadınların siyasal, sosyal ve
ekonomik alanda eşit olarak yer
almasını sağlayacak toplumsal
cinsiyet eşitliği politikaları

samimiyetle uygulanmalıdır. Kamu
kurum ve Kuruluşlarınca cinsiyet
temelinde ayrımcılık yapmayacak
mekanizmalar oluşturulmalıdır.
Demokratik, laik ve sosyal bir
hukuk devletinde kadının eşit ve
özgür bir birey olduğu, devletin
tüm kurum ve kuruluşlarınca
içselleştirilmeli ve kadın haklarına
aykırı hiçbir söylem ve eyleme izin
verilmemelidir.

“KADIN HAK VE
KAZANIMLARINDAN KAYBA
NEDEN OLACAK HER TÜRLÜ

GİRİŞİMİN KARŞISINDA
OLACAĞIZ”

Kadınların yaşam haklarının
güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi
ve 6284 sayılı yasaya yönelik
tartışmalardan vazgeçilmelidir.

İstanbul Sözleşmesinin eksiksiz
olarak uygulanması
sağlanmalıdır. Hak savunucusu
olarak bizler; uzun
mücadeleler sonucunda elde
edinilmiş kadın hakları
kazanımlarından
vazgeçilmesine yönelik her
türlü girişime karşı, kadının
insan hakları mücadelemizi
dünden daha büyük bir inanç
ve dayanışmayla sürdürme
kararlılığındayız.

Mersin Barosu Kadın
Hakları Merkezi üyesi avukatlar
olarak; Cumhuriyet devrimleri
ve kadın mücadelesi
sonucunda elde edilen kadın
hak ve kazanımlarından kayba
neden olacak her türlü
zihniyetin, söylemin, girişimin
karşısında olacağımızı, kadına

karşı ayrımcılığın ortadan kalktığı,
kadının eşit ve özgür bir birey
olarak var olduğu, kadının insan
haklarının ihlal edilmediği, barışın,
özgürlüğün, demokrasinin
sağlandığı bir Türkiye ve dünya
için; kadın haklarının teminatı olan
Atatürk devrimlerine ve laik
cumhuriyetimize bağlılıkla,
mücadelemizi ve dayanışmamızı
sürdüreceğimizi kamuoyuyla
saygılarımızla paylaşıyoruz” diye
konuştu.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ EKSİKSİZ UYGULANMALI”
Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Şirin Güner,  8 Mart Dünya

Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle merkez adına yazılı açıklama yaptı. 

08.03.2021



Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin
Barosu Kent ve Çevre Komisyonu üyesi Av. Semra
Kabasakal, Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED)
üyeleri, bazı sivil toplum örgütü, oda, dernek ve siyasi
parti temsilcileri Atatürk Parkı Saat Kulesi önünde bir
araya gelerek yaptığı ortak basın açıklamasında,
Uluslararası Mersin Liman İşletmesi’nin, limanı
Atatürk Parkı’na doğru genişletme çalışması
başlatmasına tepki gösterdi. 

Grup adına konuşan MERÇED Başkanı Sabahat
Aslan şu ifadelere yer verdi:

“Kentimizde son zamanlarda yaşam alanlarımıza
ve özellikle yeşil alanlarımıza ciddi saldırılar
yapılmaktadır. Bu saldırılar her geçen gün artmaktadır.
Bu saldırlar doğamızı katlederek çevremizi kirleterek,
sağlığımızın bozulmasına neden olmaktadır. Mersin
Uluslararası Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi olan
MIP A.Ş Mevcut limanın Atatürk Parkı’na doğru
genişleme çalışmalarını başlatmış olması hukuksuzdur
ve kent yaşamına yapılmış bir saldırı olup, Atatürk
Parkı’nın yok olmasına neden olacaktır.

Atatürk Parkı’nda yapılacak liman genişletme
çalışmaları Atatürk Parkı’nın tümünün MIP A.Ş
tarafından işgal edileceği ve Atatürk Parkı’nın
tamamen konteynerlerle dolacağı açıktır. Yapılacak
olan dolgu alanı bilimselliğe aykırı olup kent

yaşamına ciddi zararlar vereceği açıktır. Planlama
ilkelerine aykırı olarak yapılan liman genişleme
çalışmaları, kamu yararını görmezden gelinerek
şirketin rant yararı ön planda yer alması sağlanarak
yapılmıştır. Mersin’in simgesi olan Atatürk Parkı
kentimizin akciğerleri olup, halkın sosyal olarak nefes
aldığı bir alandır. Mersin’de tarihten gelen ve bir
değer olan Atatürk Parkı sürekli halkın kullanımında
olmuştur. Liman genişleme çalışmaları, Atatürk
Parkının halk tarafından kullanımını engelleyecektir.

Atatürk Parkında Liman genişleme projesi alanında
mevcut liman kapasitesinin % 50 oranında artış
sağlayacak olması, Ayrıca proje için denizde dip
taraması ve dolgu alanının yapılacak olması deniz
kirliğinin oluşmasına, ekosistemin bozulmasına, Şehir
merkezinde trafik yükünün artmasına, hava kirliliğinin
oluşmasına,  kıyıların herkesin eşit ve serbest olarak
kullanım hakkını ihlal edilmesine ve kamu yararı
ilkesine aykırı olacağı ortadadır. Atatürk Parkı
halkındır. Hukuksuz bir şekilde rant uğruna heba
edilmesine izin vermeyeceğiz. Mersin halkını Atatürk
Parkı’na sahip çıkmaya davet
ediyoruz.”
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Yeniden dirilişin, baharın gelişinin, birlik,
beraberlik, kardeşlik ve barış içerisinde

farklılıklarımızla aynı gökyüzü altında yaşamanın,
dayanışmanın sembolü, köklü bir geçmişe sahip,
kadim bir kültür olan Nevuz Bayramı’nın; ülkemizde
ve dünyada gerçek bir barış, sevgi ve hoşgörü
ortamında, anlamına yakışır bir şekilde kutlanmasını
temenni eden Baro Başkanımız Yeşilboğaz mesajında;
“İnsanoğlunun en temel hakkı olan insanca yaşama
hakkının tam anlamıyla sağlanabilmesi, toplum olarak
birlikte yürüteceğimiz barış, demokrasi ve özgürlük
mücadelesine bağlıdır. Yeni gün anlamına gelen
nevruz, aynı zamanda gece ile gündüzün eşitlendiği
bir gündür. Bu nedenle nevruz, adaletin ve eşitliğin
simgesi olup, farklılıkların ayrıştırılması yerine

bütünleştirilmesi gereğinin bilincini, topluma
yerleştirmek gibi özel bir anlam taşımaktadır. 

Ülkemizde artık huzura, sakinleşmeye,
normalleşmeye ihtiyaç var. Bu vesileyle, Nevruz
Bayramı’nın birlik ve beraberliğimizin güçlendiği,
huzurun, barışın ve adaletin egemen olduğu daha
güzel günlerin başlangıcı olmasını dilerim” ifadesini
kullandı.

YEŞİLBOĞAZ:  “NEVRUZUN
NORMALLEŞMEYE VESİLE

OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM”
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,

doğanın ve çevrenin uyanışı olarak
kutlanan Nevruz Bayramı’nı

yayımladığı yazılı mesajla kutladı. 

08.03.2021

09.03.2021

“ATATÜRK PARKI HALKINDIR.
LİMAN YAPILAMAZ. 

RANTA GEÇİT VERMEYECEĞİZ”
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Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, Mersin Nükleer

Karşıtı Platformu üyelerinin 10
Mart’ta Akkuyu’da
nükleer reaktörlerin
yapılacak olan temel
atma töreni öncesi ve 11
Mart Fukuşima nükleer
felaketin yıldönümü
nedeniyle yaptığı basın
açıklamasına katılarak
destek verdi. 

Bütün uyarılara ve
itirazlara rağmen nükleer
santralin inşaatının inatla
sürdürülmesine tepki
gösterilen basın
açıklamasında, “Sayın
yetkililer Rus ruleti
oynuyorsunuz ama
namlu ülkemiz ve
Akdeniz havzasında
yaşayan bütün halkların
kafasına çevrilmiş
durumda. Bunu
milyonlarca insana
yaşatmaya hakkınız yok!

Yaşam Savunucuları
olarak diyoruz ki:

Bu ülke bu yıkımı hak
etmiyor ve bu bir talep
değildir Yapamazsınız!

Diyoruz ki; bizi uluslar üstü
sermayeye daha fazla bağımlı kılan
işleri bırakın artık!

Diyoruz ki; 10 Mart'tın sonu 11
Mart Fukuşima! “ denildi.

AKKUYU NÜKLEER REAKTÖR 
TEMEL ATMA TÖRENİ ÖNCESİ EYLEM

09.03.2021
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Mersin İdare Mahkemesi
önünde Mersin Çevre

Platformu adına basın açıklaması
yapan Mersin Barosu Başkanı Bilgin
Yeşilboğaz, Mersin’in son
zamanlarda rantçıların pençesine
takılmış olup, yaşam alanlarımıza,
doğamıza saldırıların her geçen gün
arttığına dikkat çekerek, “Mersin’in
kalbine saplanan son hançer ise,
Mersin Uluslararası Liman
İşletmeciliği Anonim Şirketi’nin
mevcut limanın Atatürk Parkı’na
doğru genişleme çalışmalarını
başlatmış olmasıdır. Bizler doğayı ve
yaşamı savunuyoruz. Bizler Mersin
Limanı’nın genişlemesine karşı
değiliz. Hukuka, bilime ve planlama
ilkelerine aykırı olarak yapılan liman
genişleme çalışmalarına karşıyız.
Bizler rant için değil, kentin geleceği
için dönüşüm olsun istiyoruz” diye
konuştu. 

“ATATÜRK PARKI MERSİN’İN
NEFESİDİR. NEFESİMİZİ KESMEYİN !”

Atatürk Parkı’nın, Mersin
halkının nefes aldığı, kıyı balıkçılığın
yapıldığı, balıkların üreme, barınma
alanı olduğunu hatırlatan Yeşilboğaz,
“Atatürk Parkı’nda yapılacak liman
genişletme çalışmaları ile birlikte
Atatürk Parkı’nın tümü MIP A.Ş
tarafından işgal edilecektir. Yeşilin ve
mavinin buluştuğu Atatürk Parkı
demir yığınıyla dolacaktır. Deniz
kirliğinin ve hava kirliliğinin

artmasına, ekosistemin bozulmasına,
kıyıların herkesin eşit ve serbest
olarak kullanım hakkı ilkesinin
ihlaline neden olacaktır. Dolgu
çalışması ile denizdeki canlıların
üreme ve barınma alanı yok
olacaktır. Atatürk Parkı Mersin’in
nefesidir. Nefesimizi kesmeyin!
Kentin siluetine, doğasına, yaşam
alanlarımıza zarar verecek hukuksuz,
bilme aykırı yatırımların önünü sivil
toplum örgütleri, odalar,
dernekler ve halkımızla
dayanışma içerisinde
vereceğimiz hukuksal
mücadelemizle keseceğiz.
Atatürk Parkı’nın yok
olmasına izin vermeyeceğiz.
Mersin, ülkemizin dünyaya
açılan kapısıdır. Bu kapı
yanlış adımlarla kapanmasın”
ifadesini kullandı. 

“RANK ÇARKINI
DURDURACAĞIZ”

Mersin’de hukuksuz yatırımların
önünü keseceklerini söyleyen
Yeşilboğaz, “Bizler yaşam
alanlarımıza yapılan bu saldırıya
DUR! diyoruz. Rantın çarkını
durduracağız. Mersin’i ranta kurban
etmeyeceğiz. Bu projeyi oldubittiye
getirmeyeceğiz. Hukuk kazanacak.
Çevre kazanacak. Kentin geleceği
kazanacak. Mücadelemiz
kazanacak. Hukuka, bilime ve plana
aykırı bu projeye DUR demek için,

Mersin Barosu olarak burada
bulunan sivil toplum örgütleri,
odalar, dernekler ve Mersin halkı ile
birlikte şimdi limanın plana aykırı
genişleme projesine karşı Mersin
Büyükşehir Belediyesi’nin açmış
olduğu davaya müdahale talebinde
bulunacağız. 

Atatürk Parkı, adına yakışır
şekilde ilelebet yaşayacaktır.
Mücadelemize destek veren, elini

taşın altına koyan başta Mersin
Büyükşehir Belediyemiz olmak
üzere, tüm sivil toplum örgütlerine,
odalarımıza, Mersin halkına ve bu
konuyu gündemden düşürmeyen
yerel basınımızın emekçilerine
teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde
konuştu.  

Basın açıklamasının ardından
Baro Başkanı Yeşilboğaz, Mersin
Çevre Platformu ve halkla birlikte
Mersin İdare Mahkemesi’ne dilekçe
vererek, Mersin Büyükşehir
Belediyesi’nin projenin iptali için
açmış olduğu davaya müdahale
talebinde bulundu.

MERSİN BAROSU VE MERSİN ÇEVRE PLATFORMU, ATATÜRK
PARKI’NI YUTACAK DAVAYA MÜDAHALE TALEBİNDE BULUNDU

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Uluslararası Limanı’nın (MIP) hukuka
aykırı bir şekilde Atatürk Parkı’na doğru genişleme projesinin iptali için Mersin Büyükşehir

Belediyesi’nin açmış olduğu davaya, Mersin Çevre Platformu üyeleri ve halkla birlikte
müdahale talebinde bulunmak için Mersin İdare Mahkemesi’ne dilekçe verdi. 

11.03.2021
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YEŞİLBOĞAZ: “İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İÇİN
GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRMEMİZ GEREKİYOR”

Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz açıklamasında, insan
hakları sözleşmesi olan İstanbul
Sözleşmesi’nin feshedilmesiyle,
baroların kadın cinayetleri ve
istismar davalarına, cinsiyet
ayrımcılığına ilişkin davalarda
müdahillik taleplerinin kabul
edilmeyeceğini, bunun da şiddet
gören mağdurların yalnızlaşacağı
anlamına geldiğini söyleyerek,
İstanbul Sözleşmesi mücadelesi
için tüm kadın kolektiflerine, sivil
toplum örgütlerine, odalara,
sendikalara güç birliği çağrısı yaptı. 

“ŞİDDET GÖREN MAĞDURLAR
YALNIZLAŞACAK”

İstanbul Sözleşmesi’nin içeriği
hakkında bilgiler veren Baro
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,
“Sözleşme sadece kadını esas
almıyor. Kadına şiddet ve kadın

istismarının yanı sıra, çocuğa
şiddet, çocuk istismarı ve cinsiyet
farkı gözetmeksizin ülkede yaşayan
tüm bireyler, aile bağı olmasa dahi,
erkek arkadaşı veya görüştüğü
herhangi birisi tarafından şiddete,
tecavüze, istismara uğraması
durumunda, cinsel tercihi ya da
yaşayış şekli ne olursa olsun,
İstanbul Sözleşmesi hükümleri
herkesi kapsıyor. Bu sözleşme
şiddetin önlenmesi ile ilgili taraf
devletlere bir yükümlülük yüklüyor
ve bunu yapmak zorundasınız
diyor. Yükümlülükleri yerine
getirmeyen ülkeyi sorumlu tutuyor.

Bu sözleşme, şiddetle mücadele
eden tüm kurumlara da
yükümlülükler yüklüyor. Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi,
Avukatlık Kanunumuzun 76. ve
95. maddeleri, İstanbul Sözleşmesi
ve 6284 sayılı yasalara dayanarak,
biz barolar ve avukatlar olarak
istismar davalarında veya
katledilen kadınların davalarında
müdahil olabiliyoruz. Bu sözleşme
ile barolara ve avukatlara
yükümlülük yüklenmiş ve görev
verilmiştir. Birçok sivil toplum
örgütü ve kamu kurumu da
müdahil olabiliyor. Bu
sözleşmenin kaldırılmasıyla bizim
davalara müdahillik hakkımız da
engellenecek. Davalara müdahillik
talebimiz kabul edilmeyecek. Bu
da şiddet gören mağdurların yalnız
kalması anlamına gelecek. Birçok

suçun belki de savcılıklara, adli
makamlara intikal etmesi
engellenmiş olacak. Bizim itiraz
ettiğimiz nokta burası. 

Usulüne uygun olarak Meclis
tarafından onaylanmış bir
uluslararası sözleşme, iç
hukukumuzda yer alan
normlarından daha üstün bir
statüde iken, Cumhurbaşkanı’nın
verdiği tek imzalık bir karar ile
feshediliyor. Yarın 6284 sayılı yasa
da çok rahat bir şekilde bu şekilde
kaldırılabilir. İstanbul Sözleşmesi
Anayasa’ya aykırı bir şekilde
feshedildiği için Baro olarak dava

açtık. Tek kişilik fehis kararı yok
hükmündedir. İdarenin bir
tasarrufu şeklinde görülebilir ancak
Meclis’in yetkilerinin gaspı var.
Meclis nerede? Meclis’i baypas
etmiş oluyorsunuz. Halkın iradesi
nerede? Ciddi anlamda sıkıntılar
doğurabilecek bir süreci yaşıyoruz.
Tabiki bu durum Avrupa’da da çok
iyi gözlemlenmiyor” İfadesini
kullandı.

ORTA DOĞULU OLMAK MI?
ATATÜRK’ÜN MUASIR

MEDENİYETLER SEVİYESİNE
ÇIKMAK MI İSTİYOR SUNUZ?
“Önce bir karar vermek

gerekiyor. Bizim yönümüz neresi?”
diyen Yeşilboğaz, tepkisini şu
sözlerle sürdürdü: “Bizim ülke
olarak bir idemiz vardı. Avrupa
Birliği’ne girmek, insan haklarında
çağdaşlaşmak, ülkedeki insan
haklarını Avrupa standartlarına
getirmek. İstanbul Sözleşmesi’ni
kaldırdığınız zaman söyleminiz ve
eyleminiz çelişiyor. Biz Orta
Doğulu mu olmak istiyoruz? Yoksa
ülke olarak Atatürk’ün hedeflemiş
olduğu muasır medeniyetler
seviyesine çıkmamız mı gerekiyor?
Benim ya da sizin çıkmamızla
olacak bir iş değil bu. Muasır
medeniyetler seviyesine kolektif
mücadele ile çıkabiliriz. Bununla
ilgili bir şey söylediğimiz zaman
bizi anında terörist olmakla itham
ediyorlar. ‘İslam Anayasası
istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi de
bunun uygulanmasının önünde bir
engeldir’ deniliyor. Siz bu ülkede
İslam Anayasası istiyorsanız,
Anayasa’yı ilga etmeye
çalışıyorsunuz demektir. Bu da bir
suçtur. Onunla ilgili bir
soruşturmanız var mı? Yok. Şeriat
devleti istediğinizi açık açık
söylüyorsunuz. Yaptığınız
uygulamalar ülkemizi çağdaşlaşma
yolundan ciddi anlamda ayırıyor.
Bu ülkede hukukun üstünlüğünü
istiyor musunuz? Adaletin herkese
eşit, adil bir şekilde uygulanmasını
sağlamak istiyor musunuz? Burada
bir çelişki görüyoruz.
Cumhuriyetten bu yana yükselen
bir çağdaşlaşma ivmesi var. O
ivmeyi kaybettik”
diye konuştu. 20.03.2021
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“İSTATİSTİKLERDEN 
NEFRET ETTİK”

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’nun, “Türkiye’de kadın
cinayetlerinin arttığı söylemleri
tamamen yalandır” şeklindeki
açıklamasını değerlendiren
Yeşilboğaz, “Sayın Soylu’nun
söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını
hep birlikte görebiliriz. 20 yıldır Ak
parti iktidarda. Bu süreçte
istatistikler kadın cinayetlerinin,
kadına şiddetin, çocuk istismarının
ne kadar yükselişte olduğunu
gösteriyor. Bizim girdiğimiz
davalardan belli. Davalara
yetişemiyoruz. Her ilde aşağı yukarı
durum aynı. Denizli, İzmir,
Osmaniye, Antalya, Adana ve
İstanbul’da geçtiğimiz gün 24 saatte
toplam 6 kadın öldürüldü. Muğla’da
tecavüz olayı oldu. Biz bu
istatistiklerden nefret ettik. Bunun
azaldığı, çoğaldığı şeklinde bir
istatistik tutmak istemiyoruz. Burada
bir hayat söndürülüyor. Bu açıdan
bakmak gerekiyor. 

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 10
YILDIR YÜRÜRLÜKTEYDİ AMA

HİÇ UYGULANMADI”
İstanbul Sözleşmesi vardı neyi

çözdü? İstanbul Sözleşmesi kadın
cinayetlerini durduramadı deniliyor.
İstanbul Sözleşmesi 10 yıldır
yürürlükteydi ancak bugüne kadar

uygulanmadı. Neden
uygulamadınız? İstanbul
Sözleşmesi’ni uygulamadığınız için
kadın cinayetleri ve çocuk
istismarında artış var. 2021 yılı
Şubat ayına kadar 67 kadın
öldürüldü. Kendilerine oy vereceğini
düşündüğü belli bir kesime şirin
gözükmek adına bu ülkenin
geleceğiyle oynuyorlar. İstanbul
Sözleşmesi’ni gerçekten uygulamış
olsaydınız kadın cinayetlerinin
önüne geçilebilirdi. En alt birim
olmak üzere; karakollardan,
savcılıklardan başlamak üzere tüm
adli makamlarda, okullarda bu işin
eğitiminin verilmesi gerekiyor
demiştik.  Siz bunları yapmadınız ki.
Cinsiyet eşitsizliğini kaldıracak
politikalar getirmediniz ki. İstanbul
Sözleşmesi’ni kaldırdılar yerine ne
getirebilirler onu da bilmiyorum.
Sözleşmede LGBTİQ haklarını da
koruyan madde var. Onları rahatsız
eden acaba bu muydu? Bunun adını
koysunlar bari. Söylemler bize
inandırıcı gelmiyor. Yaşadıklarımız
ortada. Söylemlerle olmuyor, pratiğe
dökmeleri gerekiyor. Temel hak ve
özgürlüklerin genişletilmesi, İnsan
haklarının daha korunur hale
getirilmesi gerekiyor.
Cumhurbaşkanı’nın sözleşmeyi tek
taraflı feshetmesi kararıyla birlikte,
ülkemizin hukuk devleti olma

yolundan, temel insan hak ve
özgürlüklerine tanınan yasal
güvenceden ayrıldığımızı
gösteriyor” şeklinde konuştu.

“TOPLUMSAL TEPKİ VE
MÜDAHALE GEREKİYOR”

İstanbul Sözleşmesinden tek
taraflı imzamızın çekilmesi,
toplumsal tepkiyle karşılanmış olup
bu konuda toplumsal mücadele
edilmesi gerektiğine vurgu yapan
Mersin Barosu Başkanı Bilgin
Yeşilboğaz, “Sadece baro olarak bu
işin öncülüğünü yapmamız yeterli
olmayacaktır. Kadın örgütlerinin,
kamu kurum ve kuruluşların,
sendikaların, odaların, sivil toplum
örgütlerinin aktif ve dinamik bir rol
oynamaları gerekiyor. Güçlerimizi
birleştirmemiz gerekiyor. Tüm kadın
kolektiflerine, sivil toplum
örgütlerine, odalara, sendikalara
buradan güç birliği çağrısı
yapıyorum. Çünkü bu gemi
hepimizin gemisi. Bu süreçle
mücadele eden bizler, hepimiz aynı
gemideyiz. Burası su aldığı zaman
hepimiz boğulacağız. Bu sadece
benim mücadelem değil. Ben
hukuki anlamda mücadelemi
vereceğim. Ama diğerlerinin de bu
sürece etkin bir şekilde yasal
çerçevede müdahale etmeleri,
demokratik haklarını kullanmaları
gerekiyor” diye konuştu.

MERSİN BAROSU, AV. ERSİN ARSLAN’IN
ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ile birlikte 80 ilin baro başkanı eş zamanlı
yaptığı ortak basın açıklamasında Gebze’de görevini yaptığı sırada silahla vurularak

öldürülen Avukat Ersin Arslan’ı (27) anarak, avukatlara yönelik artan şiddeti protesto etti. 



Mersin Adliyesi önünde Mersin
Barosu yönetim kurulu üyelerimiz
ve avukatlarla bir araya gelen Baro
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,
öldürülen Avukat Ersin Arslan’ın
anısına bir dakikalık saygı
duruşunda bulundu. Daha sonra
baroların ortak açıklamasını
okuyan Yeşilboğaz; “Bizler,
haklarınızın savunmanları, her
daim hukukun üstünlüğü diye
haykıran, ancak etten kemikten

oluşumuzu çoğunlukta göz ardı
ettiğiniz; ne acıdır ki hep
baktığımız davalarla özdeş tutup
davanızın tarafıymışız gibi
gördüğünüz; saldırıya uğramamıza,
dövülmemize, bıçaklanmamıza,
silahla vurulmamıza ve
korun(a)mamıza tanık olduğunuz
avukatlarız. Bugün de hasım
bellendik, bugün de yaşam
hakkımız elimizden alındı. Biz
bugün, Gebze’de öldürüldük! 

“ACIMIZ VE
İSYANIMIZ BÜYÜK”

İcra memurlarıyla
birlikte Kocaeli’nin
Gebze İlçesi’nde bir
eve hacze giden
İstanbul Barosu üyesi
meslektaşımız Avukat
Ersin Arslan, ev
sahibinin silahlı
saldırısına maruz kaldı.
Borçlu Y.Y. kendisini
öldürmek kastıyla
doğrudan göğsüne ateş
etti, meslektaşımız
kaldırıldığı hastanede
maalesef hayatını
kaybetti. Meslektaşımız
henüz 27 yaşında

gencecik bir insandı. Görevi gereği
gittiği haciz mahallinde katledildi.
Acımız ve isyanımız tarifsiz
büyüklüktedir. Artık yeter!
Avukatlara yönelik her saldırıdan
sonra yılmadan söyledik; Avukat,
yargı mekanizmasının sacayağıdır,
hâkim ve savcı nasıl korunuyorsa,
avukat da öyle korunmalıdır dedik.
Savunmanın kutsallığından bahisle,
uygulama ve söylemlerle meslek
mensuplarımızı hedef göstermeyin
dedik. Gün gelecek sizin de
avukata ihtiyacınız olacak dedik.
Dinletemedik… Hakarete uğradık,
dövüldük, bıçaklandık, öldürüldük.
Daha ne kadar öldürüleceğiz?
Gebze’de hayatını kaybeden genç
meslektaşımız Avukat Ersin
Arslan’a, Allah’tan rahmet, ailesine
sabır ve dayanma gücü, üyesi
olduğu İstanbul Barosu Başkanlığı
nezdinde tüm meslektaşlarımıza
başsağlığı diliyor; Gözaltına alınan
saldırganın en ağır cezaya
çarptırılması için yargılama
aşamasında davaya müdahale
talebinde bulunacağımızı bu
vesileyle kamuoyuna
duyuruyoruz.” ifadesini kullandı.
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Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, Atatürk’ün Mersin’e
gelişinin 98. yıl dönümü
nedeniyle Mersin Cumhuriyet
Alanı’nda düzenlenen Atatürk
Anıtı’na çelenk sunma törenine
katılarak, Atatürk’ün Mersin’e
gelişini protokol üyeleri ile
birlikte kutladı. Baro Başkanımız

Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Bizler
Mersinliler olarak; kentimize,
değerlerimize ve insanlarımıza
sahip çıkmak için, kentimizi
çağdaş uygarlık düzeyine
çıkarmak için var gücümüzle
çalışmaya devam ederek,
Atatürk’ün vasiyetini yerine
getiriyoruz. Bu duygu ve

düşüncelerde, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün Mersin’e
gelişinin 98. yılını gururla
kutluyor, O’nu saygıyla ve
minnetle anıyorum” ifadesini
kullandı.

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ, ATATÜRK’ÜN MERSİN’E
GELİŞİNİN YILDÖNÜMÜ TÖRENİNE KATILDI

17.03.2021
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Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, 18 Mart

Çanakkale Zaferi‘nin 106.
yıldönümü ve Şehitleri Anma
Günü nedeniyle yazılı mesaj
yayımladı. 

Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz mesajında, “18 Mart
1915 tarihi; milletimizin kadınıyla,
erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle ve
yaşlısıyla birlikte, ‘Çanakkale
geçilmez’ sözü ile göstermiş
olduğu direnişin sembolüdür.  Hür
ve bağımsız yaşamdan ödün

vermeyen milletimizin,
kahramanlık destanı olan 18 Mart
Çanakkale Zaferi, dünyanın en
büyük devletlerine karşı vermiş
olduğu hürriyet ve varoluş
mücadelesidir. 

Çanakkale ruhunu millet olarak
canlı tuttuğumuz sürece;
ulaşamayacağımız hedef,
üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir
zorluk yoktur. Laik
cumhuriyetimizi ve kazanımlarını,
ulusal birlik anlayışıyla tıpkı
Çanakkale ruhuyla korumalıyız.
Çanakkale ruhu sadece geçmişimiz
değil, geleceğimizdir.
Cumhuriyetimizi ayakta tutan
milletimizdeki Çanakkale ruhudur.
Çanakkale ruhu ilelebet
yaşayacaktır. Ülke olarak içinde
bulunduğumuz zor günleri
Çanakkale ruhu ile hep birlikte
aşacağız. Çanakkale ruhumuz,
cumhuriyet değerlerimizin
yıkılmasına geçit vermeyecektir. 

Bu duygu ve düşüncelerle;
Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl
dönümünde başta Büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk olmak
üzere, aziz şehitlerimizi ve vatan
topraklarımızın kurtarılmasında
canlarını feda eden kahraman
atalarımızı bir kez daha saygıyla ve
rahmetle anıyorum" ifadesini
kullandı.

YEŞİLBOĞAZ: “ZOR GÜNLERİ
ÇANAKKALE RUHUYLA AŞACAĞIZ”

18.03.2021

Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, Mersin Çevre
Platformu üyeleri ve Mersin
halkıyla bir araya gelerek, Mersin
Limanı’nın hukuksuz bir şekilde
Atatürk Parkı’na doğru genişleme
projesini protesto etti. 

Sivil toplum örgütleri, meslek
odaları, sendika ve siyasi parti
temsilcileri ile Mersinlilerin
katılımıyla Atatürk Parkı’nda
gerçekleşen eylemde konuşma
yapan Baro Başkanı  Bilgin

Yeşilboğaz, “Yine tabanın
Mersin’in doğasına,
çevresine, havasına,
suyuna sahip çıktığı bir
anın yaşandığını
söyleyerek, “Onlar
Mersin’i katletmekten
vazgeçmiyor, biz de aynı
şekilde mücadeleden
vazgeçmiyoruz.
Nükleerde,
polipropilende olduğu
gibi, Mersin halkı nasıl

dayanışma içerisindeyse,
balık çiftliklerine karşı nasıl
hep birlikte mücadele
ettiysek, bugün da onun için
burada toplandık. Bizim de
müdahil olduğumuz yargısal
bir süreç var. Yarın denizi
dolduracak, doğal yaşamı
yok edecekler. Peki yargı size
‘dur’ dediği zaman nasıl
geriye çevireceksiniz bu
durumu? En azından yargı
sürecinin beklenmesi
gerekiyor. Sivil halka bunun

birebir anlatılması gerekiyor.
Yangından mal kaçırır gibi
alelacele yapmış oldukları ÇED
toplantısı ile bugün buraya gelen
devlet yetkililerinden
beklediğimiz şu: Diğer tarafta
zaten kalkınma planı içerisine
alınan bir proje var. Onu hayata
geçirin. ‘400 kişiye istihdam
dağıtacağız’ diyorlar ama orada
10 bin kişiye istihdam
sağlayacaksınız. 10 bin kişiyi ve
ailelerini düşünün. Kendi
çıkarınızı değil, Mersin halkının
çıkarını düşünün. Mersin
kazansın” dedi.

YEŞİLBOĞAZ: “YANGINDAN MAL KAÇIRMAYIN, YARGI SÜRECİ BEKLENMELİ”

19.03.2021
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Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, Başkan

Yardımcısı Av. Fatma Demircioğlu
ve CHP Mersin Milletvekili Ali
Mahir Başarır ile birlikte yaptığı
basın açıklamasıyla, hükümetin
gece yarısı yayımlanan kararname
ile İstanbul Sözleşmesi'nden
ayrılma kararına tepki gösterdi.
Açıklamada İstanbul
Sözleşmesi’nden vazgeçilme
kararının hukuka aykırı olduğu
ifade edilerek, “Neden vazgeçildi?
Kadın cinayetleri azaldı mı? Şiddet
azaldı mı? Anayasa ve kanun
hükümlerine aykırı şekilde, tek
kişilik irade ile feshini kabul
etmemiz mümkün değildir.
TBMM’ye yetki gaspı yapılmıştır.
Her türlü hukuki mücadeleyi
vereceğiz” denildi.

Mersin Barosu Gökdelen
hizmet biriminde, yönetim kurulu
üyemiz Av. Mahçe İnanoğlu
Deprem, Kadın Hakları Merkezi
Başkanı Av. Şirin Güner, Kadın
Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı
Av. Tuba Akkoç ve kadın
derneklerinin de katıldığı basın
açıklamasında konuşma yapan
Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, “Türkiye için, kadınlar
ve çocuklar için çok önemli olan;
yıllardır baroların, sivil toplum
örgütlerinin ve halkın tamamen
sahiplenip yürürlükte kalması,

uygulanması için ciddi
mücadeleler verdiği İstanbul
Sözleşmesi aniden rafa kaldırıldı.
Tek taraflı, tek iradeyle feshedildi.
Böyle sıkıntılı, hukuksuz bir güne
uyandık. Bununla ilgili kamuoyunu
süreçle ilgili aydınlatmak istiyoruz.
Yapılan hukuksuzluğu kabul
etmediğimizi, Türkiye’nin bir
hukuk devleti olduğunu bir kez
daha buradan haykırıyoruz”
ifadesini kullandı. 

Basın açıklamasını okuyan
Mersin Barosu Başkan Yardımcısı
Av. Fatma Demircioğlu ise,
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi
Sözleşmesi kısa bilinen adı ile
İstanbul Sözleşmesi;  11 Mayıs
2011 tarihinde İstanbul'da imzaya
açıldığını hatırlatarak, “Kadına
yönelik şiddet konusunda
bağlayıcılığa sahip ilk uluslararası
sözleşme olma özelliği basın
açıklaması taşıyan sözleşmeyi,  ilk
imzalayan ve onaylayan ülke
Türkiye Cumhuriyeti mevcut
hükümeti olmuştur.

2012/2816  sayılı Bakanlar
Kurulu kararınca 10/02/2012
tarihinde İlk imzalayan ülke olarak
kabul ettiğimiz İstanbul Sözleşmesi
maalesef ki; 19 Mart 2020 tarihli
3718 karar sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile

fesih edilmiştir. İstanbul
Sözleşmesi’nin kazanımları için
yıllarca mücadele edilmiş ve halen
tam olarak uygulanması yönünde
mücadelemizin devam ettiği
günlerde TBMM iradesinin yok
sayılarak temel hak ve
özgürlüklerin aleni şekilde yok
sayılmasına sebebiyet veren
sözleşmeden çekilme kararını
kabul etmiyoruz.

İstanbul sözleşmesinin 80.
maddesi açıktır. “Her taraf istediği
zaman Avrupa Konseyi Genel
Sekreteri'ne yapacağı bir bildirimle
bu sözleşmeyi feshedebilir. Ancak
Bu tür fesihler bildirimin Genel
Sekreter tarafından alınmasından
sonraki üç aylık sürenin sonunu
izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe
girer.” 

Yine T.C. Anayasası 90.
Maddesi de yok sayılamaz bir
hükümdür. Zira İstanbul
Sözleşmesi’nin fesih edildiğini
bildiren cumhurbaşkanlığı
kararnamesi açıkça Anayasamızın
90. maddesine aykırıdır. Kaldı ki
halen yürürlükte bulunan T.C.
Anayasası madde 104 ‘te
Cumhurbaşkanının yetkileri
belirtilmiş olup, temel hak ve
özgürlüklere ilişkin bir anlaşma
olan İstanbul Sözleşmesi’nin,  gece
yarısı çıkartılan bir kararname ile
feshedilmesi hukuka aykırıdır.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN
FESHEDİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR” 

20.03.2021
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“SÖZLEŞMEDEN VAZGEÇMEK
İNSAN HAKLARI İHLALİDİR”

En temel amacı ; Kadınlar,
çocukları ve esasen şiddet mağduru
her bireyi her türlü şiddete karşı
korumak ve aile içi şiddetle çok
yönlü mücadele etmek;

Kadına, çocuğa ve şiddet
mağduru tüm bireylere yönelik her
türlü (fiziksel, cinsel, ekonomik ve
duygusal ) şiddeti Önlemek,
Kovuşturmak ve destek politikaları ile
ortadan kaldırmak;

Kadına, çocuğa ve şiddet
mağduru tüm bireylere yönelik şiddet
ve ev içi şiddetten arınmış bir toplum
yaratmak olan İstanbul
Sözleşmesi’nin hiçbir haklı gerekçesi
bulunmadan Anayasa ve kanun
hükümlerine aykırı şekilde, tek kişilik
irade ile feshini kabul etmemiz
mümkün değildir.

Ülkemizde son iki ayda 67 kadın
erkekler tarafından vahşice
katledilmiştir. Yaşanan bu cins
kırımına karşı çok daha ciddi ve
caydırıcı önlem ve düzenlemeler
yapılaması beklenirken, var olan
yasal düzenlemeden, yani İstanbul
Sözleşmesi’nden geriye adım atmak

en basit tabirle insan hakları ihlalidir.
Anayasa’nın 14. maddesi ile açıkça
düzenlendiği üzere devletin insan
hakları ile ilgili düzenlemelerdeki
kullanacağı yetkinin kötüye
kullanılamayacağı yazılıdır. Açıkça
görülmektedir ki;  Cumhurbaşkanın;
TBMM yerine geçip yasama işlemi
yapması fonksiyon gaspıdır.

Biz Mersin Barosu olarak,
evrensel hukuk kurallarına aykırı

şekilde İstanbul Sözleşmesi’nden
çekilmeyi kabul etmediğimizi,
çekilmenin açıkça fonksiyon gaspı
olduğunu, İstanbul Sözleşmesi’nin
kazanımlarını kaybetmemek için her
türlü hukuki mücadeleyi
vereceğimizi kamuoyu ile
paylaşırız.Bir kez daha en yüksek
sesimizle haykırıyoruz ki İstanbul
Sözleşmesi yaşatır!” şeklinde
konuştu.

77 BARO VE TÜBAKKOM: “İSTANBUL
SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜKTEDİR”

Mersin Barosu
Başkanımız Av.

Bilgin Yeşilboğaz’ın da
aralarında bulunduğu 77
baro ve Türkiye Barolar
Birliği Kadın Hukuku
Komisyonu’nun
(TÜBAMKKOM) ortak
açıklamasında, gece
yarısı Cumhurbaşkanı
kararnamesi ile verilen
Kadınlara Yönelik Şiddet
ve Aile İçi Şiddetin
Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye İlişkin
Avrupa Konseyi
Sözleşmesi’nin (İstanbul
Sözleşmesi) fesih
kararının Anayasa’ya
aykırı olduğu belirtilerek,
“İstanbul Sözleşmesi
yürürlüktedir.
Uygulanmaya devam
edecektir” denildi.24.03.2021
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77 baro ile TÜBAKKOM’ un ortak açıklamada şu
ifadelere yer verildi: 

“HUKUKA AYKIRIDIR”

İstanbul Sözleşmesi, kadınların, çocukların
herkesin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına
alan ve şiddet mağdurlarının korunması,
rehabilitasyonu ve bir daha aynı şiddet vakalarının
yaşanmaması için topyekûn bir birlikteliği öngören,
herkesin yaşama hakkının teminatı bir uluslararası
antlaşmadır. İstanbul Sözleşmesi; çok uzun yıllardır
sürdürülen kadın hakları mücadelesi ve kazanımları
ile hazırlanmıştır. Bu nedenle binlerce yıllık
mücadeleye dayanan, bu uğurda yitirilen canların
emeklerinin ve kişi hak ve özgürlüklerine ilişkin çok
önemli hukuki kazanımlarımızın bir gecede yok
edilebileceğinin sanılması çok büyük yanılgıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütün partilerin
milletvekillerinin oy birliği ile Anayasamızın 90.
maddesi uyarınca, 24 Kasım 2011’de 6251 sayılı
kanunla onaylanan İstanbul Sözleşmesi; milli iradenin
sonucudur. Anayasamızın 90. maddesi gereği,
usulünce yürürlüğe giren temel hak ve özgürlüklere
ilişkin uluslararası antlaşmalar kanun hükmündedir,
hatta normlar hiyerarşisinde kanunların bile üzerinde
yer alır.

"Anayasa’nın ikinci kısmının birinci ve ikinci
bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve
ödevleri" nin Cumhurbaşkanı kararı ile ortadan
kaldırılamayacağı, düzenlenemeyeceği Anayasa’nın
104. maddesinin açık hükmüdür.

“FESİH KARARININ ANAYASA’DA TEMELİ YOKTUR”

İstanbul Sözleşmesi, Anayasa’nın 15 ve 17.
maddelerinde düzenlenen “Kişinin yaşam hakkı;
maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne
dokunulmaması” “Herkesin yaşama, maddi ve manevi
hakkına sahip olduğu” “Kimseye işkence ve eziyet
yapılmayacağına” ilişkin temel hak ve özgürlüklerle
doğrudan ve birebir ilişkilidir. Bu nedenle,
Anayasa’nın 104. maddesi gereği, Anayasa’da yer
alan temel hak ve özgürlüklere ilişkin Cumhurbaşkanı
kararnamesi çıkarılması, hukuka aykırıdır.

TBMM’nin yani milletin iradesini yok sayarak
Anayasa’nın 87. ve 90. maddelerine aykırı şekilde
Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu Uluslararası İstanbul

Sözleşmesi’nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı,
Anayasa'ya aykırıdır. Cumhurbaşkanının İstanbul
Sözleşmesi’ni fesih kararının Anayasa’da temeli
yoktur. Yetki ve usulde paralellik ilkesi gereğince
imzalanan uluslararası antlaşmaların, Anayasa
doğrultusunda aynı yöntemle feshedilmesi
gerekmektedir.

Bu anlamda; daha önceden çıkarılan 15.07.2018
Tarih ve 9 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle bu
konuda Cumhurbaşkanına yetki verilmesi de, açıkça
Anayasaya aykırıdır ve hükümsüzdür. Anayasa’nın 6.
maddesi gereği “Hiçbir kimse ve organ kaynağını
Anayasa’dan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.”

“VAZGEÇMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104.
maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanının görev ve
yetkileri arasında “Milletlerarası antlaşmaları onaylar
ve yayımlar” hükmü vardır. Bu nedenle
Cumhurbaşkanına, milletlerarası sözleşmeleri sadece
“onaylama ve yayımlama” görevi veren Anayasa,
Cumhurbaşkanına milletlerarası antlaşmaları feshetme
yetkisi vermemiştir.

İstanbul Sözleşmesi’nin feshine yönelik
Cumhurbaşkanı kararı, yasal dayanaktan yoksundur.
İnsan hayatı ve güvenliği, kişi hak ve özgürlükleri, her
türlü siyasetin üzerinde olup hiçbir politik hesaba
kurban edilemeyecek kadar önemlidir. İstanbul
Sözleşmesi yürürlüktedir; uygulanmaya devam
edecektir.

Bu nedenle, öncelikle Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ni iradesine sahip çıkmak üzere göreve;
siyasal iradeyi de Anayasa’nın 2. maddesinde açıkça
tanımlandığı şekilde bir hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyeti’nde hukuki tüm ilke ve kurallara uymaya
davet ediyoruz.

İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmemiz mümkün
değildir. Bizler; Barolar ve TÜBAKKOM olarak kadına
yönelik şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık
olarak kabul eden İstanbul Sözleşmesi’ni ortadan
kaldırmaya yönelik Anayasa’ya aykırı bu girişime karşı
mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor, temel hak
ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik
bulduğumuz bu girişim karşısında toplumumuzun her
kesimini bu mücadeleye destek vermeye ve
dayanışmaya çağırıyoruz.” 20.03.2021

YEŞİLBOĞAZ:
“CUMHURİYETİ BİTİRDİLER,
SAVCISI DA BİTMEK ÜZERE”

Baro Başkanımız Av.  Bilgin Yeşilboğaz yaptığı
yazılı açıklamasında, siyasi iktidarın yeni infaz

paketinde sunduğu ve TBMM Adalet
Komisyonu’nda kabul edilen, cumhuriyet

savcılarının kararlarına denetim ve vesayet getiren
kanun teklifinin Anayasa’ya açıkça aykırı olduğunu
belirterek, kanun teklifinin derhal geri çekilmesi ya

da TBMM’de reddedilmesi gerektiğini söyledi. 
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Yeşilboğaz, “Cumhuriyeti

bitirdiler, savcısı da bitmek üzere”
diyerek açıklamasında şu ifadelere
yer verdi:

“CUMHURİYET SAVCILARI
GÜCÜNÜ KAYBEDİP, DÜZ BİR

MEMURA DÖNÜŞECEKTİR” 
“Adalet Komisyonunda kabul

edilen ceza ve güvenlik ile ilgili
kanun teklifinin 2. maddesine göre,
cumhuriyet başsavcıları,
soruşturmalarda birlik sağlama
gerekçesiyle, savcıların yürüttükleri
soruşturmalar üzerinde, doğrudan
soruşturmayı sonlandırma yetki ve
denetimine sahip kılınmaktadır. 

60 yaşındaki bir savcının
kararını, iktidarın atadığı 25
yaşındaki sulh ceza hakimlerine
denetlettiren bir düzenin son
halkası bu. Cumhuriyeti
bitirmişlerdi, savcısı da bitmek
üzere. Cumhuriyet savcılarının
soruşturma sonunda soruşturmayı
sonlandıracak kararlar verme
yetkisinin denetim altına
sokulması suretiyle, takdir ve
karar verme yetki ve haklarının
ellerinden alındığı sonuçlarını ve
algısını doğuracak kanun teklifi,
derhal geri çekilmeli ya da teklif
Meclis'te reddedilmelidir.  Bu

kanun teklifiyle, cumhuriyet
savcıları yürüttükleri
soruşturmalar ve verecekleri
kararlar açısından vesayet ve
denetim altına sokulmak
istenilmektedir. Bu kanun teklifi
yasalaştığı takdirde, hukuk devleti
ilkesi, yargının bağımsızlığı, yargı
gücü yara alacak, cumhuriyet
savcıları gücünü kaybedip, düz
bir memura dönüşecektir. 

“SİYASİ İKTİDARIN, SEDAT
PEKER’İN İTİRAFLARINA

YÖNELİK YAPILACAK
SORUŞTURMALARA

MÜDAHALE ETMEK İSTEDİĞİ
ALGISI OLUŞUYOR”

Bu teklif yasalaştığı takdirde,
siyasi iktidarın istemediği veya
istediği her türlü soruşturma,
iddianame düzenleme, takipsizlik
vb. soruşturmayı sonlandıracak
tüm kararlar, artık akamete
uğrayacak, denetim ve vesayet
altına alınmış olacaktır. Yargıtay
13. Ceza Dairesi’nin, cumhuriyet
savcılarının takdir hakkını
vurgulayan bir kararına karşı,
alelacele, sözde uygulama birliğini
sağlama görüntüsü altında
yapılmak istenen bu değişikliklerle,
cumhuriyet savcılarının zaten fiilen

uzun süredir olmayan takdir
hakları tamamen kaldırılacaktır.

Savcılık ve Yargı kararlarının
kanunla denetim ve vesayet altına
alınmaya çalışılması, Anayasa’ya
açıkça aykırıdır. Bu durum
cumhuriyet savcılarının niteliğine,
kurulma amaçlarına, yargı
bağımsızlığına, yargının gücüne,
devletin güvenilirlik, saygınlık ve
varlık amaçlarına da açıkça
aykırıdır. Bu kanun teklifi, son
zamanlarda Sedat Peker'in
yayınladığı videolarında yaptığı
itiraf, ikrar ve iddialara yönelik
olarak, yapılacak veya derdest olan
soruşturmalarla ilgili olarak siyasi
iktidarın soruşturmalara müdahale
etmek istediği algısına da yol
açacaktır. Bütün bu nedenlerle,
siyasi iktidarın; savcılıkların,
baroların, mahkemelerin,
savcıların, avukatların ve
hâkimlerin, hülasa yargının
üzerinden elini çekmesi, yargıyı
bağımsız bir erk olarak tanıması,
kuvvetler ayrılığı prensibine uygun
hareket etmesi, Anayasa’ya ve
hukukun evrensel ilkelerine saygı
duyup bu prensipleri
zedelememesi
gerekmektedir.” 03.06.2021

Tarım arazilerinin imara açılıp üzerinde Galericiler
Sitesi yapılmak istenmesine tepki gösteren Mersin Barosu
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, kentin ranta kurban
edilmek istendiğini belirterek, “Mersin’de tarımı yok
etmek istiyorlar. Dünyada tarım arazilerini korumak için
çaba sarf edilirken, Mersin’de tarım arazileri nasıl yok
edilir üzerine çaba sarf ediliyor. Bu durumu anlamak
gerçekten mümkün değil. Davultepe’den başladılar şimdi
Kaleköy’de yapacaklar. Konuta endekslediler. Konutta
rant alanıdır. Ellerinde olmayan sebeplerle köylülerimiz
zamanında buraya sahip çıkamadı. Ama şu anda kent
bilinçlendi, bir araya geldi. Çevreye yönelik tehditlere
karşı duruş sergiliyor. Bu uyanış bizim açımızdan

önemlidir. Bizler Kaleköylülerin yanındayız. Yetişmiş
ağaçların bulunduğu o arazinin yok olmaması için biz
karşı duruş sergileyeceğiz. Şu anda bulunduğumuz yerin
oto galericiler Sitesi'nin önemli bir konumu var. Yanı
başında Şehir Hastanesi var. Emniyet binası burada.
Burası çorak bir arazi. Burası genişletilebilir. Neden tarım
arazisini yok ediyorsunuz? Gelin burada hazır yer var.
Burası kentin bir parçasıdır. Yatırımı buraya yapın.
Kaleköy’deki tarım arazilerinin ranta kurban edilmemesi
için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Galericiler Sitesi’nin Avukatı Fatih Mehmet
Abdimanoğlu,”Tarım arazilerinin imara açılması yanlıştır.
260 bin metrekarelik tarım arazisi yok edilip yapılaşmaya
açılacak. Böylece köy halkının hakkı gasp edilecek. Kent
narenciye kenti olma özelliğini de tamamen
kaybedecektir” dedi. 

MERÇED Başkan Yardımcısı Kenan Hoplar ise, kentin
yeşil alanına dönük büyük kötülüklerin yapıldığını
belirterek, “Dünyanın en güzel topraklarını, ormanlarını,
sularını kurban ettik. Gelecekte hesap soracak
çocuklarımız olacak. Bu topraklara sahip çıkmalıyız.
Verimli yerleri değil, kıraç arazileri kullanmalıyız”
ifadesini kullandı.

Toplantıya katılan Kaleköy sakinleri de, tarım
arazilerine sahip çıkacaklarını söyleyerek beton yapıların
yapılmasına tepki gösterdi.

BAŞKANIMIZ YEŞİLBOĞAZ: ‘NEDEN TARIM ARAZİLERİNİ YOK EDİYORSUNUZ?’
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Çevre ve Doğa Derneği üyeleri, Kaleköy halkı,

Toroslar ilçesinde bulunan Galericiler Oto Pazarı’nda bir araya gelerek, Yenişehir ilçesinde bulunan
Kaleköy’ün tarım arazileri üzerine kurulmak istenen Galericiler Sitesi’ne karşı basın açıklaması yaptı. 

10.06.2021
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“2018 YILI ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE YILI İLAN EDİLMİŞTİ AMA…
Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Burcu Düzen, 12 Haziran Çocuk İşçiliği ile

Mücadele Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamasında, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve
UNICEF’in yayınladığı ‘Çocuk İşçiliği: 2020 Küresel Tahminler, Eğilimler ve Önümüzdeki Yol’

başlıklı raporuna göre; covid-19 salgınında çocuk işçi sayısının 8.4 milyon artarak dünya genelinde
160 milyona çıktığını, çocukların sosyal koruma kapsamına erişememesi halinde 2022 yılının
sonuna kadar 46 milyon çocuğun daha çocuk işçiliğine sürüklenebileceği uyarısında bulundu.

Ülkemizde 2018 yılının
“Çocuk İşçiliği ile Mücadele

Yılı” ilan edilmesine rağmen halen
çocuk işçi ölümlerinde ve çocuk
emeği sömürüsünde hiçbir azalma
gerçekleşmediğine, 2020 ve 2021
yılında çocuk işçi ölümleri sayısının
oldukça fazla olduğuna dikkat çeken,
Mersin Barosu Çocuk Hakları
Merkezi Başkanı Burcu Düzen
açıklamasında ifadelere yer verdi:

“YASALAR VE SÖZLEŞMELER,
ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN ORTADAN

KALDIRILMASINI
ÖNGÖRMEKTEDİR”

Uluslararası Çalışma Örgütü,
2002 yılında dünyada çalışan
milyonlarca çocuğun içinde
bulunduğu olumsuz duruma ve
yaşadıkları ağır koşullara dikkat
çekmek için, 12 Haziran
gününü 'Çocuk İşçiliği ile
Mücadele Günü' olarak
kabul etmiştir. 2021 yılı,
Uluslararası Çalışma Örgütü
tarafından dünyada çocuk
işçiliğine son vermeye
yönelik yasama ve uygulama
eylemlerini teşvik etmek
amacıyla “Çocuk İşçiliğinin
Sona Erdirilmesi Uluslararası Yılı”
olarak ilan edildi. Çocuk işçiliğinin
azaltılması ve nihai olarak ortadan
kaldırılması için uluslararası düzeyde
sözleşmeler ve antlaşmalar
imzalanmış, ulusal düzeyde de iç
mevzuatın bu sözleşme ve
antlaşmalara göre düzenlemesine
yönelik çalışmalar yapılmıştır.
ILO'nun 1973 tarih ve 138 sayılı
'Asgari Yaş Sözleşmesi', çocuk
işçiliğinin etkili biçimde ortadan
kaldırılmasını öngörmektedir.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Sözleşmesi’nin 32. Maddesi “Taraf
Devletler, çocuğun, ekonomik
sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya
da eğitimine zarar verecek ya da
sağlığı veya bedensel, zihinsel,
ruhsal, ahlâksal ya da toplumsal
gelişmesi için zararlı olabilecek

nitelikte çalıştırılmasına karşı
korunma hakkını kabul ederler.”
demek suretiyle çocuk işçiliğiyle
bağlantılı olarak taraf devletlerin
uyması gereken daha özel
yükümlülükleri belirlemiştir.

Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası'nın 50. maddesi, "Kimse,
yaşına, cinsiyetine ve gücüne
uymayan işlerde çalıştırılamaz.
Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve
ruhî yetersizliği olanlar çalışma
şartları bakımından özel olarak
korunurlar.(...)" hükmünü
taşımaktadır. Ülkemizde ve dünyada,
özellikle son yıllarda, çocuk işçilerin
sayısında ciddi bir artış
gözlemlenmektedir. Çocuklar, tarım,
sanayi ve hizmet sektörlerinde, ev
işlerinde, madenlerde, taş
ocaklarında ve sokaklarda yoğun

olarak çalıştırılmaktadır. Bu çocuklar
sağlıklı bir çevreden ve temel
özgürlüklerden de mahrum
kalmakta, fiziksel, sosyal, kültürel,
duygusal ve eğitsel gelişimine zarar
veren koşullarda çalıştırılmaktadır.

RAPORDA KRİTİK UYARI

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
ve UNICEF’in yayınladığı “Çocuk
İşçiliği: 2020 Küresel Tahminler,
Eğilimler ve Önümüzdeki Yol”
başlıklı raporda Covid-19 salgınının
etkisiyle çocuk işçi sayısının 8.4
milyon artarak dünya genelinde 160
milyona çıktığı belirtilmiştir. Yine
raporda; 5 ile 11 yaş arasındaki
çocukların, çalışan çocukların
yarısından fazlasını oluşturduğu, 112
milyon ile dünyadaki çocuk işçilerin
yaklaşık yüzde 70'inin tarım

sektöründe, yüzde 20'lik bir kesimin
hizmet sektöründe, yüzde 10’unun
ise endüstri sektöründe çalıştığı,
tehlikeli iş kollarında çalışan 5 ila 17
yaş arasındaki çocukların sayısının
2016-2020 arasında 6,5 milyon
artarak 79 milyona yükseldiği
belirtilmiştir.

Rapor, küresel salgının
sonucunda 2022 yılının sonuna
kadar dünya genelinde dokuz milyon
çocuğun daha çocuk işçiliğine
sürükleneceği hatta kritik öneme
sahip olan sosyal koruma kapsamına
çocukların erişememesi halinde bu
sayının 46 milyona kadar
yükselebileceği uyarısında
bulunmaktadır. Rapor, Covid-19
nedeniyle yaşanan ekonomik
sarsıntılar ve okulların kapanması da
hali hazırda çocuk işçi olarak çalışan
çocukların daha uzun saatler
boyunca veya daha da kötüleşen
koşullar altında çalışacak olmasına,
çok daha fazla çocuğun ise kırılgan
ailelerin yaşadığı iş ve gelir kayıpları
nedeniyle en kötü biçimlerdeki
çocuk işçiliğine zorlanacağına da
işaret etmektedir.

“2020 VE 2021 YILINDA
ÇOCUK İŞÇİ ÖLÜMLERİ SAYISI
OLDUKÇA FAZLADIR”

Yoksulluk, eğitime ulaşamama,
göçler, geleneksel bakış açısı ve
ailenin rolü, ucuz işgücüne olan
talep, yasal düzenlemelerin ve bu
düzenlemelerin yaşama
geçirilmesindeki yetersizlik, tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de
çocukların çalışma ve çalıştırılma
nedenleri olarak karşımıza
çıkmaktadır. Ekonomik krizin
etkileriyle birleşen ve işgücünün
daha da ucuzladığı, çalışma
koşullarının güvencesizleştiği ve
denetimsizliğin arttığı salgın
sürecinde, hane halklarının gelirinin
azalması, işverenlerin ucuz işgücü
tercihinin artması, hanedeki
yetişkinlerin işgücünden dışlanması
da çocuk işçiliğinin artmasına
sebep oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu 2020
yılı çocuk işgücü araştırması
verilerine göre 5-17 yaş grubundaki
ekonomik faaliyette çalışan
çocukların sayısı 720.000 oldu.
Çalışan çocukların %79,7’sini 15-17
yaş grubu oluştururken; çalışan
çocukların %65,7 si eğitimine devam
edebildi.  Çalışan çocukların %45,5’i
hizmet sektöründe çalışırken %30,8’i
tarım sektöründe, %23,7 sinin ise
sanayi sektöründe çalıştığı
belirtildi. 

Yine 2020 ve 2021
yılında çocuk işçi ölümleri
sayısı da oldukça fazladır.
İşçi Sağlığı İş Güvenliği
Meclisi’nin açıkladığı son
rapora göre;

•  2020’de 68 çocuk ve
2021’in ilk beş ayında 19
çocuk işçi, işbaşındayken
yaşamını yitirmiştir. 

• Çocuk işçiler en
çok, çalıştığı tarım
sektöründe ölmüştür.
Tarımdaki çocuk işçi ölümlerini
inşaat ve maden sektöründeki çocuk
işçi ölümleri izlemektedir. 

Ülkemizde 2018 yılı “Çocuk
İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilan
edilmesine rağmen halen çocuk işçi
ölümlerinde ve çocuk emeği
sömürüsünde hiçbir azalma
gerçekleşmemiştir. 

“ÇOCUK İŞÇİLİĞİ SON BULSUN,
ÇOCUKLAR DÜŞLERİYLE

YAŞASIN!”
Çocuk işçiliğinin ortadan

kaldırılması için; 

• Yoksulluğu doğuran ekonomik
politikalardan vazgeçilmesini,  

• Gelir dağılımındaki

eşitsizliklerin giderilmesini,
• Çocuk işçiliğinin temel

sebeplerinden biri olan göç
olgusunun önlenmesi için istihdam
yaratılmasını ve sosyal destek için
gerekli ekonomik ve siyasal
tedbirlerin alınmasını, 

• Zorunlu, kesintisiz ve örgün
eğitimin süresinin arttırılmasını, 

• Denetim yükümlülüklerinin
devlet tarafından eksiksiz yerine

getirilmesini ve ihlallere ilişkin
yaptırımların en ağır şekilde
uygulanmasını,

• Çocuk işçiliğinin sona
erdirilmesi için gerekli yasama
ve uygulama eylemlerinin bir
an önce hayata geçirilmesini,

talep ediyor, Mersin Barosu
ve Mersin Barosu Çocuk
Hakları Merkezi olarak çocuk
işçiliği ile mücadelede; resmi
ve özel tüm kurum ve
kuruluşları göreve davet
ediyoruz. Ve bizler diyoruz ki;
Çocuk işçiliği son bulsun,

çocuklar düşleriyle
yaşasın!”

Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, Marmara ve Ege
Denizi’ndeki deniz salyasının doğal
yaşamı ve insan sağlığını tehdit
etmesini, “O deniz salyası değildir.
İnsanların rant salyasıdır, talan
salyasıdır, bilim ve hukuk
tanımazlığın salyasıdır. Doğa artık
kusuyor, idrak edemiyor musunuz?”
şeklinde değerlendirdi.

Baro Başkanı Yeşilboğaz
açıklamasında bilime ve hukuka sırt
çevrilmesinin bedelini ödediğimizi
vurgulayarak, “Deniz salyasının
ülkemizde bu kadar geniş alanda
etkin olarak yaşanmasına doğal
denemez. Bu insan eliyle gelen
felakettir. O deniz salyası değildir,
insanların rant salyasıdır, talan
salyasıdır, bilim ve hukuk
tanımazlığın salyasıdır. Yaşam
alanlarımızda bilime ve hukuka
aykırı yeni sanayi tesislerine,
limana, tersanelere, kimyasal
depolama alanlarına, nükleer
santrale, balık çiftliklerine, mermer
ocaklarına, termik santrallere izin
vermeyin, ağaçları katletmeyin,
tarım alanlarına dokunmayın”
çığlığımız, yokoluşa karşı varoluş

mücadelemiz, işte bu sebepten.
Doğa artık kusuyor, bunu idrak
edemiyor musunuz? Bunların hepsi
bilime ve hukuka kulak tıkayıp sırt
çevirmektendir. Şimdi de doğa
bize sırtını döndü. Doğanın bir
parçası olduğunu unutan
insanoğlu, bugün nefes alamıyor.
Doğa bize neyi anlatmak istiyor?
Doğayı, yaşam alanlarını rant
uğruna talan eden ülke yöneticileri
bunu idrak edemediği sürece, doğa
bizi yutmaya devam edecektir.

Denizde salyaları temizleme
çalışmaları başlamış ancak çare bu
değildir. Bırakın artık ormanları
yok etmeyi, dereleri kurutmayı,
denizleri kirletmeyi, doğayı
katletmeyi. Doğayı kendi haline
bırakın ki, nefes alalım. Yaşam
alanlarımızı baltalayan zihniyete
karşı çevre örgütleriyle ve artık
gözü açılmış olan halkın desteğiyle
birlikte hukuksal mücadelemizi
vermeye devam edeceğiz”
ifadesini kullandı.

“DOĞA KUSUYOR, İDRAK EDEMİYOR MUSUNUZ?”

12.06.2021

12.06.2021
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72 Baro Başkanı ortak
açıklamasında şu ifadelere yer
verdi:  “17 Haziran 2021
tarihinde HDP İzmir İl
Başkanlığı'na düzenlenen silahlı
saldırıda bir vatandaşımız
öldürülmüştür. Bu saldırı
toplumsal birlikteliğimize,
demokrasiye ve ülkemiz barışına
saldırıdır. 

Siyasi faaliyet yürütenlerin
yaşam hakkını, fiziksel ve ruhsal
bütünlüğünü korumak ; devletin
asla terk edemeyeceği zorunlu
görevlerdir.  Son olarak İzmir
HDP il binasında çalışan bir
emekçinin kızı olan Deniz
Poyraz'ın öldürülmesi, ülkemizin

şiddet iklimine çekilmeye
çalışıldığı ve toplumsal bütünlük
konusundaki kaygılarımızı
artırmaktadır.

Birlik ve beraberliğimize ve
bir arada yaşama kültürümüze
yönelik bu saldırıyı kınıyor,
hayatını kaybeden Deniz
Poyraz’a Allah’tan rahmet,
ailesine ve yakınlarına başsağlığı
diliyoruz.

Yasal mercilerin bir an önce
sorumluların, saldırının ardındaki
karanlık odakların ve hedeflerinin
tüm yönleri ile ortaya çıkarılması
için gerekli soruşturmayı
tamamlayarak yargıya teslim
etmesini talep ediyoruz.”

72 BARO BAŞKANI HDP’YE YAPILAN SALDIRIYI KINADI: 

“ÜLKEMİZ ŞİDDET İKLİME ÇEKİLME ÇALIŞILIYOR”
Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz ile birlikte 72 Baro Başkanı yaptığı ortak
yazılı açıklamasında, İzmir’de HDP il binasına düzenlenen saldırıyı kınayarak, “Saldırının

ardındaki karanlık odaklar ortaya çıkarılmalı. Ülkemiz şiddet iklime çekilme çalışılıyor” dedi.

18.06.2021


